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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-02-14  

Tid och plats  
2023-02-14 klockan 08:00-12:00 i Heby kommunkontor, sammanträdesrum Tegelbruket 

Beslutande ledamöter 

Per Möller (C), Bernt-Erik Rutström (S), Håkan Bengtzon (M), Annika Isaksson (S), Åsa Eklind (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Julia Bolin (C) 

Övriga närvarande 

Maja Hallberg, nämndsekreterare, Åsa Nylander, förvaltningschef, Anna Johansson, teknisk chef §§ 14-15, 
Daniel Hagman, gatuansvarig §14, och Tord Lilja, trafikingenjör §14, Lena Gustafsson, controller §15, Julia 
Wänglund, koordinator §16, Elise Teinler, administrativ handläggare §17, Amadeus Walldén, 
infrastrukturstrateg § 18 

Val av justerare 
Håkan Bengtzon (M) 

Tid och plats för justering 
2023-02-14 klockan 15:30 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 

§§ 13 - 20  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Per Möller, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Håkan Bengtzon, justerare 

 _______________________________________________________________  
Maja Hallberg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2023-02-14 

Datum då anslaget tas ned 
2023-03-08 

Underskrift 

_______________________ 
Maja Hallberg 
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Sbn § 13 Dnr SBN/2023:5 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 

 
 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut inom samhällsbyggnadsnämnden §§ 1 –5, 2023 föreligger. 

 
 

Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 14 februari 2023. 
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Sbn § 14   

Förvaltningen informerar, tekniska enheten 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Teknisk chef, gatuansvarig och trafikingenjör informerar nämnden om vad dem arbetar med 
inom verksamheten.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Sbn § 15 Dnr SBN/2023:20 300 

Information VA-taxe-arbete 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Teknisk chef och ekonomisk controller informerar nämnden om arbetet kring VA-taxan.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
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Sbn § 16 Dnr SBN/2023:11 253 

Justering av villatomtpris 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Att kvadratmeterpriset för villatomterna vid Mosippavägen i Tärnsjö säljs för 207 kr/kvm. 
 

Sammanfattning 
Villatomterna vid Mosippavägen i Tärnsjö har varit svåra att sälja där en av nio tomter har blivit 
såld. Kommunen har vidtagit åtgärder för att öka marknadsföringen av villatomterna men detta 
har inte ökat intresset för villatomterna. Av denna anledning bör tomtpriset ses över och 
förslagsvis bör priset justeras utifrån marknadsvärdet i närområdet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2 februari 2023 
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Sbn § 17 Dnr SBN/2023:16 041 

Inriktningsmål (tidigare riktlinje för mål och budget) 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden lämnar nedanstående förslag på prioriterade områden inför 
kommunfullmäktiges beslut om inriktningsmål i juni. 
- Hållbar kostverksamhet 
- Exploatering och vattenplanering 
- Klimat och naturvård 

 

Sammanfattning 
Administrativ handläggare redogör för ny mål- och resultatstyrning i samhällsbyggnadsnämnden.  

Den 24 januari 2023 beslutade kommunstyrelsen om ny riktlinje för mål och budget i Heby 
kommun. För nämndernas del är den huvudsakliga förändringen att kommunfullmäktige beslutar 
om mer direkt styrande mål där nämnderna lyfter förslag inför detta beslut istället för att som 
tidigare bryta ner inriktningarna till egna effektmål. 

Under februari har samtliga nämnder fått i uppdrag att identifiera 1-3 inriktningsmål eller 
områden för inriktningsmål som vardera nämnd anser att kommunfullmäktige ska prioritera i sitt 
beslut om inriktningsmål. Formulering av mål behöver inte göras vid sammanträdet utan fokus 
ska ligga på att enas om områden för inriktningsmål. En motivering till varför områdena lyfts för 
övervägande eller om nämnden lägger fram förslag på inriktningsmål ska ett förtydligande av vad 
man avser med målet också finnas.  

I mars kommer kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa inkomna förslag 
samt ta fram formuleringar på inriktningsmål. Ingen rangordning av nämndernas förslag kommer 
att göras men har fler lika eller liknande förslag kommit in noteras detta. I maj återrapporteras 
detta arbete till kommunstyrelsen varefter styrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige för 
beslut vid sammanträdet i juni. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2 februari 2023 
Ks § 7/2023 
Bilaga – Riktlinje för mål och budget  
HebyFS 2023:5 – Riktlinje för mål och budget 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 18 Dnr SBN/2022:64 106 

Inbjudan att söka statlig medfinansiering till åtgärder på 
kommunala gator och vägar år 2024 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka in 
ansökan om statlig medfinansiering för ny cykelparkering vid hållplatsläget Heby vattentorn 
till Trafikverket.  

• Samhällsbyggnadsnämnden godkänner igångsättningstillstånd för anläggande av ny 
cykelparkering om en kostnad upp till 150 000 kr (75 000 kr medfinansiering) vid beviljad 
medfinansiering från Trafikverket. 

 

Sammanfattning 
Trafikverket har bjudit in länets kommuner att söka statlig medfinansiering för investeringar i 
kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät för 
år 2024.  

Statlig medfinansiering kan beviljas med högst 50 % av kostnadsunderlaget. 

Statlig medfinansiering söks för åtgärd som ska vara genomförd och slutredovisad till 
Trafikverket senast 31 oktober 2024. Åtgärden får påbörjas år 2023 efter beslut skickats ut.  

Statlig medfinansiering regleras i ”Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.”  

Medel för statlig medfinansiering avsätts i de regionala länstransportplanerna för 
transportinfrastruktur.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 januari 2023 
Inbjudan att söka statlig medfinansiering för 2024  
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Sbn § 19 Dnr SBN/2023:2 105 

Planering studiebesök 2023 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen har planerat för studiebesök inom nämndens ansvarsområden runt om i 
kommunens tätorter.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2 februari 2023 
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Sbn § 20 Dnr SBN/2022:61, SBN/2022:48 N, 436 

Information och rapporter 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 
• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 

Info till Sbn om arbetsplan för undersökningstillstånd, Jugansbo 1001. 

Sbn/2022:61 

• Sbn § 102/2022. 

Sbn/2022:48 

• Information till SBN om att miljöprövningsdelegationen har givit tillstånd för att bedriva 
lertäktverksamhet inom fastigheten Vittinge Prästgård 1:1>7 i Heby  kommun. 

• Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till lertäktverksamhet på fastigheten Vittinge Prästgård 
1:1>7. 

• Kungörelsedelgivning beslut bilaga 2. 
• Karta Bilaga 3 verksamhetsområde Vittinge lertäkt. 
• Bilaga 4 Översiktskarta Vittinge lertäkt. 
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