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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Kommunstyrelsen 
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2023-01-24 
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 § 1 Dnr KS/2023:2, KS/2022:17 002, 002 

Delegationsbeslut 2022-12 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut §§ 141 - 
162/2022 läggs till handlingarna. 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut §§ 1 - 
3/2023 läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut §§ 141 - 162/2022 och Lista delegationsbeslut §§ 1 -3/2023 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 3 januari 

Lista delegationsbeslut §§ 141 - 162/2022 

Lista delegationsbeslut §§ 1 – 3/2023 
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 § 2 Dnr KS/2022:11 042 

Månadsrapport november, kommunstyrelsens del 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner månadsrapport november 2022 för kommunstyrelsen verksamheter. 

 

Sammanfattning 
Inom kommunstyrelsens ansvarsområden noteras inga avgörande förändringar i förhållande till den 
rapportering som lämnades i oktoberrapporten. 
I förhållande till budget är det en positiv budgetavvikelse med 4,4 miljoner kronor. Tidigt under året 
beslutade kommunstyrelsen om åtgärder för att möta negativa avvikelser gällande myggbekämpning 
och arbetsmarknadsenheten. I det förra fallet var det en kostnadsökning som framkom efter beslut 
om budget för 2022. I det senare fallet handlar det om ett befarat underskott om cirka 1 miljon 
kronor som blev känd tidigt på året.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att möta kostnaden för myggbekämpning genom att inte fördela 
medel gällande utveckling för ett belopp motsvarande 0,6 miljoner kronor. Beslut fattades även om 
att en oförutsedd försäkringsersättning används för att möta det befarade underskottet inom 
arbetsmarknadsenheten.   
 
De områden som främst förväntas försvara den prognos som lämnades i augusti är inom områdena 
IT och central förvaltning. För IT noteras att det byte av drift- och supportorganisation som planlades 
och även budgeterades har skjutits fram och planläggs att genomföras från och med sommaren 2023. 
Inom central förvaltning återfinns den oförutsedda försäkringsersättningen med drygt 1 miljon 
kronor och övriga avvikelser förklaras främst av lägre personalkostnader.  
 
Investeringsverksamheten är över budgeterad nivå vilket förklaras av markförvärv där 
kommunfullmäktige fattade beslut i april om att utöka kommunstyrelsens budget med 4,4 miljoner 
kronor. De investeringar som återstår att genomföra 2022 är accesspunkter för att stärka trådlösa 
nätverk i kommunen. Eventuellt kan detta komma att skjutas fram till 2023 på grund av 
leveransproblem. 
 
Inom områdena utvecklingsmedel, sociala investeringar och omställningskostnader drivs 
verksamheten inom beslutad budget och kompletterande beslut. 
 
Förvaltningen har kännedom om en tillkommande kostnad för 2022 gällande pensionskostnader, 
skuldökning och löneskatt, för medarbetare som löneväxlat till pension. Effekten bedöms komma att 
uppgå till cirka 6 miljoner kronor och förklaras av att pensionsskulden varit för lågt beräknad för de 
som löneväxlat. Händelsen kommer inte att belasta kommunstyrelsens egen verksamhet men 
påverkar kommunens samlade resultat.  
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport november 2022, kommunstyrelsens del 

 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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 § 3 Dnr KS/2022:11 042 

Månadsrapport november, kommunfullmäktige 
 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner månadsrapport för november. 
 Uppdra åt förvaltningen att fortsatt bevaka utvecklingen inom utbildningsnämndens 

verksamheter. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunen redovisar ett positivt resultat i perioden med 72,3 miljoner kronor vilket är 32,8 
miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är samtidigt bättre än föregående års resultat i 
perioden som uppgick till 43,0 miljoner kronor.  
 
När det gäller större avvikelser för nämnder är det utbildningsnämnden som uppvisar negativ 
budgetavvikelse med minus 14,0 miljoner kronor efter elva månader. Det är en försämring med 
1,8 miljoner kronor jämfört med budgetavvikelsen i föregående rapportering.  Nämnden lämnade 
i sin årsprognos i augusti en prognos med minus 19,3 miljoner kronor som bedöms kunna bli 
bättre. Vård- och omsorgsnämnden har förbättrat sin avvikelse med 1 miljon kronor och har i 
november en avvikelse med 6,4 miljoner kronor. 
 
Övriga nämnder redovisar periodavvikelser i nivå med föregående månad eller bättre. 
 
Analysen av resultatet i november visar att resultatet bärs upp av starka intäkter för skatter och 
generella statsbidrag som i perioden överstiger budget med 28,5 miljoner kronor. 
 
Utbildningsnämnden har efter augusti uppmanats att fortsatt analysera avvikelser och vidta 
åtgärder där så är möjligt för att minska den befarade avvikelsen. Detta uppdrag kvarstår även 
efter novembers månadsrapport. Den godkända budgetavvikelsen för utbildningsnämnden 
uppgår till 12,9 miljoner kronor. De godkända avvikelserna relaterar främst till volymavvikelser 
som nämnden inte kunnat möte med andra åtgärder eller kostnadsanpassningar.  
 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport november 2022, bilaga. 

 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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 § 4 Dnr KS/2023:9 055 

Upphandlingslista 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Tackar för informationen. 

 
 
 

Sammanfattning 
Upphandlingsfunktionen har gått igenom kommunens avtalsdatabas och sammanställt vilka avtal 
som löper ut under året, samt vilka önskemål som framförts från beställare. Till detta har de 
behov av upphandlingar som framkommit i samband med utförd internkontroll beaktats. 

 
 
 

Upphandlingslista 2023 

 
Ramavtal som har eller planeras att förlängas: 
Personlig Assistans   2023-03-31* VON 
Terminalglasögon   2023-03-31* KS 
Hyrbilar    2023-05-31* VON 
Mätverksamhet   2023-06-07* KS/SBN 
Läkemedelsgranskning   2023-06-30* VON 
Transport av avliden   2023-07-09*  VON 
Molntjänst för webbpublicering  2023-07-31 KS 
Ledarskapsutveckling   2023-08-14 KS 
Undersköterskeutbildning   2023-08-14 VON 
Webbpartner    2023-08-15 KS 
Verksamhetsstyrningsstöd   2022-08-31 KS 
Arbetsrehabiliterande tjänster   2023-09-30 VON 
Färskt bröd    2023-09-30 SBN 
Inkasso- och påminnelsetjänster  2023-09-30 KS 
Tryckeritjänster   2023-10-31 KS 
Dryckesautomater    2023-11-30 KS 
Banktjänster 2018   2023-12-31 KS 
Företagshälsovård Heby kommun  2023-12-31 KS 
Kartsystem    2022-12-31 KS/SBN 
Revisionstjänster   2023-12-31 REV 
 
 
Ramavtal som saknas eller löper ut och ska upphandlas på nytt: 
Beläggningsarbeten    SBN 
Bilglas     KS 
Broarbeten     SBN 
Elarbeten     SBN 
Ekonomisystem     KS 
Hantverkartjänster    SBN 
Larm och bevakningstjänster    KS 
Lärplattform     UBN 
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Tekniska Konsulter    SBN 
Däck-och däckförvaring   2023-01-13 KS 
Arbetskläder Teknisk verksamhet  2023-03-14* SBN 
Arbetskläder Kökspersonal   2023-03-14 SBN 
Pensionsadministration   2023-03-31 KS 
Tidsregistreringssystem   2023-03-31  VON 
Nyckelgömmor   2023-03-31 VON 
Kött    2022-04-30* SBN 
Reningsverkskemikalier Fällningskemikalier  2022-04-30*  SBN 
Reningsverkskemikalier Polymer  2022-04-30*  SBN 
Grönyteskötsel 2022   2023-04-30 SBN Analystjänster
    2023-05-09  SBN 
Mattransport    2023-06-14 SBN 
 
 
 
 
Reningsverkskemikalier Svavelvätebekämpning 2022-06-30*  SBN 
Slamomhändertagande   2023-09-01 SBN 
Snöröjning    2023-09-30  SBN 
Sandupptagning   2023-09-30 SBN 
Elkraft    2023-12-31 KS 
 
Centrala ramavtal som löper ut: 
Vägmärken inklusive avstängningsmaterial 2018 2022-01-19** SBN 
Läromedel    2023-01-31 UBN 
Fordon 2018    2023-02-03  KS 
HVB - Barn och unga 2017   2023-02-14 VON 
Postförmedlingstjänster 2017   2023-09-29 KS 
Lekmaterial 2017   2022-10-14** UBN 
Kopieringspapper   2023-11-10  KS 
Dator- och skrivartillbehör   2023-11-10  KS 
 
 
* Ny upphandling genomförd/Förlängning gjord 
** Anmälan till nytt samordnat ramavtal gjord 
 

Konsekvens för andra nämnder 

Innehållet i upphandlingslistan har tagits fram med berörda verksamheter/beställare och 
beslutet påverkar inte andra nämnder. 

 

Beslutsunderlag 
Upphandlingslista 2023 

 
 

Delges + upphandlingslista 2023 
Upphandlingsansvarig 
Näringslivsstrateg 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Samtliga nämnder  
Samtliga förvaltningschefer 
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 § 5 Dnr KS/2006:29 045 

Borgensansökan Hebyfastigheter AB 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

 Utökad borgen för Hebyfastigheter AB med 90 miljoner kronor beviljas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med bolaget säkerställa att projektets 
investeringsbudget hålls och om så är möjligt anpassas till en lägre utgiftsnivå. 

 
 

Sammanfattning 
Hebyfastigheter AB har till kommunen inkommit med en förfrågan om utökad borgen med 90 
miljoner kronor. 
 
Behovet av utökad borgen med 90 miljoner kronor utgår från pågående investering i 
förskola/skola i Vittinge. Kommunfullmäktige har behandlat igångsättningstillstånd för aktuell 
investering den 28 september 2021, Kf §72. Från det att igångsättningstillståndet godkändes 
under hösten 2021 har omvärldsförändringar medfört en annan kostnadsbild främst mot 
bakgrund av förändrat byggindex som för aktuellt projekt bedömts motsvara en 
kostnadsökning om 17 procent. 
 
Den totala investeringsutgiften uppskattas i nuläget  till 110 miljoner kronor vilket är cirka 20 
miljoner över den nivå som uppskattades i anslutning till beslut om igångsättningstillstånd. Av 
aktuell utgift bedöms 107 miljoner kronor påverka hyran för utbildningsnämnden. Resterande 
3 miljoner kronor omfattar reservel vilket beställts efter godkänd hyresnivå. Sedan 
anbudsöppningen sommaren 2022 har byggindex fortsatt att öka vilket utgör huvudförklaring 
till att det i nuläget är en högre kostnadsnivå. 
 
Kommunen har hanterat delar av den aktuella ökningen genom att i mål och budget 2023, plan 
2024-2025, ha gjort ett antagande om en kostnadsökning om 15 procent som kompenserats i 
den beslutade budgeten för utbildningsnämndens. I processen med mål och budget för 2024, 
plan 2025-2026 behöver frågan om hyreseffekter bevakas. 
 
Bolaget bedömer i sin finansiella analys en stabil situation i bolaget även efter genomförd 
upplåning. Förvaltningen bedömer mot bakgrund av den positiva soliditetsutveckling som varit 
under senare år att upplåningen inte påverkar de mål för bolagets soliditet som beslutats. 
 

Utredning 
PM till stöd för ärende gällande igångsättningstillstånd för nybyggnation av förskola/skola 
Vittinge samt begäran om utökat borgensåtagande från Hebyfastigheter AB daterat 2023-01-10. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Huvuddelen av den tillkommande hyresökningen är beaktad i mål och budget 2023, plan 2024-
2025. Det handlar då om en hyresjustering där tio månader ingår för 2024 och resterande två 
månader tillkommer 2025 då helårseffekt uppstår. Fördjupad analys är nödvändig i 
budgetarbetet 2024, plan 2025-2026. Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden 
uppskattas till cirka 0,4 miljoner kronor med helårseffekt först 2025. 
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I arbetet med mål och budget 2024, plan 2025-2026 behöver fördjupad analys göras av den 
totala investeringsbudgeten för projekt förskola/skola Vittinge. 
 

Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse 10 januari 

 

Jäv 
Mattias Widén (SD) anmäler jäv och deltar ej i beslut. 

 

 

Delges 
Utbildningsnämnden 
Hebyfastigheter AB 
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 § 6 Dnr KS/2023:12 044 

Igångsättningstillstånd ny- och ombyggnation förskola och 

skola i Harbo 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

 Godkänna igångsättningstillstånd för förskola/skola i Harbo med en 
totainvesteringsutgift om 115 miljoner kronor. 

 
Kommunstyrelsens beslut  

 Uppdra åt förvaltningen att säkerställa att åtgärder vidtas för att nuvarande kalkyl ska 
kunna hållas eller helst att utgiften ska kunna reduceras. 

 Ge bolaget i uppdrag att säkerställa de mest kostnadseffektiva lösningarna i projektet i 
syfte att minska den totala investeringsutgiften. 

 

Sammanfattning 
Hebyfastigheter AB har inkommit med en begäran om igångsättningstillstånd för ny- och 
ombyggnation av förskola och skola i Harbo.  

 
Investeringsutgiften är 22,5 miljoner högre än den ursprungliga kalkyl som legat till grund för 
tidigare beslut i ärendet. Förklaringen till den ökade utgiften är främst ett ökat byggindex som 
bedöms motsvara cirka 20 procent av den totala ökningen med drygt 24 procent. Den angivna 
investeringsutgiften omfattar även reservel med 3,9 miljoner kronor vilket inte ska belasta hyran 
för utbildningsnämnden. 

 
Förvaltningen kommer genom styrgruppen för projektet att fördjupa analysen av de ändrade 
förutsättningarna genom utökning av elevantal för skolan och den ändrade beställningen från 
mottagnings- till tillagningskök. Här ingår också att pröva om reservel kan lösas på ett sätt som 
ger en lägre investeringsutgift. 

 
Utbildningsnämnden beslutade den 18 juni 2021, Ubn § 120, att godkänna den nya hyran för 
Harbo skola och förskola under förutsättning att den tilldelade budgetramen till 
utbildningsnämnden anses nivåhöjande och ökar med 1 728 048 kr per år från och med år 2024. 
Den nya kalkyl som bolaget presenterat innebär en högre hyresnivå än vad som tagits hänsyn till i 
mål och budget 2023, plan 2024-2025. Den tillkommande hyran förväntas bli ytterligare cirka 0,5 
miljon kronor vilket behöver beaktas i framtida budgetbeslut.  

  

Utredning 
PM till stöd för ärende gällande igångsättningstillstånd för ny- och ombyggnation av Harbo 
förskola/skola. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I beslutad mål- och budget 2023, plan 2024 – 2025 är delar av kostnadsökningen i form av 
tillkommande hyra hanterad. Den kvarvarande hyreseffekten som bedöms ha helårseffekt 2025, 
cirka 0,5 miljoner kronor, behöver hanteras i kommande budgetprocess. Detsamma gäller den 
ökade investeringsutgift som ingår i bolagets ansökan om igångsättningstillstånd behöver 
hanteras i processen för mål och budget för 2024, plan 2025 – 2026. 
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Beslutsunderlag 
Harbo skola och förskola PM 

Ansökan om igångsättningstillstånd Harbo från Hebyfastigheter AB 

 

Jäv 
Mattias Widén (SD) anmäler jäv och deltar ej i beslut.  

 

 

Delges 
Hebyfastigheter AB 

Utbildningsnämnden  
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 § 7 Dnr KS/2022:18 040 

Riktlinje för mål och budget, revidering 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Riktlinje för mål och budget antas med dagens datum 2023-01-24.  
 Framtagandet av förslag på nya inriktningsmål för 2024 ska ske enligt Bilaga till Riktlinje för 

mål och budget, process och arbetsgång för framtagande av inriktningar. 
 

Sammanfattning 
Under våren 2022 inledde förvaltningen på uppdrag av kommundirektör ett arbete med att se över 
kommunens styrmodell. Uppdraget har varit att utveckla befintlig modell som utgår från idén om mål 
och resultatstyrning, genom att förenkla den och göra målstyrningen tydligare. Syftet med arbetet 
har varit att skapa bättre förutsättningar för styrning från fullmäktige, en tydligare prioritering, och 
bättre verktyg för att utvärdera måluppfyllelse på den övergripande nivån.  
 
En grundläggande problematik som framkommit i arbetet med befintlig styrmodell har varit att 
fullmäktiges inriktningar följts upp indirekt genom bedömningen av effektmålen som nämnderna 
bryter ner inriktningarna i, och den bedömning av resultat som årligen görs på nämndsnivå. Dessa 
förutsättningar har gjort det svårt att göra en analys och dra slutsatser om vad som uppnås på 
fullmäktigenivån. I förslaget till ny Riktlinje för mål och budget så ska fullmäktiges inriktningsmål 
utvärderas årligen med egna mått, och i förslaget föreslås det också att nämnderna inte bryter ner 
inriktningarna själva utan fokuserar på att utarbeta strategier för att uppnå fullmäktiges 
inriktningsmål. Förvaltningen tror både att det kan leda till tydligare politiska prioriteringar och 
bättre förutsättningar för en stark analys av kommunens utveckling mot målen. I bästa fall leder det 
till mindre arbete som ägnas åt spretig uppföljning och mer kraft på kloka insatser och aktiviteter för 
att uppnå målen.  

 
En stor skillnad mot tidigare riktlinje är att den också innehåller förslag på vilka värderingsprinciper 
som ska tillämpas för att bedöma måluppfyllelsen.  

 
Rent strukturellt föreslås förvaltningen också att Planerings- och uppföljningsprocesserna under året 
beskrivs i ett gemensamt årshjul snarare en som två separata processer eftersom uppföljningen 
genomförs i syfte att planera klokare. Dessa ändringar kan se omfattande ut i dokumentet, men 
handlar om få ändringar i sak utan huvudsakligen ändring i disposition. 

  
  

Utredning 
Ändringar i Riktlinjen 

 

Inriktningsmål (tidigare kallade inriktningar) 
Riktlinjen anger att Kommunfullmäktiges inriktningsmål är målbilder för ett önskat läge fullmäktige 
vill uppnå för kommunen i ett långsiktigt perspektiv. Inriktningarna ska peka ut vilka resultat man 
vill att styrelse och nämnder ska uppnå och vilken riktning man ska röra sig i/mot. Fullmäktige har 
utöver inriktningsmålen också finansiella mål som talar om hur kommunens medel ska förvaltas och 
vilka principer som gäller för god ekonomisk hushållning.  Inriktningsmålen utgör därmed 
kommunfullmäktiges ambitioner för de kommunala verksamheterna och vad man vill uppnå för 
kommunmedborgarna. De finansiella målen är ett sätt att säkerställa att det finns medel för att 
långsiktigt kunna uppnå inriktningsmålen. Detta är fullmäktiges sätt att matcha mål och medel på ett 
hållbart sätt. För att kunna utvärdera om utvecklingen rör sig i den riktning som inriktningsmålen 
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pekar ut ska varje inriktningsmål årligen utvärderas med hjälp av ett antal fastställda mått med 
tillhörande målvärden och visionsvärde som kommunfullmäktige årligen fastslår i beslut om Mål och 
budget för den kommande planperioden. 
 
Inriktningsmålen ska ge en tydlig beskrivning om vad som ska uppnås, vara möjliga att följa upp på 
ett objektivt sätt och visa vilken ambitionsnivå Heby kommun eftersträvar i enlighet med principerna 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.   
 

Mått 
Måtten i vår målstyrning talar om vilka parametrar vi använder oss av för att bedöma måluppfyllnad. 
Ett bra mått måste därmed ringa in om vi är på rätt väg mot målet, dvs och trenden går i rätt riktning. 
Ett mått för ett inriktningsmål konkretiserar därmed också vilka effekter fullmäktige eftersträvar att 
uppnå för ett mål och möjliggör en transparent redogörelse för resultat och därmed också den analys 
som följer vid uppföljning. Samtidigt så är ett mått en förenkling av det resultat man vill nå, en 
operationalisering av hur man svarar på om målet nås. Måtten som kopplas till ett inriktningsmål ska 
därmed vara väl avvägda och täcka de effekter man vill mäta. 
 
Måtten ska kunna följas upp minst en gång per år. För varje mått anges ett långsiktigt visionsvärde 
för vad man vill uppnå för effekt på sikt. Visionsvärden visar den långsiktiga ambitionsnivån och 
utifrån detta kan man följa om trenden rör sig i riktning mot visionsvärdet.  
 
I kommunens mål- och budgetdokument anges till varje mått de senaste två årens utfall, målvärde för 
nästa år, samt ett visionsvärde som 4 år framåt i tiden. I kommunens årsredovisning ska utfallen från 
de senaste mätningarna redovisas, så att en trend går att urskilja. Till detta tillkommer också 
värderingsprinciper för mål och mått som utgör grunden för bedömningen av måluppfyllelsen.  
 

Arbetet mot målen 
Förvaltningen utformar och arbetar med aktiviteter för att uppnå målen som politiken ställt.  
 

Analys och bedömning av måluppfyllelse 
För att göra en transparent och koherent bedömning av måluppfyllelsen så fastställs ett antal 
värderingsprinciper för måluppfyllelsen.  
 
Det finns 4 resultatsvar för att avgöra om utfallet för ett enskilt mått är uppnått eller inte. 
Måttet kan ej bedömas eftersom det saknas resultat. 
Resultatvärdet (Visionsvärdet) är ej uppfyllt eller en försämring har skett jämfört med tidigare 
resultat. 
 Resultatvärdet (Visionsvärdet) för måttet är delvis uppfyllt genom en förbättring eller likvärdigt 
jämfört med tidigare resultatet. 
Resultatvärdet (Visionsvärdet) för måttet är uppfyllt.  
 
Det finns 3 nivåer för bedömningen av ett mål (dvs helheten av resultaten för samtliga mått): 
Målet är ej uppfyllt : Mindre än 75 procent av resultatvärdena (visionsvärdena) är uppnådda och de 
sammantagna  trenderna för måtten ger inte en tydlig bild av att målet kommer att kunna nås.  
Målet är delvis uppfyllt : Mer än 75 procent av resultatvärdena (visionsvärdena) för måtten är 
uppnådda eller delvis uppnådd/överskridna och trenden pekar på att majoriteten av visionsvärdena 
kommer att uppnås/har uppnåtts inom den uttalade perioden.  
Målet är helt uppfyllt : Samtliga måtts resultatvärden (visionsvärden) är uppnådda eller delvis 
överskridna och trenden pekar på att visionsvärdena kommer att uppnås/har uppnåtts. 
 

Processen för framtagandet av inriktningsmålen 2024 – 2027 
Inriktningsmålen får ett större utrymme i början av mandatperioden, då ett nytt fullmäktige har att 
formulera eller omformulera sina inriktningsmål, mått och visionsvärde för den nya 
mandatperioden.  
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Förutsatt att kommunstyrelsen kan besluta om en ny Riktlinje för mål och budget i januari, kan det 
strategiska seminariet den 7 februari utgöra startpunkten för framtagandet av nya inriktningsmål. 
 
Förslagsvis tar man avstamp i de inriktningsmål och effektmål som finns idag, och diskuterar vad 
som både är lämpligt och mest angeläget att prioritera för Heby kommun att på en övergripande nivå 
jobba vidare för att formulera inriktningsmål som antas av fullmäktige vid kommande mål och 
budgetbeslut. Inriktningsmålen bör inte vara för många, då för många mål inte ger några 
förutsättningar för prioritering.  

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 3 januari 2022  
Riktlinje för mål och budget – med alla ändringar 
Riktlinje för mål och budget – renskrivet dokument 
 
 
Delges + bilaga 
Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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 § 8 Dnr KS/2023:13, KS/2022:9 041, 041 

Planeringsdirektiv för mål och budget 2024, plan 2025-2026, 

diskussion 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen diskuterar planeringsdirektiv mål och budget 2024, plan 2025-

2026. 
 Beslut tas på sammanträdet 21 februari 2023. 

 

 

Sammanfattning 
Planeringsdirektivet utgör det första beslutet i den kommande mål och budgetprocessen och 

framtagandet av Mål och budget 2024 med plan för 2025-2026. I direktivet ger kommunstyrelsen 

nämnderna instruktioner om hur de ska ta sig an budgetprocessen och ger medskick i särskilda 

frågor.  

 

Direktiven är indelade i tre områden: 

 Hållbar tillväxt 
 Social Hållbarhet 
 Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer 

 

Kommunstyrelsen beslutar om årets Planeringsdirektiv på sitt februarisammanträde, efter att 

Strategiskt seminarium ägt rum.  
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 § 9 Dnr KS/2022:88 024 

Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar godkänna Olof Nilsson ansökan om ekonomiskt omställningsstöd 

om 9 910 kr per månad enligt 3.2 Tillämpningsanvisningar för OPF_KL och PBF under 12 
månader.  

 

 

 

Sammanfattning 
Olof Nilsson ansöker om ekonomiskt omställningsstöd enligt 3.2 Tillämpningsanvisningar för 

OPF_KL och PBF. Anvisningen har antagits av kommunstyrelsen § 12, den 23 januari 2018. 

Ansökan inkom till kommunen den 18 oktober 2022 och gäller från avslutat uppdrag 

november/december 2022.  

 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången av sitt politiska uppdrag innehar 

ett uppdrag på sammanlagt minst 40 % i Heby kommun och har minst ett års sammanhängande 

uppdragstid som hel eller deltidspolitiker i kommunen och inte har fyllt 65 år.   

 

Olof Nilsson uppfyller dessa kriterier.  

 

Den förtroendevalda har rätt till tre månader ekonomiskt omställningsstöd per fullgjort år i 

uppdraget. Olof Nilsson har rätt till 12 månaders ekonomiskt omställningsstöd a´ 85 % av tidigare 

arvode.  

 

Olof Nilsson har haft ett arvode om 26 800 kr per månad under den senaste mandatperioden. Olof 

Nilsson har rätt enligt tillämpningsanvisningen för OPF-KL och PBF till ett ekonomiskt 

omställningsstöd av 22 780 kr per månad under 2023. Olof Nilsson har själv föreslagit att räkna 

bort nuvarande arvode från ny mandatperiod som Kommunfullmäktiges ordförande på 12 870 kr 

per månad från omställningsstödet. Det ger 9 910 kr per månad i ekonomiskt omställningsstöd 

under 12 månader. På beloppet skall kommunen betala sociala avgifter.     

 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har till uppgift att tolka och tillämpa PBFs och OPF-

KLs regler inom ramen för dessa tillämpningsanvisningar samt ta beslut i frågan ekonomiskt 

omställningsstöd. 

  

Under 12 månader är omställningsstödet samordningsfritt.  
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Utredning 
 

PBF har antagits av Heby kommun att gälla från 1 januari 2003 och OPF-KL har antagits att gälla 

från 1 januari 2015. Tillhörande tillämpningsanvisningar har antagit från 23 januari 2018.  

 

Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen av PBF och OPF-

KL i Heby kommun. De innehåller även en sammanfattning av förmåner och villkor.  

 

Anvisningarna fastslår att Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet samt att 

ansökan om förmåner enligt PBF och OPF-KL görs hos kommunens pensionsmyndighet och på 

det sätt som pensionsmyndigheten bestämmer. Ansökan ska vara skriftlig.   

 

PBF och OPF-KL gäller endast förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen som fullgör 

uppdrag i Heby kommun. Bestämmelserna är alltså inte tillämpliga på personer som kommunen 

utser till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska personer, som till exempel bolag eller 

samverkansorgan 

 
Rätt till aktiva omställningsinsatser har den som vid avgången: 

 innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Heby kommun. 
 har minst fyra års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker i 

kommunen. 
 inte har fyllt 65 år. 

 

Förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till aktiv omställningsinsats på liknande sätt och i 

liknande omfattning som gäller för anställda i Heby kommun. Insatserna kan som längst pågå tolv 

månader efter avgången från uppdraget. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja 

undantag från denna tidsgräns. 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången: 

 innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Heby kommun. 
 har minst ett års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker i 

kommunen. 
 inte har fyllt 65 år. 

 

Den förtroendevalda har rätt till tre månaders ekonomiskt omställningsstöd per fullgjort år i 

uppdraget. Under de två första åren är stödet 85 procent av tidigare arvode, och det tredje året 60 

procent. Ekonomiskt omställningsstöd kan som längst betalas ut till och med kalendermånaden 

innan den förtroendevalda fyller 65 år. 

Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och utbetalas av kommunen. Det utbetalade beloppet är 

preliminärt och avräkning kan komma att ske vid senare utbetalningstillfälle. 

Den tidsperiod som den förtroendevalda har rätt till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa 

dagen efter avgången från det uppdrag som gett rätt till förmånen. Uttaget av det ekonomiska 

omställningsstödet kan inte skjutas upp. 

Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs från första dagen med ekonomiskt 

omställningsstöd. Pensionsmyndigheten kan för en viss period bevilja undantag från kravet på 

egen aktivitet om kravet i det enskilda fallet framstår som oskäligt. För att ha rätt till ekonomiskt 

omställningsstöd krävs att den förtroendevalda 

 

 är inskriven på arbetsförmedlingen, är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete 

eller 
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 bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen 

eller 

 har ett nytt arbete 

eller 

 har nytt förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen hos annan huvudman. 

På anmodan från pensionsmyndigheten ska den förtroendevalda skriftligen styrka att hen 

uppfyllt kravet på egen aktivitet. 

Om den förtroendevalda inte uppfyller kraven på egen aktivitet, kan hen bli skyldig att återbetala 

hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet. 

Beslut om återbetalning fattas av pensionsmyndigheten. 

Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald 

ska hänsyn tas till detta. 

Den förtroendevalda ska från och med den trettonde månaden med ekonomiskt omställningsstöd 

lämna inkomstuppgift. Detta ska göras skriftligt på det sätt som kommunen bestämmer senast 

den 7:e i månaden efter det att inkomsten betalats ut. Inkomstuppgift ska lämnas även de 

månader då förvärvsinkomsten är noll kronor. 

Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. 

Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har 

kommit kommunen tillhanda.  

Om den förtroendevalda under tiden med ekonomiskt omställningsstöd utför arbete utan 

ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än förvärvsinkomst, kan 

pensionsmyndigheten besluta att minska pensionen med ett uppskattat inkomstbelopp som 

motsvarar den inkomst som kan anses vara skälig. 

Kommunfullmäktige kan också helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den 

förtroendevalda inte beviljats ansvarsfrihet, dömts för brott som medfört att hen skilts från 

förtroendeuppdraget i Heby kommun, eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det är 

sannolikt att den förtroendevalda skulle ha skiljts från uppdraget om hen fortfarande innehaft 

det. 

Maximalt tre månaders ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut retroaktivt, räknat från 

ansökningstillfället. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsgräns. 

 

I Heby kommuns tillämpningsanvisningar (och tillika i de flesta kommunerna i landet) finns inga 

hinder att erhålla ekonomiskt omställningsstöd även om den förtroendevalde har annat arbete 

eller fortsatt uppdrag i kommunen som förtroendevald under 40 %.     

 

Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar för OPF_KL och PBF 

Ansökan om ekonomiskt anställningsstöd 

 
 

Delges 
Lönekontoret 
O Nilsson 
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 § 10 Dnr KS/2023:21 027 

Utbildningsplan för kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen diskuterar utbildningsplan och den fastställs vid kommande 
sammanträde. 

 

Sammanfattning 
När den nya mandatperioden nu har startat, är det lämpligt att genomföra utbildningar inom 

kommunstyrelsens olika ansvarsområden. De större, gemensamma utbildningarna ämnar att 

fånga sådana frågor som är gemensamma för nämnderna och styrelsen. Preliminärt kommer 

gemensamma utbildningar omfatta ekonomi, arbetsmiljö, GDPR, offentlighet och sekretess, 

kommunallag och förvaltningslag. Sedan har varje nämnd och kommunstyrelsen behov av riktade 

utbildningsinsatser kring de frågor som hanteras av bara respektive organ.  

 

I planeringen av kommunstyrelsens utbildningsplan tas avstamp i reglementet för styrelsen. I det 

redogörs bland annat för vilket ansvarsområde som kommunstyrelsen har. 

 

Identifierade områden är: 

 

Integration 

Samhällsplanering 

Beredskap  

Infrastruktur (bredband, regional kollektivtrafik, statliga väg- och järnvägar) 

Räddningstjänst (lagen om skydd mot olyckor samt verksamhet – förebyggande och ingripande) 

Budget och skuld/konsumentrådgivning 
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 § 11 Dnr KS/2022:33 007 

Svar till revisionen på fråga om IT-nämndens protokoll 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Godkänner svaret och överlämnar det till kommunfullmäktiges revisorer. 
 Uppdrar åt förvaltningen att tillse att protokollen delges kommunstyrelsen. 

 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges revisorer ställde den 24 november 2022, § 95, en fråga till 

kommunstyrelsen rörande den gemensamma IT-nämndens protokoll. Frågan rör hur de 

protokollen delges. Efter en undersökning visar det sig att det under det senaste året har 

distribuerats till information@heby.se (kommunens officiella e-postadress). I Heby kommun har 

det tidigare delgetts till kommunstyrelsens presidie, kommundirektör och kommunsekreterare. 

Det senaste året har det delgetts till kommundirektören och nämndsekreterarna. Förvaltningen 

föreslår att protokollen hädanefter läggs till i nästkommande kommunstyrelsesammanträde 

under information och rapporter.  

 

 

 

 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 

 

  

mailto:information@heby.se
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 § 12 Dnr KS/2022:82 102 

Dalabanans intresseförening, nominering av 

ledamot, ersättare samt val av röstombud 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Till ledamot i Dalabanans intresseförening nomineras Marie Wilén (C) 

för perioden fram till föreningsstämman 2025. 
 Till ersättare i Dalabanans intresseförening nomineras Bo Andersson (M) för perioden fram 

till föreningsstämman 2027. 
 Till röstombud i Dalabanans intresseförening utses Bo Andersson (M) för perioden fram till 

föreningsstämman 2027. 
 
 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att nominera ledamot och ersättare samt att utse röstombud till 
Dalabanans intresseförening. 

 
 

Förslag  
Kommunstyrelsens ordförande föreslår kommunstyrelsen besluta att:  
 Till ledamot i Dalabanans intresseförening nomineras Marie Wilén (C) för perioden fram till 
föreningsstämman 2025.  
 Till ersättare i Dalabanans intresseförening nomineras Bo Andersson (M) för perioden fram till 
föreningsstämman 2027.  
 Till röstombud i Dalabanans intresseförening utses Bo Andersson (M) för perioden fram till 
föreningsstämman 2027. 
 

 

 

 

Delges 
De valda 
Dalabanans intresseförening 
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 § 13 Dnr KS/2022:82 102 

Nedre Dalälvens intresseförening, nominering av 

styrelseledamot och val av röstombud samt ersättare för 

röstombud 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Marie Wilén (C) nomineras till styrelseledamot i Nedre Dalälvens intresseförening för 

perioden fram till föreningsstämman 2025.  
 Per Sverkersson (S) utses till röstombud för perioden fram till föreningsstämman 2027. 
 Hans-Göran Björk (KD) utses till ersättare för röstombud för perioden fram till 

föreningsstämman 2027. 
 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att nominera styrelseledamot samt att utse röstombud och ersättare för 
röstombud till Nedre Dalälvens intresseförening för perioden fram till föreningsstämman 2025 
samt föreningsstämman 2027. 

 
 

Förslag  
Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 Marie Wilén (C) nomineras till styrelseledamot i Nedre Dalälvens intresseförening för 

perioden fram till föreningsstämman 2025. 
 Per Sverkersson (S) utses till röstombud och Hans-Göran Björk utses till ersättare för 

röstombud för perioden fram till föreningsstämman 2027. 
 

 

 

Delges 
Nedre Dalälvens intresseförening 
De valda 
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 § 14 Dnr KS/2022:82  

Val av ombud och ersättare till stämman för Leader Nedre 

Dalälven 2023-2027 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Per Sverkersson (S) utses till ombud för perioden fram till stämman 2025. 
 Göran Hillbom (C) utses till ombud för stämmorna 2026 till 2027. 
 Anneli Ellnebrant (M) utses till ersättare för ombud för perioden fram till stämman 2027. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att utse röstombud och ersättare för röstombud till Leader Nedre Dalälven 
för 2023-2027. 

 
 

Förslag  
Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 Per Sverkersson (S) utses till ombud i Leader Nedre Dalälven för perioden fram till 

föreningsstämman 2025. Göran Hillbom (C) utses till ombud för stämmorna 2026-2027. 
 Anneli Ellnebrant (M) utses till ersättare för ombud för perioden fram till stämman 2027. 

 

 

Delges 
De valda 
Leader Nedre Dalälven 
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 § 15 Dnr KS/2022:82 102 

Val av ledamöter till Regionalt forum 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Till representanter i Regionalt forum utses Marie Wilén (C) för perioden fram till 30 
november 2024 och Bo Andersson (M) för perioden fram till 30 november 2026. 

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att utse två representanter till Regionalt forum. 

 

Förslag  
Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 Marie Wilén (C) utses till ledamot i Regionalt forum för perioden fram till 30 november 

2024. 
 Bo Andersson (M) utses till ledamot i Regionalt forum för perioden fram till 30 november 

2026. 

 

 

Delges 
Region Uppsala 
De valda 
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 § 16 Dnr KS/2022:82 102  

Nominering av ledamot och ersättare till kommunala 

pensionärsrådet 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Ann-Christin Grattback Åkerblom (S) nomineras till ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
 Hans-Göran Björk (KD) nomineras till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att nominera ledamot samt ersättare till kommunala pensionärsrådet. 

 
 

Förslag  
Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 Ann-Christin Grattback Åkerblom (S) nomineras till ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
 Hans-Göran Björk (KD) nomineras till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

 

 

Delges 
De valda 
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 § 17 Dnr KS/2022:105 001 

Uppföljning av motioner inkomna 2022 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Tackar för informationen och rapporten läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen varje år följa upp de motioner 

som inte beretts färdigt. Förvaltningen har gjort en sammanställning och presenterar en kort 

lägesbild av föregående års inkomna motioner – gällande beredning, beslut och samt huruvida 

bifallna motioner har verkställts.  

 

I sammanställningen presenteras också äldre motioner som, ännu inte har beretts klart eller 

verkställts efter beslut.  

 

Motion anmäld år 2020: 

Motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun 

En motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby Kommun inkom till utbildningsnämnden i 

december 2020 (UBN 2020/39). Utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag att utreda förslaget i 

motionen. Fullmäktige avslog motionen i Kf § 12, 8 februari 2022. 

 

Under 2021 anmäldes 5 nya motioner: 

Motion om gratis mensskydd för unga tjejer 

Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) inkom till kommunfullmäktige, 13 april 2021, § 

33, med Motion om gratis mensskydd för unga tjejer. Utbildningsnämnden fick då i uppdrag att 

bereda motionen. Utbildningsnämnden beslutade i Ubn § 174/2021, att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att bereda motionen till 

kommunfullmäktiges sammanträde 8 februari 2022. Kommunstyrelsen föreslog 

kommunfullmäktige att avslå motionen vilket kommunfullmäktige biföll i Kf § 11, 8 februari 2022.  

 

Motion om friluftsplan för Heby kommun 

Joel Lindh (MP) och Carl-Åke Elmersjö (MP) inkom till kommunfullmäktige 22 juni 2021, § 58, 

med motion om friluftsplan för Heby kommun. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda 

motionen. Motionen är fortsatt under beredning hos förvaltningen.  

 

 

Motion om effektmål om minskade koldioxidutsläpp 

Elin Ångman (MP) och Joel Lindh (MP) inkom med motionen till kommunfullmäktige 28 

september i Kf § 82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda den. Motionen 

skickades till förvaltningen för beredning. Kommunfullmäktige avslog motionen i Kf § 97, 1 

november 2022. 
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Motion om introduktionsvecka 

Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 28 september 

i Kf § 82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda motionen. Motionen skickades 

till förvaltningen för utredning. Kommunfullmäktige avslog motionen i Kf § 98, 1 november 2022. 

 

 

Motion om utbildning för politiker 

Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 23 november 

i Kf § 114/2021 med motionen och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda den. 

Förvaltningen fick i Ks § 12, 25 januari 2022 i uppdrag att ta fram ett förslag på motionen. 

 

 

Under år 2022 anmäldes 4 nya motioner till kommunfullmäktige: 

Motion om psykisk ohälsa i första hand bland barn, ungdomar och unga 

Carl-Otto Bergqvist (V) och Salima Korshed (V) anmälde motionen till fullmäktige 8 februari 2022 

och kommunstyrelsen fick i uppdrag att bereda motionen. Kommunstyrelsen beslutade i Ks § 45 

2022, att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar på motionen, där den fortsatt befinner 

sig. 

 

 

Motion om voteringssystem 

Mattias Widén anmälde motionen till fullmäktige 8 februari 2022 och kommunstyrelsen fick i 

uppdrag att bereda motionen. I Kf § 99, 1 november 2022, beslutade fullmäktige att avslå 

motionen.  

 

 

Motion om informationsfolder 

Mattias Widén anmälde motionen till fullmäktige 12 april 2022 och kommunstyrelsen fick i 

uppdrag att bereda motionen. I Ks § 111 2022, beslutade kommunstyrelsen att motionen 

överlämnas till förvaltningen för utredning och förslag till svar. 

 

 

Motion om kartläggning och restaurering av våtmarker 

Bengt Thalin (V) anmälde motionen den 9 november 2022 och fullmäktige beslutade att 

överlämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning där den fortsatt befinner sig. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 3 januari 2023 
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 § 18 Dnr KS/2022:114 001 

Uppföljning av medborgarförslag inkomna 2022 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna. 

 

 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har medborgare rätt att väcka ärenden i fullmäktige, 

så kallade medborgarförslag. Enligt kommunallagen, 6 kap. 34 § så ska ett ärende som väckts 

genom medborgarförslag om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det 

att det väcktes i fullmäktige. 

 

Medborgarförslag ska en gång om året följas upp av kommunstyrelsen, för att säkerställa en 

ändamålsenlig hantering av samtliga medborgarförslag. 

 

Under 2022 inkom 10 medborgarförslag: 

- Ta tillbaka önskematveckan till matsalen i skolan 
- Satsning på parken i centrala Morgongåva 
- Stärk och utveckla bland annat föreningslös ungdom i Heby 
- Säkert övergångsställe mellan Heby Skola och Heby Arena 
- Koppeltvång på hundar i Heby kommun  
- Hundrastgård, mötesplats för hundägare 
- Hundrastgård 
- Omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående hållplats Käbbo vägskäl, väg 

272 
- Döp om Stora torget i Östervåla till Johan Åkerlunds torg 
- Ompröva beslutet om att ta bort kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i Harbo 

 

 

 

Utredning 
Medborgarförslag inkomna 2022 

 

Medborgarförslaget: Ta tillbaka önskematveckan till matsalen i skolan 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 8 februari 2022 där det beslutades i Kf § 15 att förslaget 

överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.  

 

I Sbn § 15, 15 mars 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra till förvaltningen att 

korrigera föreslaget svar på medborgarförslaget ”Ta tillbaka önskematveckan till matsalen i 

skolan” till att gälla ett antal önskematdagar under läsåret istället för en sammanhållen 

önskematvecka. Därefter överlämnas svaret till förslagsställaren.  
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Medborgarförslaget: Satsning på parken i centrala Morgongåva 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 21 juni 2022 där det beslutades i Kf § 57 att förslaget 

överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och besvarande. 

 

I Sbn § 81, 23 augusti 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förvaltningen får i uppdrag 

att bereda medborgarförslaget. I Sbn § 103, 11 oktober 2022 avslås sedan förslaget med 

hänvisning till PM, 22 september 2022. 

 

 

Medborgarförslaget: Stärk och utveckla bland annat föreningslös ungdom i Heby 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 27 september 2022 där det beslutades i Kf § 74 att 

förslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för besvarande.  

 

 

Medborgarförslaget: Säkert övergångsställe mellan Heby Skola och Heby Arena 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 22 november 2022 där det beslutades i Kf § 117 att 

förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden svarade i Sbn § 129, 13 december 2022 att medborgarförslaget antas 

som eget och överlämnas till förslagsställaren. 

 

 

Medborgarförslaget: Koppeltvång på hundar i Heby kommun  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

Medborgarförslaget: Hundrastgård, mötesplats för hundägare  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

 

 

Medborgarförslaget: Hundrastgård 

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

 

 

Medborgarförslaget: Omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående hållplats Käbbo 

vägskäl, väg 272  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

Medborgarförslaget: Döp om Stora torget i Östervåla till Johan Åkerlunds torg  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.  
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Medborgarförslaget: Ompröva beslutet om att ta bort kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i 

Harbo  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 180 att 

förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

Medborgarförslag inkomna 2019 - 2021 
Vid den förra uppföljningen av medborgarförslag som inkom 2021 var det en del 

medborgarförslag som befann sig under beredning. Här följer därför en uppföljning av 

hanteringen av dessa förslag: 

 

 

Medborgarförslag inkomna 2021 
Medborgarförslag: Skyltar om lediga tomter vid väg 56 i Tärnsjö 

Till kommunfullmäktige 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).  

 

I Sbn § 48, 17 maj 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att anta svar på 

medborgarförslaget som sitt eget och överlämna det till förslagsställaren. 

 

 

Sänk avgifterna för färdtjänst, samt valfrihet att åka inom länet och dess närområden 

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget ”Sänkta avgifter för 

färdtjänst samt valfrihet att åka inom länet och dess närområden”. Kommunfullmäktige beslutade 

att överlämna förslaget till vård- och omsorgsnämnden för beredning och beslut, Kf § 83/2021.  

 

I Von § 39, 16 mars 2022, antog vård- och omsorgsnämnden svar på medborgarförslaget. 

 

 

Kommunen bör frigöra mark för medborgarodling 

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget Kommunen frigör 

mark för medborgarodling. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna förslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut (Kf § 83).  

 

I Sbn § 47, 17 maj 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att anta svar på 

medborgarförslaget som eget och överlämna det till förslagsställaren 

 

 

Östervåla behöver en ny plats för att placera ut fti-burkar 

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget Östervåla behöver en 

ny plats för att placera ut fti-burkar, på den östra sidan. Kommunfullmäktige beslutade att 

överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut (Kf § 83).  

 

I Sbn § 104, 11 oktober 2022, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att medborgarförslaget 

avslås och svar daterat 28 september överlämnas till förslagsställaren. 
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Billigare resor i kollektivtrafiken för pensionärer 

Till kommunfullmäktige 2 november 2021 har medborgarförslaget Billigare resor i 

kollektivtrafiken för pensionärer inkommit. I kf § 100 ges kommunstyrelsen i uppdrag att bereda 

och besvara förslaget. I Ks § 247, 1 december 2021, ges förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag 

på svar. 

 

 

Medborgarförslag inkommit 2020 

 

Medborgarförslaget Förvärva mark för villabebyggelse i Morgongåva anmäldes till 

kommunfullmäktige 15 december 2020 och överlämnades till kommunstyrelsen för beslut. I Ks § 20, 

26 januari 2021, uppdrog kommunstyrelsen förvaltningen att ta fram ett förslag på svar. Förslaget är 

fortfarande under beredning. 

 

 

Medborgarförslag inkommit 2019 

 

Medborgarförslaget: Låt blästerugnen nedanför Dalkarlsåsen bli en besöksplats!  

Förslaget inkom till kommunfullmäktige 17 december 2019 där det beslutades i Kf § 148 att 

förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 

I Ks § 15, 25 januari 2022, beslutade kommunstyrelsen att anta medborgarförslaget och lämna 

över det till förslagsställaren.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 29 december 2022 

 

 

  



PROTOKOLL 
2023-01-24 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 34(52) 

 § 19 Dnr KS/2020:20 212 

Fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

 Förslag till fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort (2022) med 
miljökonsekvensbeskrivning antas. Den nya fördjupade översiktsplanen ersätter den 
kommunomfattande översiktsplanen från 2013 och den fördjupade översiktsplanen för 
Morgongåva tätort från 2010 för det geografiska området.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 Förslag till fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort med miljökonsekvensbeskrivning 

godkänns. 
 Granskningsutlåtande till fördjupad översiktsplan för Morgongåva samt 

miljökonsekvensbeskrivning godkänns. 
 

Sammanfattning 
I februari 2020 (2020-02-25, Ks § 41) gav Kommunstyrelsen mark- och planeringsenheten i 

uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort.  

 

Bakgrunden till beslutet är att den befintliga fördjupande översiktsplanen för Morgongåva från 

2010 samt den kommunövergripande översiktsplanen från 2013 saknar vägledning och 

ställningstaganden om hur den byggda miljön ska fortsätta utvecklas i Morgongåva framöver. En 

bidragande orsak till att dessa dokument blivit inaktuella är den expansion av verksamheter inom 

e-handelslogistik som etablerats och expanderat i orten. Denna utveckling har till stora delar skett 

efter tillkomsten av den gällande fördjupade översiktsplanen samt den kommunomfattande 

översiktsplanen.  

 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en ändring av ett avgränsat geografiskt 
område. Ändringen ersätter den kommunomfattande översiktsplanen från 
2013 och den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva tätort från 2010 
för det geografiska området.  
 

Konsekvens för andra nämnder 

En utveckling i enlighet med förslaget till fördjupad översiktsplan kommer att ge konsekvenser 

för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- 

och fritidsnämnden och utbildningsnämnden.   

 

Prövning av barnets bästa - barnkonventionen 

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har barnperspektivet behandlats och genomgående 

vävts in i förslaget.    
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Beslutsunderlag 
1. Förslag (antagandehandling) av fördjupad översiktsplan för Morgongåva tätort.  
2. Miljökonsekvensbeskrivning 
3. Länsstyrelsens granskningsyttrande 
4. Granskningsutlåtande 

 

 

 

 

Delges 

Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljöenheten Sala Heby 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 § 20 Dnr KS/2021:5 214 

Godkännande av detaljplan DP 399 Skräddarbacken i Vittinge 
 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 Att DP 399 Skräddarbacken antas 
 

Kommunstyrelsen beslut 

 Detaljplan DP 399 Skräddarbacken i Vittinge godkänns. 
 Samrådsredogörelse (2022-08-29) godkänns. 
 Granskningsutlåtande (2023-01-24) godkänns. 

 Att detaljplan DP 399 Skräddarbacken i Vittinge inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 
 

 
 

Sammanfattning 
Detaljplan DP 399 har tagits fram för att möjliggöra nya bostäder inom fastigheten Ösby 1:17 

samt att utöka byggnadshöjden på fastigheten Näsbo 1:47. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen i Heby kommun beslutade den 26 januari 2021 att bevilja positivt planbesked 

och påbörja planarbete. Planområdet är idag detaljplanelagt genom detaljplan 216 (antagen 

1989). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder på fastigheten Ösby 1:17 och 

utöka byggnadshöjden på fastigheten Näsbo 1:47. 

 

Detaljplanen 
Detaljplanen möjliggör inom området för nya bostäder i två till tre våningar med tillhörande 
parkering inom fastigheten Ösby 1:17 med ett mindre parkområde med lekpark och utegym i den 
södra delen. På fastigheten Näsbo 1:47 skapas möjlighet till att bygga ytterligare en våning genom 
en utökning av byggnadshöjden. För att skapa ytterligare flexibilitet i detaljplanen planläggs båda 
fastigheterna för centrumverksamhet. Takvinkeln ska vara mellan 10 – 40 grader och största 
byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean inom användningsområdet. 
 
Genomförandetiden är 60 månader (fem år) från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  
Planen har tagits fram genom Standardförfarande. 
Planen var ute på samråd mellan 2022-05-11 – 2022-06-01 och på granskning mellan 2022-09-01 
– 2022-09-28. 
 
Undersökning av strategisk miljöbedömning 
Enligt miljöbalken skall 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 (LST 402-
3687-2022). 
 
Mark- och planeringsenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att detaljplan 399 

Skräddarbacken i Vittinge inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
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FÖR MARK- OCH PLANERINGSENHETEN 

 

Bilagor:  

- Plankarta DP 399 (2022-12-14) 
- Planbeskrivning (2023-01-24) 
- Undersökning av strategisk miljöbedömning för plan – DP 399 
- Granskningsutlåtande (2023-01-24) 
- Samrådsredogörelse (2022-08-29) 

  

 
 
Delges 

Mark- och planeringsenheten 

Bygg- och miljöenheten 

Tekniska enheten 
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 § 21 Dnr KS/2018:40 311 

Avsluta planuppdrag: DPä 385 Lokalgator i Runhällen 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 Att planuppdrag DPä 385 Lokalgator i Runhällen avslutas och plockas bort från Heby 

kommuns planlista.  
 

 

Sammanfattning 
5 juni 2018 beslutade kommunstyrelsen (Ks § 129) att ge Mark- och planeringsenheten 

planuppdrag för ändring i byggnadsplan Runhällens stationssamhälle (antagen 1962) och att 

arbetet skulle inledas för BPä 21 V Del av Runhällens stationssamhälle, senare kallad DPä 385 

Lokalgator i Runhällen. Syftet med planen var att kommunen formellt tar över lokalgatorna och 

dess driftkostnader.  

 

Efter att planuppdraget har legat på Heby kommuns planlista sedan 2018 anser enhetscheferna 

för Mark- och planeringsenheten samt Tekniska enheten att planuppdraget ska avslutas eftersom 

frågan om enskilt huvudmannaskap uppstår i de flesta av kommunens orter som är planlagda 

med äldre byggnadsplaner. Ett övertagande av enskilda vägar till kommunalt huvudmannaskap i 

tätorter kräver planändringar och bör enligt principen om likställighet ske enligt samma 

principer och förfarande för alla. Hur kommunen ska hantera enskilt huvudmannaskap i äldre 

byggnadsplaner utreds för närvarande i DPä 403, Kapellvägen i Tärnsjö. Därefter kommer Mark- 

och planeringsenheten upprätta en plan för hur enskilt huvudmannaskap ska hanteras i 

kommunens resterande orter, i ett större sammanhang.  

 

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

 

Bakgrund 
Heby kommun har agerat huvudman för gator som är planlagda med enskilt huvudmannaskap. 

Det gäller åtta gator i Runhällen som kommunen anlagt och underhåller. Planändringen syftar till 

att ändra väghållarskapet från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap.  

 

Det är lokalgatorna Skiffervägen, Flintvägen, Kvartsvägen, Kalkstensvägen, Glimmervägen, 

Gnejsvägen, Granitvägen och delar av Fältspatsvägen som kommunen anlagt och underhåller. 

 

Genomförande av detaljplanen innebär: 

 Heby kommun förvärvar gatorna i enlighet med DPä 385 och tar formellt över kostnaderna 
för gatorna 

 Fastighetsreglering genomförs av Lantmäteriet genom lantmäteriförrättning 
 

 

Delges 

Tekniska enheten 
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 § 22 Dnr KS/2022:46 214 

Avslutning av planuppdrag: Detaljplan DP 409 Marbäck 1:4, 

Harbo tätort, Heby kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Att planuppdrag DP 409 Marbäck 1:4, Harbo tätort, Heby kommun avslutas.  
  

 

Sammanfattning 
Efter dialog med Mark- och planeringsenheten har planintressenten begärt att han vill avbryta 

arbetet med att ta fram en ny detaljplan.  

 

Per-Olov Bergman ansökte 2022-04-29 om planbesked för planändring av DP 366, Marbäck 1:4, 

Harbo tätort, Heby kommun. Positivt planbesked beviljades av kommunstyrelsen den 2022-06-07 

(Ks § 126) och planbesked skickades till planintressenten 9 juni 2022.   

 

Den nya detaljplanen syftade till att undersöka möjligheten att uppföra sammanlagt ca 5-7 

stycken tomter för fritidshus på fastigheten Marbäck 1:4 som tidigare 2017 planlagts för samma 

typ av bebyggelse (DP 366). Tomterna skulle förläggas på mark som i DP 366 planlagts för Natur 

och därmed förtäta området. Tidigt framkom behovet att genomföra en Geohydrologisk utredning 

då förhållandena avseende grundvatten, infiltration mm. behöver utredas då ökad exploatering 

kan ge framtida problem både avseende enskilda avloppsanläggningar (markbäddar) samt deras 

efterpolering men även tillgången av färskvatten i befintliga och nytillkommande vattentäkter. Då 

även dagvattenutredning och naturvärdesinventering skulle behövas genomföras så ansåg 

planintressent att de sammanlagda kostnaderna för planframtagandet troligen skulle överstiga de 

framtida intäkterna (telefonsamtal med planintressent 8:e och 15/12).  

 

Per-Olov Bergman meddelade via e-post 2022-12-15 att han vill avsluta planarbetet på grund av 

att det behövs fördyrande utredningar (se bilaga).  

 

Mark- och planeringsenheten föreslår Kommunstyrelsen därför, på planintressentens egen 

begäran, att planärendet DP 409, Marbäck 1:4 avslutas.  

 

Planintressenten har debiterats kostnaden för planbesked enligt gällande taxa. Nedlagt arbete 

fram till att planarbetet avslutats debiteras i en slutfaktura.   

   

 

Bilaga: 

Mail 2022-12-15 från planintressent att han önskar avsluta planuppdraget.  

 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Bygg- och miljöenheten 
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 § 23 Dnr KS/2023:7 311 

Information ändring av vägplan väg 56 Sala-Heby 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 
Riksväg 56 på sträckan mellan Sala-Heby planläggs för att byggas om till att bli mötesfri väg samt 

anläggande av ny separerad gång- och cykelväg efter sträckan på den södra sidan om riksväg 56. 

Efter sträckan planeras även 6 stycken hållplatslägen att tillgänglighetsanpassas. Vägplanen vann 

laga kraft 2020. 

 

Trafikverket har i det produktionsförberedande skedet identifierat vissa avvikelser i projektet och 

kommer därför att behöva göra ändringar i befintlig vägplan. Ändringarna i vägplanen berör: 

- Väganslutningar 

- SK-åtgärder. Byggarbetsmiljö 

- Korsning 1/550 förskjuts till 1/600 

- Korsning 6/700 förskjuts till 6/450 

- GC port utgår 

- Viltuthopp 

- Placering av bullerskärmar 

- Eventuell cirkulationsplats i Sala 

Trafikverket bjöd in sakägare och intressenter till öppet hus 16 november 2022 för att informera 

om bland annat förslagen till ändringar av vägplan, förslagets miljökonsekvenser, vägplanens 

handläggning och stängning av enskilda utfarter. Heby kommuns infrastrukturstrateg fanns på 

plats under mötet för att ta del av information från Trafikverket samt svara på eventuella frågor.  

 

Ändringen av vägplanen beräknas pågå till och med Q3 2023. Parallellt med arbetet med att 

genomföra nödvändiga ändringar av vägplanen pågår även arbete med att ta fram de 

bygghandlingar som behövs för att kunna påbörja själva anläggandet. Framtagandet av 

bygghandlingar beräknas pågå till och med Q2 2024. Under Q3 2024 beräknas sedan 

upphandlingen kunna påbörjas. Kostnadskalkylen för produktionsskedet togs fram under 2020 

och beräknas uppgå till 300 mkr.   

 

Ändringarna i vägplanen kommer främst beröra Sala kommun och medför inte några konsekvenser 
för Heby kommun eller projektets genomförbarhet. 
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 § 24 Dnr KS/2021:117 531 

Svar på medborgarförslag om billigare resor i kollektivtrafiken 

för pensionärer 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslag om billigare resor i kollektivtrafiken 
för pensionärer daterat 9 januari 2023 som eget och överlämnas till förslagsställaren. 

 

 

Sammanfattning 
Den 15 oktober 2021 inkom ett medborgarförslag till Heby kommun om att införa billigare resor i 

kollektivtrafiken för pensionärer.  

 

I medborgarförslaget beskrivs det att i Uppsala län har genomförts så att äldre ska kunna resa 

med ett månadskort på 150 kr/månaden så att pensionärer kommer ut mer kontinuerligt.  

 

Det skrivs även att om Heby kommun inte har möjlighet att finansiera detta, borde en rabatt 

införas för de pensionärer de gånger de nyttjar kollektivtrafiken. I dagsläget finns det endast 

vuxen- eller ungdomsbiljetter. 

 

 

Utredning 
Heby kommun har följt och fört dialog med Region Uppsala kring hur Uppsala kommun har 

arbetat med rabatterade biljetter för äldre i kollektivtrafiken.  

 

Uppsala kommun har infört rabatterade biljetter för de som är 70 år eller äldre och har funnits på 

plats sedan hösten 2021. 

 

Upplägget mellan Region Uppsala och Uppsala kommun har sett ut som följande: 

- Region Uppsala har tagit politiskt beslut om att kunna erbjuda 10 procent rabatt på 
ordinarie seniorbiljettpris. 

- Uppsala kommun har därefter valt att själva finansiera mellanskillnaden för att kunna 
erbjuda periodbiljetter för 150 kronor som de utlovat att biljetterna skulle kosta (från cirka 
350 kr/biljett).  

- Uppsala kommun står för allt administrativt arbete kopplat till att kunna erbjuda biljetter 
till ett rabatterat pris. 

 

Just nu pågår mellan Region Uppsala och Uppsala kommun ett arbete med att utvärdera hur 

denna lösning har fungerat och utvärderingen beräknas vara klar under Q1 2023. Det som 

framförallt ses över är hur det funkar rent logistiskt, då det ska ha funnits vissa svårigheter med 

upplägget eftersom att det kräver en viss organisation för det administrativa arbetet kring det 

hela. 
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Region Uppsala har framfört till Heby kommun att det är möjligt att fortsätta dialogen kring detta 

när den pågående utvärderingen är klar samt att är möjligt att diskutera vidare i de olika forum 

kommunen och regionen har mellan varandra i olika samhällsbyggnadsfrågor. Heby kommun 

kommer därför att i första hand att invänta utvärderingen innan vidare beslut kan tas kring 

rabatterade biljettpriser för pensionärer i kollektivtrafiken. Beslut om budget för 2023 har sedan 

tidigare tagits och det finns inget utrymme i befintlig budget för införande av rabatterade priser i 

kollektivtrafiken för äldre i år, utan det behöver i sådant fall diskuteras i framtida budget. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 9 januari 2023 

 

 

Delges 

Förslagsställaren 
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 § 25 Dnr KS/2020:104 252 

Svar på medborgarförslag förvärva mark för villabebyggelse i 

Morgongåva 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Svar på medborgarförslaget om att kommunen bör förvärva mark för villabebyggelse i 

Morgongåva daterat 24 januari antas som eget och överlämnas till förslagsställaren.  
 

 

Sammanfattning 
Till kommunfullmäktige 15 december 2020 inkom medborgarförslaget Förvärva mark för 

villabebyggelse i Morgongåva. Kommunfullmäktige beslutade då att kommunstyrelsen fick i 

uppdrag att besvara medborgarförslaget. 

Morgongåva Byalag ser ett stort behov av fler bostäder i Morgongåva och anser att kommunen 

bör förvärva mark för villabebyggelse då det saknas byggbara tomter på kommunal mark för 

villabebyggelse. 

 

Svar 
Det är glädjande att medborgare i Heby kommun engagerar sig i kommunens tillväxt och kommer 

med förslag som syftar till att utveckla kommunens orter genom att möjliggöra för mer 

villabebyggelse. Det är i nuläget, inte aktuellt för kommunen att förvärva mark i Morgongåva för 

villabebyggelse. I dagsläget finns det tre lediga kommunala villatomter ute till försäljning i 

Morgongåva. Dessutom pågår arbetet med att anta den fördjupade översiktsplanen för 

Morgongåva. Förhoppningen är att antagandet av den fördjupade översiktsplanen kommer bidra 

till att privat mark kommer kunna prövas för planläggning av bostadsbebyggelse. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 9 januari 2023 

 

Delges 
Förslagsställaren 
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 § 26 Dnr KS/2022:106 310 

Medborgarförslag - Omvärdera Regionens/stråkutredningens 

förslag angående hållplats Käbbo vägskäl, väg 272 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på Medborgarförslag: 

Omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående hållplats Käbbo vägskäl, väg 
272. 

 

 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 

180 att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

 

Käbbo Samfällighetsförening önskar att Heby kommun omvärderar Regionens/stråkutredningens 

förslag angående att hållplatsen Käbbo vsk vid väg 272 ska avvecklas. I stället förespråkas att 

hållplatsen Käbbo vsk bibehålls och att denna ändring förankras hos Region. Förslagsställarens 

motivering är att ändringen uppfyller ekonomisk-, social-, och miljömässig utveckling samt möjlig 

trafiksäker arbetspendling som är avgörande för sysselsättning och tillväxt i området. 

 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 180/2022  

Medborgarförslag: Omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående hållplats Käbbo 

vägskäl, väg 272 

Formulär 

 

 

 

 

Delges 

Förvaltningschef 
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 § 27 Dnr KS/2022:101 482 

Medborgarförslag - Koppeltvång på hundar i Heby 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på Medborgarförslag: 

Koppeltvång på hundar i Heby. 
 

 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 

180 att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Förslagsställaren önskar 

koppeltvång i Heby. 

 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 180/2022 

Medborgarförslag: Koppeltvång på hundar i Heby 

 

 

 

Delges 
Kanslichef 
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 § 28 Dnr KS/2022:98 014 

Medborgarförslag - Ompröva beslutet om att ta bort 

kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i Harbo 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på Medborgarförslag: Ompröva 
beslutet om att ta bort kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i Harbo. 

 

 

 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget inkom till kommunfullmäktige 19 december 2022 där det beslutades i Kf § 

180 att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

  

Förslagsställaren önskar att Heby kommun ska driva frågan om att uppdatera stråkutredning 272 

och ompröva beslut tillsammans med Region Uppsala avseende Kvarstarundan, d.v.s. 

trafikeringsändringar genom Harbo enligt stråkutredning väg 272 med uträtning av 

linjesträckningen för busslinje 844 samtliga turer. Skäl för omprövning enligt förslagsställaren är 

att förutsättningarna runt Kvarstarundan är förlegade avseende bland annat; intressentanalys, 

barnkonsekvensanalys för barn 0 – 18 år, kommande exploatering och det ändrade världsläget 

med ökade drivmedel- och energikostnader  

  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 180/2022 

Medborgarförslag – Ompröva beslut om att ta bort kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i 

Harbo 

Formulär medborgarförslag 

 

 

 

Delges 
Förvaltningschef 
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 § 29 Dnr KS/2022:71 111 

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 majsammanträdet 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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 § 30 Dnr KS/2021:132 001 

Svar på motion om utbildning av politiker 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 Avslå motionen. 

 

 

Sammanfattning 
Kristdemokraternas Bernt-Ove Stenmark och Ingela Wikander inkom 2021-11-25 med en motion 

rörande utbildning för politiker:  

”Vi föreslår:  

1. att kommunens förtroendevalda får någon form av utbildning om kommunens budget 

och ekonomi, och 

2. att kommunalrådet förklarar för UBn varför den nämnden måste bidra med 43 procent 

av kostnaderna för ”omvärldsbevakning”. ” 

 

Utredning 
Svar på den första att-satsen ”att kommunens förtroendevalda får någon form av utbildning om 

kommunens budget och ekonomi”: 

 

Heby kommun genomför i början av varje mandatperiod en så kallad nyvaldutbildning. I denna 

ingår, bland mycket annat, utbildning inom ekonomi. Inför den nya mandatperioden har 

förvaltningen utvecklat förtroendemannautbildningen inom just ekonomi då detta har varit 

efterfrågat. Utöver det utbildningspaket som kommunen genomför så utbildar även partierna sina 

kommunpolitiker.   

 

Svar på den andra att-satsen ”att kommunalrådet förklarar för UBn varför den nämnden måste 

bidra med 43 procent av kostnaderna för ”omvärldsbevakning” är till stor del likalydande med 

svaret på interpellationen som föregick denna motion, och som besvarades på 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-02 (§ 91, 2021): 

 

Det är två begrepp som lätt blandas ihop, så även i den här motionen. Det man hänvisar till, med 

siffran 43 %, är de redovisade kostnaderna i räkenskapssammandraget (som rapporteras till SCB, 

Statistiska centralbyrån) och nettokostnaderna för nämnderna.  
 

Utbildningsnämnden betalar inget för det som central förvaltning utför, såsom personalstöd, 

sekreterarfunktion, medborgarservice, växel, ekonomistöd, centrala it-funktioner, omvärldsplan 

och liknande. Det betalar kommunstyrelsen och budgeten ligger hos kommunstyrelsen. Ingen 

avgift tas ut från utbildningsnämnden eller någon annan nämnd. De enda som betalar för en del av 

de uppgifter som central förvaltning utför är Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB samt VA-

verksamheten (Vatten och avlopp). Detta sker för att skattekollektivet inte ska bekosta sådant 
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som ligger inom andra avgiftskollektivs verksamheter. De tjänster som skattekollektivet, via 

central förvaltning, utför åt andra kollektiv eller företag, tar man på detta sätta betalt för från 

Hebyfatigheter AB, Hebygårdar AB och VA-kollektivet.  

 

Anledningen till att det uppstår missförstånd är den redovisning av räkenskapssammandraget 

som rapporteras till SCB. Alla kommuner lämnar varje år in redovisning av nettokostnader till 

SCB. I denna statistik redovisas en del av kommunstyrelsens kostnader som en kostnad för skola 

– och likadant för andra verksamheter. Detta sker för att visa på den verkliga kostnaden i 

kommunen för skolverksamhet och andra verksamheter. Logiken från SCB:s sida är att 

skattekollektivet har kostnader för bl.a. ekonomistöd till skolan, och därför ska det redovisas som 

en kostnad inom skolan i denna statistik, även om det inte hanteras så i kommunerna (det är ju 

olika lösningar i kommunerna, en del har dessa funktioner anställda i skolförvaltningen).  

 

Därför är anvisningen sådan från SCB att man utifrån hur stor procentuell andel av den totala 

budgeten en nämnd har, ska redovisa kostnader för centrala funktioner i motsvarande storlek.  

Om en nämnd har 30 % av den totala budgeten, ska också 30 % av kostnaderna för centrala 

funktioner redovisas på den nämnden, även om kostnaderna inte finns hos den nämnden så som 

är fallet i Heby kommun. Om en nämnd minskar sin andel av den totala budgeten, minskar 

samtidigt andelen av de centrala kostnaderna. Denna statistik ligger till grund för jämförelse med 

liknande kommuner och andra nyckeltal vi använder, och därför är det viktigt att även Heby 

kommun gör på rätt sätt. Annars blir jämförelsen mellan kommunerna haltande. 

 

 

 

Delges 

Motionsställarna  
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 § 31 Dnr KS/2023:8  

Svar på remiss angående organisation och finansiering av 

myggbekämpningen 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Ställer sig positiva till hemställan daterad 2022-11-23. 

 

 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län inkom 2022-12-16 med en promemoria som rör organisation och 

finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvs-området. Det är länsstyrelserna runt nedre 

Dalälven som tillsammans har tagit fram skrivelsen. Den är nu på remiss hos berörda kommuner, 

varpå länsstyrelserna planerar att skicka till regeringen tillsammans med en hemställan om att 

finansiering och organisation kring myggbekämpningen reds ut.  

 

Det är idag många olika parter som har olika delar av tillståndsprocessen, även om den har 

förenklats något sedan de första ansökningarna gjordes. Det råder emellanåt även osäkerhet 

kring statens finansiering av bekämpningen. 

 

Förvaltningen bedömer att det vore positivt att få klargöranden på de punkter som pm:et lyfter 

för att säkerställa och förenkla processen kring myggbekämpningen under åren som kommer.  

 

 

 

 

Delges 

Länsstyrelsen i Uppsala län, Urban Westerlind handläggare 
Nedab, Lotta Heimersson VD 

 
 

  



PROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 § 32   

Övriga frågor 
 

Sammanfattning  
Inga övriga frågor föreligger. 

 

  



PROTOKOLL 
2023-01-24 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 52(52) 

 § 33 Dnr KS/2022:11, KS/2022:9, KS/2021:7, KS/2022:5, KS/2022:68, 

KS/2017:29 042, 041, 041, 105, 006, 106 

Information och rapporter 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tackar för rapporterna. 

Följande handlingar föreligger: 

 Personalutskottets sammanträde 22 november  
 Ekonomisk rapport från bygg- och miljönämnden 
 Ekonomisk rapport från kultur- och fritidsnämnden 
 Ekonomisk rapport från samhällsbyggnadsnämnden 
 Ekonomisk rapport från utbildningsnämnden 
 Kfn § 81/2022 
 Sbn § 133/2022 + bilaga 
 Verksamhetsplan utbildningsnämnden 
 Verksamhetsplan vård- och omsorgsnämnden 
 Ubn § 130/2022 
 Ubn § 178/2022 
 Ubn § 179/2022 + bilaga 
 Ubn § 181/2022 
 Von § 141/2022 
 Sammanträdesdagar bygg- och miljönämnden 2023 
 IT-nämnden protokoll 

 

 

 

 


