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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19  

Tid och plats  
2022-12-19 klockan 10:00-17:00 i Heby folkets hus, ajournering klockan 12:00-13:30 

Beslutande ledamöter 
Olof Nilsson (S) ordförande, Anders Pettersson (S), Bernt-Erik Rutström (S), Carina Schön (S), Per 

Sverkersson (S), Julia Bolin (C), Annika Krispinsson (C), Per Möller (C), Marie Wilén (C),  

Jan Andersson (S), Sol Sommarbro (S), Rose-Marie Isaksson (S) § 126 - 181, Annika Isaksson (S) § 

121 – 125, Anneli Ellnebrant (M), Ewa Westling Olzon (M) § 121 - 124, Toni Hietakuja (SD), Ingalill 

Olsson (SD), Carin Bolander (C), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Bengt Thalin (V), Florence 

Emma Anvo (KD), Anders Kihl (KD), Caroline Gille (M) § 121 - 125, Dick Pettersson (C), Bo 

Andersson (M), Mattias Widén (SD), Inga-Lill Hellgren (S), Daniel Steinmo (MP), Wilhelm 

Bertilsson (S), Håkan Bengtzon (M), Tina Hultman (L), Per Erik Johansson (C), Morgana Wiksell 

(V), Hans-Göran Björk (KD), Jonas Paulsson (KD), Åsa Eklind (SD), Joel Wåhlén (SD), Malin 

Strömberg (SD), Carl-Henrik Andersson (SD), Jan Eriksson (S), Marga Karttunen (SD), Ludvig 

Almblad (M) § 125 - 181, Julia Bolin (C), Rickert Olzon (M) § 126 - 181, Ing-Marie Fogelberg (SD), 

Bengt Neteborn (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Karl-Arne Larsson (C), Ingela Wikander (KD), Carl-Otto Bergqvist (V), Håkan Collin (S) § 126 -181, 

Olle Vahlberg (V), Caroline Gille (M) § 180 - 181, Rickert Olzon (M), § 121 -125, Annika Isaksson 

(S), Rolf Edlund (C), Annika Klemedtsson (V) 

Övriga närvarande 
Emma Burstedt, kommundirektör, Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Sebastian Runbom, 

kommunsekreterare 

Val av justerare 
Bo Andersson (M) och Per Erik Johansson (C) 

Tid och plats för justering 
Onsdag 21 december 2022 klockan 15:00 i Tegelbruket, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 121- 181 

Underskrift 

 ____________________________________________________  

Olof Nilsson, ordförande 

 ____________________________________________________  

Bo Andersson, justerare 

 ____________________________________________________  

Per Erik Johansson, justerare 
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 ____________________________________________________  

Sebastian Runbom, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-12-19 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-12-22 

Datum då anslaget tas ned 
2023-01-13 

Underskrift 

_______________________ 
Sebastian Runbom, sekreterare 
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Kf § 121   

Revidering av föredragningslistan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Ärendet Avsägelser läggs som punkt 6 i föredragningslistan, och Ärendet Val av 

kommunal begravningsförrättare läggs till föredragningslistan som ärende 55.  
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Kf § 122 Dnr KS/2022:20 102 

Avsägelser 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Wilhelm Bertilsson (S) entledigas som ledamot i kommunfullmäktige. 

 Linda Andersson (SD) entledigas som revisor.  

 

Sammanfattning 

Det föreligger två avsägelser. 

 

Beslutsunderlag  

Avsägelse, 13 december 2022 

Avsägelse, 19 december 2022 

 

 

Delges 
W Bertilsson 

L Andersson 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
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Kf  § 123 Dnr KS/2022:82 102 

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till 

Valnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Valnämnd, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Carl-Åke Elmersjö (MP) 

Kenth Nilsson (S) 

Gerd Carlsson (C) 

Anne-Charlotte Mattsson (M) 

Jonathan Othén (SD) 

 

Ersättare 

Bernt-Erik Rutström (S) 

Tomas Persson (S) 

Gudrun Wängelin Lernskog (C) 

Ludvig Almblad (M) 

Mikael Ek (SD) 

 

Presidium 

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande 

Anne-Charlotte Mattsson (M), vice ordförande 

 

Inkallelseordning 

S - S, C 

MP – C, S 

M – M 

SD - SD 

 

Förslagsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 
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Ordförande ställer valberedningens förslag på ordförande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget.  

 

 

Votering 

Då det föreligger två förslag till vice ordförande i valnämnden beslutar ordförande Olof Nilsson (S) 
att en sluten votering ska genomföras. 

Resultatet av voteringen är 13 röster på Anne-Charlotte Mattsson (M), 10 röster på Jonathan Othén 
(SD) och 18 blanka röster.   

Ordförande finner att fullmäktige beslutat att utse Anne-Charlotte Mattsson (M) till vice 
ordförande i valnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 1/2022 

 

 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf  § 124 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Vård- och 

omsorgsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Vård- och omsorgsnämnd, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 
2023 – 31 december 2026 utses enligt följande: 

Ledamöter 

Annika Krispinsson (C) 

Karl Arne Larsson (C) 

Inga-Lill Hellgren (S) 

Tomas Persson (S) 

Carl-Otto Bergkvist (V) 

Caroline Gille (M) 

Tina Hultman (L) 

Carl-Henrik Andersson (SD) 

Malin Strömberg (SD) 
 

Ersättare 

Linda Jonsson (C) 

Mikael Forsberg (MP)  

Lars Persson (S) 

Lars Karlsson (S) 

Håkan Collin (S) 

Florence Emma Anvo (KD) 

Jonas Paulsson (KD) 

Åsa Eklind (SD) 

Joel Wåhlén (SD) 
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Presidium 

Annika Krispinsson (C) ordförande 

Inga-Lill Hellgren (S) vice ordförande 

Tina Hultman (L) andre vice ordförande 

 

Inkallelseordning 

S - S, C, MP 

C – C, S, MP 

V – MP, S, C 

M – M, KD 

SD – SD 

L – KD, M 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 2/2022 

 

Förslagsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S), ställer valberedningens förslag på ordförande mot 
avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget.  

 

Ordförande ställer sedan fullmäktiges valberednings förslag om vice ordförande mot avslag och 
finner att fullmäktige bifaller förslaget.  

 

Votering 

Då det föreligger två förslag till andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden beslutar 
ordförande Olof Nilsson (S), att en sluten votering ska genomföras.  
 
Resultatet av voteringen är 16 röster på Tina Hultman (L), 10 röster på Carl-Henrik Andersson (SD) 
och 15 blanka röster.   
 

Ordförande finner att fullmäktige beslutat att utse Tina Hultman (L) till vice ordförande i 
valnämnden. 

 

Ajournering  
Fullmäktige ajournerar sig mellan 10:57 – 11:12 för att rösträknarna ska räkna rösterna. 
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Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf  § 125 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till 

Utbildningsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utbildningsnämnden, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 2023 – 

31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 
Rose-Marie Isaksson (S) 

Mattias Jonsson (S) 

Leif Nilsson (S) 

Göran Hillbom (C) 

Rickert Olzon (M) 

Mattias Widén (SD) 
Ing-Mari Fogelberg (SD) 
 
 
Ersättare 
Monica Sverkersson (S) 

Bengt Thalin (V) 

Linda Jonsson (C) 

Carin Bolander (C) 

Anders Kihl (KD) 

Carl-Henrik Andersson (SD) 
Iryna Sygeda (SD) 
 
 
Presidium 
Rose-Marie Isaksson (S), ordförande 

Göran Hillbom (C), vice ordförande 
Rickert Olzon (M) andre vice ordförande 

 
 

Insynsrepresentant 
Margaretha Elmersjö (MP) 

 
 
Inkallelseordning 
C – C, S, V 
S – S, C, V  
M – M, KD 
KD – KD, M 
SD – SD 
 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 3/2022 
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Förslagsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S), konstaterar att det finns förslag på 8 ledamöter till 
7 platser i utbildningsnämnden. 

Mattias Widen (SD) begär att valet sker proportionellt enligt lagen om proportionella val i kommuner 
och regioner. 

Begäran av proportionellt val får gehör och ska verkställas. 

Efter val av ledamöter skett, så sker val av ersättare via proportionellt val, begärt av Caroline Gille 
(M), vilket likaledes får gehör. Det finns förslag på 8 ersättare till 7 platser.  

Ordförande Olof Nilsson (S) konstaterar att det finns två förslag på andre vice ordförande och att 
tilldelningen ska avgöras med omröstning. Samtliga val beskrivs nedan. 

Kommunfullmäktige utser justerarna till rösträknare tillsammans med kommunsekreterare Disa 
Hasselberg. 

 

Proportionella val 
Proportionellt val är begärt och ska verkställas.  

Sluten omröstning sker genom att ledamöterna röstar en och en via upprop. 

 

Val av ledamöter 

S + C + V + MP (Samverkan för Heby kommuns bästa) har 21 mandat, M, KD och L (Blå) har 10 

mandat och SD har 10 mandat. 

 

Valförrättarna räknar röstsedlarna. Resultatet från omröstningen är 21 röster på valsedeln för S + 

C +V + MP, 10 röster på valsedeln för M + KD + L och 10 röster på valsedeln för SD. 

 

Enligt proportionalitetsprincipen tillfaller mandatnummer 1, 2, 5 och 6 till S + C +V + MP. 

 

Då SD och Blå har samma jämförelsetal sker lottning om plats 3 och 7. Den grupp som inte erhåller 
plats 3 via lottning erhåller plats 4. Utfallet i lottningen om plats 3 och 7 blev att platsen tillföll Blå, 
respektive SD. 

 

Resultatet i valet blev som följer: 

1. Rose-Marie Isaksson (S) 

2. Göran Hillbom (C) 

3. Rickert Olzon (M) 

4. Mattias Widen (SD) 

5. Mattias Jonsson (S) 

6. Leif Nilsson (S) 

7. Ing-Marie Fogelberg (SD) 
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Förslagsändring 
Jonas Paulsson (KD) föreslår att Jonas Paulsson byts ut mot Anders Kihl (KD) som förslag till 

ersättare i utbildningsnämnden.  

 
Val av ersättare 
S + C + V + MP (Samverkan för Heby kommuns bästa) har 21 mandat, M, KD och L (Blå) har 10 

mandat och SD har 10 mandat. 

Valförrättarna räknar röstsedlarna och resultatet från omröstningen är 21 röster på valsedeln för S + 

C +V + MP, 10 röster på valsedeln för M + KD + L och 10 röster på valsedeln för SD. 

Enligt proportionalitetsprincipen tillfaller mandatnummer 1, 2 och 5 till S + C +V + MP. 

Då SD och Blå har samma jämförelsetal sker lottning om plats 3 och 7. Den grupp som inte erhåller 
plats 3 via lottning, erhåller plats 4. Utfallet i lottningen om plats 3 och 7 blev att platsen tillföll Blå, 
respektive SD. 

Resultatet i valet blev som följer: 

1. Monica Sverkersson (S) 

2. Carin Bolander (C) 

3. Anders Kihl (KD) 

4. Carl-Henrik Andersson (SD) 

5. Bengt Thalin (V) 

6. Linda Jonsson (C) 

7. Iryna Sygeda (SD) 

 

Val av presidium 
Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ordförande mot 
avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget.  

 

Ordförande ställer sedan fullmäktiges valberednings förslag om vice ordförande mot avslag och 
finner att fullmäktige bifaller förslaget.  

 

Votering 

Då det föreligger två förslag till andre vice ordförande beslutar ordförande Olof Nilsson (S), att en 
sluten votering ska genomföras.  
 
Resultatet av voteringen är 15 röster på Rickert Olzon (M), 10 röster på Mattias Widén (SD) och 16 
blanka röster.   

 

Ordförande finner att fullmäktige beslutat att utse Rickert Olzon (M) till andre vice ordförande i 
valnämnden. 
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Ajournering 
Fullmäktige ajournerar sig vid kl. 12 för lunch och fotografering. 13:39 återupptas punkten för 

röstning och ajourneras sedan 13:44 för rösträkning. 13:49 återupptas punkten sedan igen. 

  
Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 

 
 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 17(79) 

Kf  § 126 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 
2023 – 31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

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

Ersättare 

Joel Wåhlén (SD) 
Daniel Steinmo (MP) 
Julia Bolin (C) 
Uno Philipsson (S) 
Elin Lindström (KD) 
 

Presidium 

Per Möller (C), ordförande 
Bernt-Erik Rutström (S) vice ordförande 
Håkan Bengtzon (M), andre vice ordförande 

 

Inkallelseordning 

C – C, S, MP 

S – S, C, MP 

SD – SD 

M - KD 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 4/2022 

 

Förslag  
Rickert Olzon (M) föreslår att Håkan Bengtzon (M) utses i stället för Andreas Pettersson (M) som 

ledamot och andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 
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Förslagsordning  
Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordförande ställer valberedningens förslag på ordförande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget.  

Ordförande ställer valberedningens förslag på vice ordförande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget.  

Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att det finns två förslag till andre vice ordförande. Både 
Åsa Eklind (SD) och Håkan Bengtzon (M) är nominerade till posten och därmed beslutar fullmäktige 
att frågan ska avgöras med omröstning.   

 

Votering 

Då det föreligger två förslag till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden beslutar ordförande 
Olof Nilsson (S) att en sluten votering ska genomföras.  
 
Resultatet av voteringen är 13 röster på Håkan Bengtzon (M), 10 röster på Åsa Eklind (SD) och 18 
blanka röster.   

 

Ordförande finner att fullmäktige beslutat att utse Håkan Bengtzon (M) till vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Ajournering 
Ajournerar sig vid 14:03 för att räkna rösterna. Vid 14:07 återupptas ärendet. 

 

  
Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf § 127 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Kultur- och 

fritidsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 
2023 – 31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 
Anders Pettersson (S) 
Carola Eriksson (S) 
Per Erik Johansson (C) 
Ingela Wikander (KD) 
Joel Wåhlén (SD) 
 
Ersättare 
Ajne Elvingsson (S) 
Morgana Wiksell (V) 
Henrik Morell (C) 
Eva Westling Olsson (M) 
Mikael Ek (SD) 
 

Presidium 

Anders Pettersson (S), ordförande 
Per Erik Johansson (C) vice ordförande 
Ingela Wikander (KD), andre vice ordförande 
 

Insynsrepresentant 

Jannie Teinler (MP) 

 

Inkallelseordning 

S – S, C, V 

C – C, S, V 

SD – SD 

KD - M 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 5 /2022 
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Förslag 

Mattias Widén (SD) återtar ett av valberedningens förslag till andre vice ordförande, Joel Wåhlén 
(SD). 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordförande ställer valberedningens förslag på ordförande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget.  

Ordförande ställer valberedningens förslag på vice ordförande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget.  

Ordförande ställer valberedningens förslag på andre vice ordförande mot avslag och finner att 
fullmäktige bifaller förslaget.  

 

 
Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf  § 128 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Bygg- och 

miljönämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Bygg- och miljönämnden, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 

2023 – 31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Ann-Christin Persson (S) 

Erik Backman (S) 

Rolf Edlund (C) 

Hans-Göran Björk (KD) 

Lars Säberg (SD) 

 

Ersättare 

Bengt Neteborn (SD) 

Kristina Pettersson (S) 

Kerstin Karlsson (S) 

Inger Ingstedt (C) 

Olle Vahlberg (L) 

 

Presidium 

Ann-Christine Persson (S), ordförande 

Hans-Göran Björk (KD), vice ordförande 

 

Inkallelseordning 

S – S, C 

C – C, S 

SD – SD 

KD – L 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 7 /2022 
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Förslag 

Mattias Widén (SD) återtar valberedningens förslag att utse Lars Säberg (SD) till vice ordförande. 

  

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordförande ställer valberedningens förslag på ordförande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget.  

Ordförande ställer valberedningens förslag på vice ordförande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget.  

 

 
Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf § 129 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Krisledningsnämnden, val av ledamöter och ersättare för perioden fram till 31 december 
2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 
Marie Wilén (C),   
Per Sverkersson (S) 
Bo Andersson (M) 
 
Ersättare 
Göran Hillbom (C) 
Jonas Paulsson (KD) 
Carina Schön (S) 
 

Presidium  
Marie Wilén (C), ordförande 
Per Sverkersson (S), vice ordförande 
Bo Andersson (M), andre vice ordförande 

 
 
Inkallelseordning 

S – S, C 

C – C, S 

M – KD 

 

Förslag 

Jan Andersson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Carina Schön (S) till ersättare. 

Mattias Widén (SD) tar tillbaka valberedningens förslag att utse Mattias Widén (SD) till ersättare. 

Annika Krispinsson (C) föreslår kommunfullmäktige att utse Marie Wilén (C) till ordförande och 
Per Sverkersson (S) till vice ordförande. 

Rickert Olzon (M) föreslår kommunfullmäktige att utse att Bo Andersson (M) till andre vice 
ordförande.  

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordförande ställer valberedningens förslag på ordförande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget.  

Ordförande ställer valberedningens förslag på vice ordförande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget.  
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Ordförande ställer valberedningens förslag på andre vice ordförande mot avslag och finner att 
fullmäktige bifaller förslaget.  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 7 /2022 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf  § 130 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamot och ersättare till gemensam IT-nämnd 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Gemensam it-nämnd, val av ledamot och ersättare för tiden 1 januari 2023 – 31 december 
2026, utses enligt följande: 

 

Ledamot 

Olof Nilsson (S) 

 

Ersättare 

Rickert Olzon (M) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 8/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamot och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf  § 131 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamot och ersättare till Uppsala läns 

överförmyndarnämnd 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Uppsala läns överförmyndarnämnd, val av ledamot och ersättare för tiden 1 januari 2023 – 

31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Ledamot  

Gunilla Hamrin (S) 

 

Ersättare 

Bernt Ove Stenmark (KD) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 9/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamot och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Överförmyndarkontoret 
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Kf  § 132 Dnr KS/2022:82 102  

Nominering av ledamöter och ersättare, samt presidium till 

Hebyfastigheter AB 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Hebyfastigheter AB, nominering av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden mellan 

årsstämman 2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

  

 Ledamöter 

Erik Backman (S) 

Ulf Nygren (M) 

 Håkan Collin (S)  

 Mats Joelsson (C) 

Mattias Widén (SD) 

  

 Ersättare 

 Carola Eriksson (S)  

 Leif Nilsson (S)  

 Daniel Röjerås (C)  

 Toni Hietakuja (SD) 

 Kristina Cedrins (M) 

 

 Presidium  

Erik Backman (S), ordförande   

 Ulf Nygren (M) vice ordförande 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 10/2022 

 

Förslag   
Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) kompletterar valberedningens förslag enligt 
följande: 
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 Ledamöter 

Erik Backman (S), Håkan Collin (S) och Mats Joelsson (C). 

 

 Ersättare 

 Carola Eriksson (S), Leif Nilsson (S) och Daniel Röjerås (C)  

 

 Presidium  

Erik Backman (S), ordförande   

 

 Mattias Widén (SD) drar tillbaka sitt förslag till vice ordförande. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
ersättare mot avslag, samt ordförande och vice ordförande och finner att fullmäktige bifaller 
förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 

 Hebyfastigheter AB 
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Kf  § 133 Dnr KS/2022:82 102  

Hebyfastigheter AB, val av lekmannarevisorer och ersättare 

för lekmannarevisorer 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Hebyfastigheter AB, val av lekmannarevisorer och ersättare för lekmannarevisorer för tiden 
1 januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

  

 Lekmannarevisorer 

 Sven Erik Eriksson (KD) 

Pär Rickman (S) 

 

 Ersättare för lekmannarevisorer 

Ulf Fahlstad (M) 

Sandeep Dinker (S) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 12/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på revisorer och 
ersättare för dessa mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Hebyfastigheter AB 
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 Kf  § 134 Dnr KS/2022:82 102  

Hebyfastigheter AB, val av ombud och ersättare för ombud 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Hebyfastigheter AB, till ombud för perioden 1 januari 2023 – 30 november 2024 utses Marie 
Wilén (C). 

 Hebyfastigheter AB, till ersättare för ombud för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 
utses Bo Andersson (M). 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 13/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ombud och 
ersättare för ombud mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Hebyfastigheter AB 
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Kf § 135 Dnr KS/2022:82 102  

Nominering av ledamöter och ersättare, samt presidium till 

Hebygårdar AB 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Hebygårdar AB, nominering av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden mellan 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

 

 Ledamöter 

Erik Backman (S) 

Ulf Nygren (M) 

 Håkan Collin (S)  

 Mats Joelsson (C) 

Mattias Widén (SD) 

  

 Ersättare 

 Carola Eriksson (S)  

 Leif Nilsson (S)  

 Daniel Röjerås (C)  

 Toni Hietakuja (SD) 

 Kristina Cedrins (M) 

 

 Presidium  

Erik Backman (S), ordförande   

 Ulf Nygren (M) vice ordförande 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 13/2022 

 

Förslag   
Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) kompletterar valberedningens förslag enligt 
följande: 
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 Ledamöter 

Erik Backman (S), Håkan Collin (S) och Mats Joelsson (C). 

 

 Ersättare 

 Carola Eriksson (S), Leif Nilsson (S) och Daniel Röjerås (C)  

 

 Presidium  

Erik Backman (S), ordförande   

 

 Mattias Widén (SD) drar tillbaka sitt förslag till vice ordförande. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens nominering på ledamot 
och ersättare samt ordförande och vice ordförande mot avslag och finner att fullmäktige bifaller 
förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Hebygårdar AB 
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Kf  § 136 Dnr KS/2022:82 102  

Hebygårdar AB, val av lekmannarevisorer och ersättare för 

lekmannarevisorer 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Hebygårdar AB, val av lekmannarevisorer och ersättare för lekmannarevisorer för tiden 1 
januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

  

 Lekmannarevisorer 

 Sven Erik Eriksson (KD) 

Pär Rickman (S) 

 

 Ersättare för lekmannarevisorer 

Ulf Fahlstad (M) 

Sandeep Dinker (S) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 14/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på revisorer och 
ersättare för dessa mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Hebygårdar AB 
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Kf  § 137 Dnr KS/2022:82 102  

Hebygårdar AB, val av ombud och ersättare för ombud 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Hebygårdar AB, till ombud för perioden 1 januari 2023 – 30 november 2024 utses Marie 
Wilén (C). 

 Hebygårdar AB, till ersättare för ombud för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 utses 
Bo Andersson (M). 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 15/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ombud och 
ersättare för ombud mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Hebygårdar AB 
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 Kf  § 138 Dnr KS/2022:82 102  

Sala Sparbank, val av huvudmän 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Sala Sparbank, val av huvudmän för tiden mellan årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
utses:  

o Marga Karttunen (SD) 

o Mikael EK (SD) 

o Kerstin Karlsson (S) 

o Carola Eriksson (S) 

o Håkan Collin (S) 

o Olof Nilsson (S) 

o Inger Ingstedt (C) 

o Göran Hillbom (C) 

o Bo Andersson (M) 

o Rickert Olzon (M) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 16/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på val av 
huvudmän mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 
Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Sala Sparbank 
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Kf  § 139 Dnr KS/2022:82 102  

Rönnbomska fonden, direktionen, val av ledamöter samt 

ersättare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Rönnbomska fonden, direktionen, val av ledamöter samt ersättare för tiden 1 januari 2023 – 
31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter  

Karin Lindberg (C) 

Peter Johansson (opol) 

Annika Pettersson (opol) 

 

Ersättare 

Olov Olsson (C) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 17/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens nominering på ledamot 
och ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf § 140 Dnr KS/2022:82 102   

Rönnbomska fonden, val av revisor samt ersättare för revisor 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Rönnbomska fonden, val av revisor samt ersättare för revisor för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026, utses enligt följande: 

  

 Lekmannarevisor 

 Lars-Erik Ragnarsson (opol) 

  

 Ersättare för lekmannarevisor 

 Rune Johansson (C) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 18/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på revisorer och 
ersättare för dessa mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Förtroendemannaregistret 

 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 38(79) 

Kf  § 141 Dnr KS/2022:82 102  

Övriga av kommunen förvaltade stiftelser, val av revisor samt 

ersättare för revisor 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Övriga av kommunen förvaltade stiftelser, val av lekmannarevisor samt ersättare för 
lekmannarevisor för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Revisor 

Marita Neteborn (SD) 

 

Ersättare för revisor 

Sandeep Dinker (S) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 19/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på revisorer och 
ersättare för dessa mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
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Kf § 142 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamot och ersättare till direktionen i VafabMiljö 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Kommunfullmäktiges valberedning konstaterar att det finns flera förslag än det finns platser 
på ersättare. 

 Kommunalförbundet VafabMiljö, val av ledamot och ersättare i direktionen, för tiden mellan 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027utses enligt följande: 

 

Ledamot 

Per Möller (C) 

 

Ersättare 

Håkan Bengtzon (M) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 20/2022 

 

Förslag 
Mattias Widen (SD) drar tillbaka Joel Wåhlén (SD) som förslag till ersättare.  

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamot och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
VafabMiljö 
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 Kf § 143 Dnr KS/2022:82 102   

VafabMiljö, val av revisor samt ersättare för revisor 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Ärendet bordläggs till nästa kommunfullmäktigesammanträde. 

 

Sammanfattning 
Marie Wilén (C) föreslår kommunfullmäktige att bordlägga frågan då det visats intresse från 

Enköpings kommun att utse revisor för kommande period och föreslår därför att fullmäktige 

bordlägger detta val. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer Marie Wiléns förslag mot avslag och finner 
att fullmäktige bifaller förslaget. 
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Kf  § 144  Dnr KS/2022:82 102  

Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val 

av ledamot samt ersättare 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val av ledamot samt ersättare, för perioden 1 

januari 2023 till 31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Ledamot 

Anneli Ellnebrant (M) 

 

Ersättare 

Kristina Cedrins (M) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 21/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamot och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning 
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Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 42(79) 

Kf  § 145 Dnr KS/2022:82 102  

Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val 

av revisor samt ersättare för revisor 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val av lekmannarevisor samt ersättare för 
lekmannarevisor för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Revisor 

Marita Neteborn (SD) 

 

Ersättare för revisor 

Sandeep Dinker (S) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 22/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på revisor och 
ersättare för denne mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 43(79) 

Kf  § 146 Dnr KS/2022:82 102  

Fastighetsbildningslagen, val av gode män för 

tätortsförhållanden 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Fastighetsbildningslagen, val av gode män för tätortsförhållanden, för perioden 1 januari 
2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 
 

Gode män för tätortsförhållanden:  

Jan Andersson (S) 

Sandeep Dinker (S) 

Dick Pettersson (C) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 23/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på val av gode män 
mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 44(79) 

Kf  § 147 Dnr KS/2022:82 102  

Fastighetsbildninglagen, val av gode män för jordbruks-

/skogsbrukarförhållanden 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Fastighetsbildninglagen, val av gode män för jordbruks- /skogsförhållanden, för perioden 1 

januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 
 

Gode män för jordbruks- /skogsförhållanden: 

Per Sverkersson (S) 

Per Möller (C) 

 

Sammanfattning 

Jan Andersson (S) föreslår Per S istället för Olof Nilsson (S) 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 24/2022 

 

Förslag 
Jan Andersson (S) föreslår att Per Sverkersson (S) ska utses till god man för jordbruks- / 
skogsförhållanden. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på gode män mot 
avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 45(79) 

Kf  § 148 Dnr KS/2022:82 102   

Arbetsmarknadsråd, val ledamöter tre ledamöter 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Till ledamöter i arbetsmarknadsrådet för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026, 
utses Marie Wilén (C), Per Sverkersson (S) och Bo Andersson (M). 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 25/2022 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter mot 
avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 46(79) 

Kf  § 149 Dnr KS/2022:82 102  

Samordningsförbundet Uppsala län, val av ledamot och 

ersättare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Samordningsförbundet Uppsala län, val av ledamot och ersättare för perioden 1 januari – 31 

december 2026, utses enligt följande: 

 

Ledamot  

Thomas Persson (S) 

 

Ersättare 

Tina Hultman (L) 

 

Förslag 
Jan Andersson (S) föreslår att fullmäktige utser Thomas Persson (S) istället för Inga-Lill Hellgren 

(S) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamot och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 26/2022 

 

 

 

Delges 
De valda 
Förtroendemannaregistret 
Samordningsförbundet 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 47(79) 

Kf § 150 Dnr KS/2022:82 102  

Sala Heby Energi AB, nominering av styrelseledamöter och 

vice ordförande  
 

Kommunfullmäktiges förslag 

 Sala Heby Energi AB, val av styrelseledamöter samt vice ordförande, för tiden mellan 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Göran Hillbom (C) 

Andreas Pettersson (M) 

 

Vice ordförande 

Göran Hillbom (C)  

 

Förslag 
Mattias Widen (SD) drar tillbaka Sverigedemokraternas namn, Mikael Ek (SD). 

 

Rickert Olzon (M) föreslår Andreas Pettersson (M) istället för Håkan Bengtzon (M) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
vice ordförande mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 27/2022 

 

Delges 
De valda 
Förtroendemannaregistret 
Sala Heby Energi AB 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 48(79) 

Kf  § 151 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi AB, val av lekmannarevisor samt ersättare 

för lekmannarevisor 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ersättare för lekmannarevisor bordläggs till nästkommande kommunfullmäktige 

 Sala-Heby Energi AB, val av lekmannarevisorer samt ersättare, för samma tid som 
auktoriserad revisor i bolagen, utses enligt följande: 

 

Lekmannarevisor 

Jan Alriksson (C) 

 

Ersättare för lekmannarevisor 

Vakant (bordläggs till nästkommande möte) 

 

Förslag 

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) föreslår att utnämningen av ersättare för 
lekmannarevisor bordläggs till nästkommande sammanträde. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på revisor mot 
avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordförande ställer sitt eget förslag om bordläggning av val till ersättare för lekmannarevisor mot 
avslag och finner att fullmäktige bifallet förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 29/2022 

 

Delges 
De valda 
Förtroendemannaregistret 
Sala Heby Energi AB 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 49(79) 

Kf  § 152 Dnr KS/2022:82 102  

Sala Heby Energi Elnät AB, nominering av styrelseledamöter 

och vice ordförande  
 

Kommunfullmäktiges förslag 

 Sala Heby Energi AB, val av styrelseledamöter samt vice ordförande, för tiden mellan 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Göran Hillbom (C) 

Andreas Pettersson (M) 

 

Vice ordförande 

Göran Hillbom (C) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 31/2022 

 

Delges 
De valda 
Förtroendemannaregistret 
Sala Heby Energi AB 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 50(79) 

Kf § 153 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi Elnät AB, val lekmannarevisor samt ersättare 

för lekmannarevisor 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ersättare för lekmannarevisor bordläggs till nästkommande kommunfullmäktige. 

 Sala-Heby Energi Elnät Service AB, val av lekmannarevisor samt ersättare för 
lekmannarevisor, för samma tid som auktoriserad revisor i bolagen, utses enligt följande:  

 

Lekmannarevisor 

Jan Alriksson (C) 

 

Ersättare för lekmannarevisor 

Vakant (bordläggs) 

 

Förslag 

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) föreslår att utnämningen av ersättare för 
lekmannarevisor bordläggs till nästkommande sammanträde. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamot mot 
avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordförande ställer sitt eget förslag om bordläggning av val till ersättare för lekmannarevisor mot 
avslag och finner att fullmäktige bifallet förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 31/2022 

 

Delges 
De valda 
Förtroendemannaregistret 
Sala Heby Energi AB 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 51(79) 

Kf  § 154 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi Elnät Service AB, nominering av ledamöter 

och ersättare till ledamöter samt presidium 
 

Kommunfullmäktiges förslag 

 Sala-Heby Energi Elnät Service AB, val av ledamöter och ersättare till ledamöter samt 
presidium, för tiden mellan årsstämman 2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Göran Hillbom (C) 

Andreas Pettersson (M) 

 

Vice ordförande 

Göran Hillbom (C) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
vice ordförande mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 30/2022 

 

Delges 
De valda 
Förtroendemannaregistret 
Sala Heby Energi AB 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 52(79) 

Kf  § 155 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi Elnät Service AB, val av lekmannarevisor 

samt ersättare för lekmannarevisor 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ersättare för lekmannarevisor bordläggs till nästkommande kommunfullmäktige. 

 Sala-Heby Energi Elnät AB, val av lekmannarevisor samt ersättare för lekmannarevisor, för 
samma tid som auktoriserad revisor i bolagen, utses enligt följande: 

 

Lekmannarevisor 

Jan Alriksson (C) 

 

Ersättare för lekmannarevisor 

Vakant (bordläggs) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på 
lekmannarevisor mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordförande ställer sitt eget förslag om bordläggning av val till ersättare för lekmannarevisor mot 
avslag och finner att fullmäktige bifallet förslaget. 

 

 

 

Förslag 

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) föreslår att utnämningen av ersättare för 
lekmannarevisor bordläggs till nästkommande sammanträde. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 32/2022 

 

Delges 
De valda 
Förtroendemannaregistret 
Sala Heby Energi AB 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 53(79) 

Kf  § 156 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi AB, val av röstombud samt ersättare för 

röstombud 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Sala-Heby Energi AB, val av röstombud samt ersättare för röstombud, för perioden 1 januari 
2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Röstombud 

Marie Wilén (C) 

 

Ersättare för röstombud 

Bo Andersson (M) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på röstombud och 
ersättare för denne mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 33/2022 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Sala Heby Energi AB 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 54(79) 

Kf  § 157 Dnr KS/2022:82 102  

Upplands energi, val av ombud 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

 

Förslag  
Dick Pettersson (C) föreslår att frågan bordläggs då kommunen inväntar svar från Upplands 

energi i frågan. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer frågan om ärendet ska bordläggas till 
nästkommande sammanträde och finner att fullmäktige bifaller förslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 55(79) 

Kf § 158 Dnr KS/2022:82 102  

Mälardalsrådet, nominering av ledamöter & ersättare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Mälardalsrådet, nominering av ledamöter och ersättare för perioden, 1 januari 2023 – 31 
december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Per Sverkersson (S) 

Bo Andersson (M) 

 

Ersättare  

Marie Wilén (C) 

Hans-Göran Björk (KD) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ledamöter och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 35/2022 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Mälardalsrådet 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 56(79) 

 

 

Kf § 159 Dnr KS/2022:82 102  

Dalälvens vattenvårdsförening, val av ombud samt ersättare 

för ombud 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Dalälvens vattenvårdsförening, val av stämombud samt ersättare för stämombud, för 
perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Ombud 

Per Sverkersson (S) 

 

Ersättare  

Andreas Pettersson (M) 

 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ombud och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 36/2022 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Dalälvens vattenvårdsförening 

 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 57(79) 

Kf § 160 Dnr KS/2022:82 102  

Kommuninvests ekonomiska förening, val av ombud samt 

ersättare för ombud 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommuninvest ekonomisk förening, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 
januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Ombud 

Per Sverkersson (S) 

 

Ersättare för ombud 

Bo Andersson (M) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ombud och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 37/2022 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Kommuninvest 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 58(79) 

Kf vb § 161 Dnr KS/2022:82 102  

Svenskt vatten, val av ombud samt ersättare för ombud 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Svenskt vatten, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 januari 2023 – 31 

december 2026, utses enligt följande: 

 

Ombud 

Per Möller (C) 

 

Ersättare för ombud 

Andreas Pettersson (M) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ombud och 
ersättare mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 38/2022 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Svenskt vatten 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 59(79) 

Kf § 162 Dnr KS/2022:82 102  

Västmanlands luftvårdsförbund, val av ombud samt ersättare 

för ombud 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Västmanlands luftvårdsförbund, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 
januari 2019 – 31 december 2022, utses enligt följande: 

 

Ombud  

Joel Lindh (MP) 

 

Ersättare för ombud 

Håkan Bengtzon (M) 

 

Förslag 

Rickert Olzon (M) föreslår att Håkan Bengtzon (M) utses till ersättare för ombud. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ombud och 
ersättare för ombud mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 39/2022 

 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Västmanlands luftvårdsförbund 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 60(79) 

Kf  § 163 Dnr KS/2022:82 102  

Tämnarens vattenråd, val av representant och ersättare för 

representant 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Tämnarens vattenråd, val av representant, för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026, 
utses enligt följande: 

 

Representant 

Elin Ångman (MP) 

 

Ersättare för representant 

Elin Lindström (KD) 

 
Beslutsunderlag 

Kf vb § 40/2022 

 

Förslag 

Joel Wåhlén (SD) föreslår fullmäktige att utse Jonathan Othén (SD) till ersättare för representant. 

 

Förslagsordning  
Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på representant 
mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget 
 

Votering 
Då det föreligger två förslag till ersättare för representant beslutar ordförande Olof Nilsson (S) att en 
sluten votering ska genomföras.  
 
Resultatet av voteringen är 14 röster på Elin Lindström (KD), 10 röster på Jonathan Othén (SD) och 
17 blanka röster.   
 
Ordförande finner att fullmäktige beslutat att utse Elin Lindström (KD), till ersättare för 
representant. 

Ajournering 
Kommunfullmäktige ajournerar sig vid 15:54 för att räkna rösterna.  
 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Tämnarens vattenråd 



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 61(79) 

Kf  § 164 Dnr KS/2022:82 102  

Upplandsstiftelsen, val av ombud samt ersättare för ombud 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Upplandsstiftelsen, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 januari 2023 – 31 

december 2026, utses enligt följande: 

 

Ombud  

Marie Wilén (C) 

 

Ersättare för ombud 

Kristina Cedrins (M) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ombud och 
ersättare för ombud mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 41/2022 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Upplandsstiftelsen 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 62(79) 

Kf  § 165 Dnr KS/2022:82 102  

Energikontoret i Mälardalen AB, val av ombud och ersättare 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Energikontoret i Mälardalen AB, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 
januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Ombud  

Per Möller (C) 

 

Ersättare för ombud 

Andreas Pettersson (M) 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer valberedningens förslag på ombud och 
ersättare för ombud mot avslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget 

 

Beslutsunderlag 

Kf vb § 42/2022 

 

Delges 
De valda 
Lönekontoret 
Förtroendemannaregistret 
Energikontoret 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 63(79) 

Kf  § 166 Dnr 2022:82 102  

Nominering av kommunalt begravningsombud för perioden 

fram till 31 december 2026 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

 

Förslag  

Fullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande 

sammanträde. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att 
fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 64(79) 

Kf § 167 Dnr 2022:82 102  

Val av kommunal begravningsförrättare för perioden fram till 

31 december 2026 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Till kommunal begravningsförrättare för perioden fram till 31 december 2026, utses Carina 
Schön (S). 

 

Förslag  

Olof Nilsson (S) föreslår Carina Schön (S) till kommunal begravningsförrättare. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer sitt eget förslag på mot avslag och finner att 
fullmäktige bifaller förslaget. 

 

 

 

 

Delges 
De valda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 65(79) 

Kf § 168   

Styrelser, nämnder och beredning 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande, Marie Wilén (C), ger följande rapportering: 

Aspnäs naturreservat har tillgängliggjorts på ett fantastiskt sätt efter en satsning från Länsstyrelsen, 
och det hela invigdes 29 november 2022.  

 

Kollektivtrafiken skiftade till vintertidtabell den 11 december, gällande tågen går samma turer som 
tidigare. Det är fortsatta problem med inställda turer och UL kommer fortsätter med insatsbussarna 
till och med mitten av juni.  

 

Det extra föreningsstödet som kommunstyrelsen utlyst går fortfarande går att söka, dels kring social 
hållbarhet, dels kring krisberedskap.  

 

Upplandsstiftelsens stämma var 15 december och då utsågs styrelsen där bland annat Heby 
kommun, är representerade av Anders Kihl (KD) som ordförande, samt Bengt Thalin (V) och Joel 
Lindh (MP)med som ersättare.  

 

Marie Wilén rundande av med en uppmaning att fortsätt spara el och elda bara om det om det är 
sotat och brandskyddskontrollerat. 

 

 

 

Delges 
M Wilén 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 66(79) 

Kf § 169   

Revisorerna, information 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Sven-Erik Eriksson (KD) kommunfullmäktiges ordförande rapporterar kring aktuellt revisionsarbete.  

 

Under 2020 genomfördes en granskning av löneprocessen, och det identifierades då flertalet brister. 
Nu 2 år senare har en uppföljning genomförts och den rapporten visar att bristerna i all väsentlighet 
är åtgärdade och det framkommer inga nya brister i den uppföljande granskningen.  

 

En annan granskning som gett resultat är den om bisysslor. Där har kommunstyrelsen precis antagit 
en Riktlinje om bisyssla, som till följer de rekommendationer som revisionen gav. Med detta vill 
revisionen rikta beröm till kommunstyrelsen för väl genomfört arbete.   

 

 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 67(79) 

Kf  § 170   

Frågor 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Bo Andersson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C): 

 

Skulle du kunna ge en beskrivning av vad långtgående åtgärder inom skolområdet innebär? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ger följande svar: 

Vi har valt att inte räkna upp åtgärder, men det skulle kunna vara t.ex. en omfattande minskning av 
personal, som vi försöker undvika att genomföra. Vi har ju i det kommande ärendet att tillföra de 
tillkommande statsbidrag som kommunen får till utbildningsnämnden för att förhindra detta.  

 

Bo Andersson (M) tackar för svaret.  

 

 

Delges 
M Wilén 

B Andersson 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 68(79) 

Kf § 171   

Återrapportering 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Per Sverkersson (S) återkommer kring en fråga ställd från en medborgare, angående äldreomsorgen, 
och Tallgården i synnerhet, som ställdes under föregående sammanträde. Ett svar har översänts som 
även publicerats på Socialdemokraternas facebook-sida. 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 69(79) 

Kf § 172   

Interpellationer 
 

Det föreligger inga interpellationer. 
 

 

 



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 70(79) 

Kf § 173 Dnr 2022:82  102 

Övriga val 
 

Kommunfullmäktige noterar 
 Daniel Steinmo (MP) anmäls som insynsrepresentant i Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Lönekontoret  

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 71(79) 

Kf § 174 Dnr KS/2022:9 041 

Taxor och avgifter för Heby Arena 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Taxor och avgifter för Heby Arena fastslås i enlighet med förslaget i bilaga till tjänsteskrivelse, 

daterad 2022-11-02. 

 

Sammanfattning 
Heby Arena har under 2022 genomgått en renovering/tillbyggnad gällande simhallen. 

Vi kommer nu att erbjuda medborgarna en modernare och mer funktionell simhall. I samband 

med detta arbete har en översyn av avgifterna genomförts och förslag på taxor och avgifter för 

Heby Arena finns i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02.  

Kommunala taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige, varför Kultur- och 

fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med bilagt förslag.  

 

Beslutsunderlag 
Ks § 226/2022 

Kfn § 74/2022 

Tjänsteskrivelse 31 oktober 2022 

Förslag taxor och avgifter Heby Arena  

Bilaga 

Ändrings- och tilläggsförslag, Sverigedemokraterna 19 december 2022 

Förslag 

Anders Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ändrings- och tilläggsförslag 

Joel Wåhlén (SD) lämnar över tilläggs- och ändringsyrkanden, se beslutsunderlag.  

 

Marie Wilén (C) yrkar avslag på Joel Wåhléns (SD) samtliga ändrings- och tilläggsförslag. 

 

Förslagsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer sedan ändrings- och tilläggsförslagen mot avslag och finner att fullmäktige avslår 
dessa. 



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 72(79) 

 

Reservation 

Mattias Widén (SD), Toni Hietakuja (SD), Åsa Eklind (SD), Joel Wåhlén (SD), Malin Strömberg (SD), 
Ingalill Olsson (SD), Mikael Ek (SD), Carl-Henrik Andersson (SD), Marga Karttunen (SD), Ing-Mari 
Fogelberg (SD) och Bengt Neteborn (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 

Protokollsanteckning 
Mattias Widén (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Samtliga i Sverigedemokraterna Heby reserverar oss i beslutet. 

När Heby Arena nu har varit stängt över l-år så har även en lågkonjunktur drabbat hela Sverige, 

Heby kommuns invånare som nu under sista året fått åka långt för att få bada ska yttligare 

straffas med högre priser när Heby Arenan öppnar igen. lngen genomtänkt plan tycker vi i 

Sverigedemokraterna. 

 Vi Sverigedemokraterna kan inte ställa oss bakom dessa prishöjningar. 

 Om det fanns någon form av rimlighet i höjningarna, inte höja vissa 40% och några 

2OO%. 

 Företagen ska inte betala mer bara för att det är ett företag gentemot vad privatpersoner 

betalar för samma tid samt samma antal personer. 

 

Delges 
Kultur- och fritidsnämnden 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 73(79) 

Kf § 175 Dnr KS/2012:68 003 

Arbetet med kommunens styrdokument – alkohol- och 

drogpolitisk plan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Alkohol- och drogpolitiskt plan, 2012, HebyFS 2012:05 upphör att gälla. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i § 51, 2012 om strukturen för kommunens policyer, planer och 

riktlinjer.  Syftet med denna struktur är att få en tydligare styrning så att policyer, planer och 

riktlinjer har bäring på kommunens vision och inriktningar. Med utgångpunkt i detta beslutade 

kommunstyrelsen i  § 83, april 2013, att varje politiskt organ får i uppdrag att göra översyn av de 

policyer och planer som finns inom sina respektive ansvarsområden, i syfte att styrdokumenten 

ska följa styrmodellen.  Förvaltningen utarbetade förslag till prioritering av arbetet med 

revideringar av policyer och planer, liksom förslag om vilka av styrdokumenten som ska 

omarbetas till annan typ av styrdokument. Kommunfullmäktige beslutade i § 151, 25 november 

2013 om vilka styrdokument som inte längre ska gälla samt vilka som ska omarbetas till riktlinjer 

eller anvisningar. Kommunstyrelsen beslutade i § 122/2016, att uppmana nämnderna att ta fram 

prioriteringslista för översyn av styrdokument inom respektive nämnds ansvarsområde, vilket 

upprättades och presenterades för kommunstyrelsen i  § 204/ 2016. Kommunstyrelsen beslutade 

i § 204 i november 2016 om prioriteringsordning för revidering av styrdokument inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Kommunfullmäktige beslutade i § 141/2016 att följande policyer ska omarbetas till riktlinjer: 

 Internetpolicy, 2000 
 Policy för användning av kommunvapnet, 2003  

 
Alkohol- och drogpolitiskt plan, 2012, HebyFS 2012:05 
Innehåller beskrivningar över arbetssätt och organisation. Kommunstyrelsen beslutade i § 233, 5 

november 2013 att planen ska revideras.  Planeringen har varit att ta fram en lokal handlingsplan 

efter att den regionala planen uppdaterats. Det beslutades dock om att helt avskaffa regionala 

planer på detta område, varför det inte finns någon handling att utgå ifrån i kommunens arbete. 

Arbetet har ej kunnat prioriteras under pandemin och någon planering för detta arbete finns ej i 

dagsläget då kompetens saknas för att arbeta med frågan. Förvaltningen föreslår att Alkohol- och 

drogpolitiskt plan, 2012 upphör att gälla. 

Beslutsunderlag 
Ks § 231/2022 

Tjänsteskrivelse, 24 oktober 2022 

 

Delges 
Kanslichef 

 



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 74(79) 

 

Kf § 176 Dnr KS/2022:111 003 

Reglemente för krisledningsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Reglemente för krisledningsnämnden antas. 

 
 

Sammanfattning 
Revidering av reglemente för krisledningsnämnden föreligger. Förändringen i 

krisledningsnämndens reglemente utgörs av att det är infört en skrivelse om att ledamöter och 

ersättare ska säkerhetsklassas. 

  

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och 
finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

 

  

 

Beslutsunderlag 
Ks § 237 /2022 

Tjänsteskrivelse, 28 november 2022 

Reglemente för krisledningsnämnden, förslag 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 75(79) 

Kf § 177 Dnr KS/2022:112 045 

Beslut om borgensavgift för Sala Heby Energi AB och Sala Heby 

Elnät AB 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Borgensavgiften för 2023 fastställs till 0,68 procent för Sala Heby Energi AB och 0,19 % för 
Sala Heby Elnät AB, och beräknas på under året genomsnittligt lånebelopp 

 Fortsättningsvis ska Heby kommuns borgenavgifter för Sala Heby Energi AB och för Sala Heby 
Elnät AB följa de nivåer på avgifter som Sala kommun beslutar om.  

 

Sammanfattning 
Sala kommun och Heby kommun är ägarkommuner till Sala Heby Energi AB med dotterbolag. 

Kommunerna har haft ambitionen att gå till samlade beslut om borgensavgift, då det inte finns 

anledning för kommunerna att göra olika bedömningar i denna fråga. I nuläget är borgensavgiften 

till Sala kommun 0,64 procent och till Heby kommun 0,50 procent. För 2023 har Sala kommun, 

efter en analys, beslutat om att differentiera borgensavgifterna, och att avgifterna ska vara 0,68 % 

för Sala Heby Energi AB och 0,19 % för Sala Heby Energi AB.  

Sala kommun är majoritetsägare i Sala Heby Energi och Heby kommun äger 12,5 %. Förslaget är 

att Heby kommun följer Sala kommuns nivå vad gäller borgensavgift vilket innebär en höjning 

totalt sett. Sala kommun har under 2022 tagit fram ett arbetssätt som syftar till att säkerställa 

korrekta bedömningar av borgensavgifter. Beräknat på det belopp som Heby kommun borgar för 

idag, är höjningen i avgift 63 tkr på helår. 

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och 
finner att fullmäktige bifaller förslaget 

 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 239/2022 

Tjänsteskrivelse 6 december 2022 

 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 76(79) 

Kf § 178 Dnr KS/2022:9  041 

Tilläggsbudget till Utbildningsnämnden för 2023 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Antar förslag till ändring i mål och budget 2023, plan 2024 och 2025 enligt Tjänsteskrivelse 
2022-12-09, vilket innebär att utbildningsnämndens ram ökar med 5,8 miljoner kronor. 

 Beslutet gäller under förutsättning att beslut om statens budget fattas enligt lämnat förslag 
vad gäller generella statsbidrag till kommuner. 
 

 

Sammanfattning 
Beslut om mål och budget 2023, plan 2024 och 2025 fattades av kommunfullmäktige den 22 

november 2022, Kf § 115. I mål och budget är ramen för utbildningsnämnden 400,6 miljoner 

kronor.  

Vid utformning av nämndens verksamhetsplan framträder att långtgående åtgärder kommer att 

krävas för att få en budget i balans. Samtidigt har det i statens budgetförslag skapats ett utökat 

utrymme om totalt 6 miljarder kronor för generella statsbidrag till landets kommuner. Heby 

kommuns andel av de generella statsbidragen är 5,8 miljoner kronor. Denna intäkt är inte 

införlivad i kommunens budget, då det var på förslagsstadiet när kommunens budget hanterades.  

Då det behöver vidtas åtgärder inom utbildningsnämnden för att klara budget i balans och 

förebygga underskott under 2023, är det angeläget att inte avvakta med beslut om fördelning av 

de generella stadsbidragen, trots att beslut om statlig budget inte är fattad i skrivande stund. Det 

skulle innebära att utbildningsnämndens ram utökas med 5,8 miljoner kronor.  

 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och 
finner att fullmäktige bifaller förslaget 

 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 241/2022 

Tjänsteskrivelse 9 december 2022 

 

Delges 
Utbildningsnämnden  

 

 



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 77(79) 

 

Kf § 179   

Anmälan av nya motioner 
 

Det föreligger inga nya motioner. 
 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 78(79) 

Kf  § 180 Dnr KS/2022:101, KS/2022:108, KS/2022:110, KS/2022:106, KS/2022:93, 

KS/2022:98 Dpl 482, 330, 330, 310, 311, 014 

Anmälan av nya medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Medborgarförslag: Koppeltvång på hundar i Heby kommun överlämnas till kommunstyrelsen 

för beslut.  

 Medborgarförslag: Hundrastgård, mötesplats för hundägare överlämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

 Medborgarförslag: Hundrastgård överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

 Medborgarförslag: Omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående hållplats 

Käbbo vägskäl, väg 272 överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 Medborgarförslag: Döp om Stora torget i Östervåla till Johan Åkerlunds torg överlämnas till 

samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

 Medborgarförslag: Ompröva beslutet om att ta bort kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i 

Harbo överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Det har inkommit sex nya medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag - Koppeltvång på hundar i Heby kommun. 

Hundrastgård, mötesplats för hundägare. 

Medborgarförslag – Hundrastgård. 

Medborgarförslag: Omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående hållplats Käbbo 

vägskäl, väg 272. 

Döp om Stora torget i Östervåla till Johan Åkerlunds torg. 

Medborgarförslag - ompröva beslutet om att ta bort kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i 

Harbo. 

 

 

Delges 
Förslagsställarna  

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 



PROTOKOLL 
2022-12-19 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 79(79) 

Kf § 181 Dnr KS/2020:70, KS/2021:63, KS/2022:5, KS/2022:90 001, 007, 105, 003 

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 

 Ks § 232/2022 med bilaga: Tillämpningsanvisningar för Reglemente för ersättning till 

förtroendevalda 

 Ks § 229/2022, med bilaga: Riktlinje om bisyssla 

 Ubn § 118/2022, Analys av kunskapsresultat årkurs 9 2022 

 Ks § 242/2022, Förslag till användande av resultatutjämningsreserv 

 

 

 

 

 

 

 


