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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 
Heby kommun 

Kommunfullmäktige sammanträder 

Datum: 1 november 2022 kl. 17:00 
Plats: Heby folkets hus, Heby 
Paus kl. 18.30 – 19.00  

Obs! Webb-tv sändningen av fullmäktige utgår denna gång på grund av sjukskrivning hos leverantören av 
produktionstjänst. 

Förmöten  

B-sal, serveringsal och C-sal på folkets hus finns att tillgå. Då förvaltningen ännu inte har kännedom om 
eventuella valtekniska samarbeten får man i så fall ta kontakt för lokalbokning. Även rum på 
kommunkontoret finns att tillgå.  

1. Mötets öppnande 
 

2. Anteckning av närvarande 
 

3. Val av justerande 
 

4. Tid och plats för justering 
Förslag: kommunkontoret, 7 november kl. 08.30 
 

5. Revidering av föredragningslistan 
 

6. Information om Kulturmiljöprogram 
Erik Mörtsell översiktsplanerare 
 

7. Kommunfullmäktige, val av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande 
 

8. Kommunfullmäktiges revisorer, val av revisorer samt presidium 
(ordförande och 1:e vice ordförande) 
 

9. Kommunstyrelse, val av ledamöter och ersättare 
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10. Kommunstyrelse, val av ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande 
 

11. Valberedning, val av ledamöter, ersättare samt 
presidium 

 
12. Anmälan av gruppledare 

 
13. Allmänhetens frågor 

Kl. 18.15 
 

14. Genomgång av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 

15. Styrelser, nämnder och beredning 
 

16. Revisorerna, information 
 

17. Frågor 
 

18. Återrapportering 
 

19. Interpellationer 
 

20. Nytt kulturmiljöprogram 
Diarienummer: KS/2020:17 
 
Ks § 191/2022 
Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 
Förvaltningens förslag till förord 
 
 

21. Delårsrapport per 31 augusti 2022 
Diarienummer: KS/2022:78 
 
Ks § 197/2022 
Tjänsteskrivelse, 7 oktober 2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, hela kommunkoncernen 
Kf § 52/2022 
Kf rev § 83/2022 
Kf rev § 88/2022 
Revisionsutlåtande 
Granskning av delårsrapport 2022 
Granskning av god ekonomisk hushållning 
Bmn § 56/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, bygg- och miljönämnden 
Kfn § 67/2022 



3(4) 

Delårsrapport per 31 augusti 2022, kultur- och fritidsnämnden 
Sbn § 110/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden 
Von § 110/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, vård- och omsorgsnämnden 
Ubn § 102/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, utbildningsnämnden 
 
 

22. Energi- och klimatplan 2030 
Diarienummer: KS/2022:77 
Ks § 188/2022 
Sbn § 90/2022 
Tjänsteskrivelse, 8 september 2022 
 

23. Motion om effektmål för minskade koldioxidutsläpp 
Diarienummer: KS/2021:109 
 
Ks § 189/2022 
Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 
Ks § 209/2022 
Kf § 82/2021 
Motion om effektmål om minskade koldioxidutsläpp 
 
 

24. Motion om introduktionsvecka 
Diarienummer: KS/2021:111 
Ks § 202/2022 
Tjänsteskrivelse, 22 september 2022 
Ks § 210/2022 
Kf § 82/2021 
Motion om introduktionsvecka 
 
 

25. Motion om voteringssystem 
Diarienummer: KS/2022:1 
Ks § 203/2022 
Tjänsteskrivelse, 30 september 2022 
Ks § 44/2022 
Kf § 14/2022 
Motion om voteringssystem 
 

26. Anmälan av nya motioner 
 

27. Anmälan av nya medborgarförslag 
 

28. Avsägelser 2022 
Diarienummer: KS/2022:20 
Avsägelse, kommunala pensionärsrådet 
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29. Fyllnadsval av revisor för perioden fram till 31 mars 2022 
 
 

30. Övriga val 
Diarienummer: KS/2018:82 
Ny ersättare till kommunala pensionärsrådet 
Ny ledamot till kommunala pensionärsrådet 
 

31. Anmälningsärenden 
 Db § 6/2022 
 Db § 7/2022 

 
 

 

Välkomna! 

Carina Schön (S) 
Ålderspresident 

 

HEBY KOMMUN 
Besöksadress: Tingsgatan 11 
Postadress: 744 88 Heby 
Telefon: 0224-360 00 
www.heby.se 

http://www.heby.se/


PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-10-18 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ks § 191 Dnr KS/2020:17 871 

Nytt kulturmiljöprogram för Heby kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige antar kulturmiljöprogram med vägledande förord för Heby 
kommun. Kulturmiljöprogrammet ersätter kulturminnesvårdsprogram 1986. 

 

Sammanfattning 
I april 2020 (2020-04-07 § 83) gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Bakgrunden till beslutet var att både mark- och 
planeringsenheten och kultur- och fritidsenheten sett ett behov av ett nytt kulturmiljöprogram. 
Det gamla programmet kallat Kulturminnesvårdsprogram 1986 anses inte uppfylla dagens behov 
av omfattning, koppling till gällande lagstiftning och förmåga att inspirera och vägleda läsare 
genom formgivning och bildmaterial. 

Heby kommuns nya kulturmiljöprogram är i sin helhet omfattande. Samtliga delar finns som PDF 
på Insidan: https://intranat.heby.se/sidor/var-organisation/politiken/material-for-dig-som-ar-
fortroendevald.html 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 
Kulturmiljöprogram, förslag 
Förvaltningens förslag till förord 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:17
HandlingsId: 2022:2303
Datum: 2022-10-24

https://intranat.heby.se/sidor/var-organisation/politiken/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html
https://intranat.heby.se/sidor/var-organisation/politiken/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html


TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 
 

Datum   
2022-10-04                             

 Diarienr/Dplankod 
 KS/2020:17  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Mark- och planeringsenheten 
Erik Mörtsell 
Översiktsplanerare 
erik.mortsell@heby.se 

 
 

 
/AdressatNamn/ 

 

Nytt kulturmiljöprogram för Heby kommun 
 
Förslag 
Beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Heby kommuns nya 

kulturmiljöprogram inklusive förvaltningens förslag till förord. Det nya 
kulturmiljöprogrammet ersätter Kulturminnesvårdsprogram 1986. 
 

 
Sammanfattning 
I april 2020 (2020-04-07 § 83) gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Bakgrunden till beslutet var att 
både mark- och planeringsenheten och kultur- och fritidsenheten sett ett behov av ett 
nytt kulturmiljöprogram. Det gamla programmet kallat Kulturminnesvårdsprogram 
1986 anses inte uppfylla dagens behov av omfattning, koppling till gällande 
lagstiftning och förmåga att inspirera och vägleda läsare genom formgivning och 
bildmaterial. 
 
Ett nytt kulturmiljöprogram är framtaget och är nu föremål för antagande.  
 
Ärendet 
Det finns mycket värdefull kulturhistorisk bebyggelse i Heby kommun. Dessa 
byggnader och bebyggelsemiljöer är värdefulla eftersom de bär på spår av äldre tider 
och berättar om historien och hur Heby kommun utvecklats till den plats det är idag. 
Historien är viktig i skapandet av en identitet och en stark identitet är en tillgång för 
kommunen.       
 
I plan- och bygglagen (PBL 2010:900) finns bestämmelser om att hänsyn ska tas till 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vid till exempel översiktsplanering, 
detaljplanering och bygglovgivning. För att underlätta handläggningen av ärenden 
som berör kulturhistorisk värdefulla byggnader eller bebyggelsemiljöer fungerar 
kulturmiljöprogrammet som ett vägledande kunskapsunderlag. Detta är inte minst av 
betydelse då kunskapen genom programmet finns lättillgänglig redan i ett tidigt skede 
i ärendehanteringen.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förord till kulturmiljöprogrammet. Syftet med 
förordet är att betona programmets vägledande roll och att det är ett 
kunskapsunderlag om ett urval av Heby kommuns mest värdefulla kulturmiljöer för 
både invånare, fastighetsägare och besökare likaväl som för personer som jobbar med 
samhällsplanering och samhällsbyggande. Vidare lyfts och betonas i förordet att vid 
beslut som rör den fysiska samhällsplaneringen måste alltid en ansvarsfull avvägning 
mellan olika intressen göras där de kulturhistoriska värdena är ett av dessa intressen. 
Tanken är inte att programmet ska utgöra ett hinder mot kommunens fortsatta 
utveckling.  
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Det nya kulturmiljöprogrammet har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan Heby 
kommun och Upplandsmuseet. Heby kommun har haft rollen som uppdragsgivare och 
har bidragit med stöd i form av granskning och deltagande i den externa dialogen. 
Upplandsmuseet har bidragit med bebyggelseantikvarisk expertis. Programmet har 
delvis finansierats av statligt bidrag som finns för framtagande av kunskapsunderlag 
om värdefulla kulturmiljöer.  
 
I framtagandeprocessen har en projektgrupp bestående av tre personer från Heby 
kommun och två personer från Upplandsmuseet arbetat med projektet. Under 2020 
publicerades en nyhet på kommunens hemsida om att ett arbete med att ta fram ett 
nytt kulturmiljöprogram har påbörjats. Samtidigt skickades information om detta ut 
till samtliga inom kommunen verksamma hembygdsföreningar och ett 
pressmeddelande skickades ut om det påbörjade arbetet till samtliga lokalbevakande 
medier. Ett informationsmöte om kulturmiljöprogrammet hölls den 2021-09-08 där 
politiker och tjänstemän deltog med möjlighet för allmänhet att delta via anmälan. 
Samtliga av kommunens hembygdsföreningar har kontaktats separat med erbjudande 
om ett särskilt möte med möjlighet att diskutera innehållet i programmet samt 
komma med inspel. Pandemin kom att innebära att dialogen med de 
hembygdsföreningar som valde att delta påbörjades senare än först beräknat, men 
kunde genomföras under hösten 2021. Inför att programmet nu är föremål för beslut 
om antagande har förvaltningen informerat om kulturmiljöprogrammet och dess 
innehåll i bygg- och miljönämnden (2022-08-30), kultur- och fritidsnämnden (2022-
09-19) samt samhällsbyggnadsnämnden (2022-09-20).   
 
Ett särskilt utskick kommer att göras under början på oktober 2022 riktat till företag 
som äger eller verkar i byggnader eller bebyggelsemiljöer som förekommer i 
kulturmiljöprogrammet med undantag för företag som är ägare av bostadshus. I 
utskicket kommer kulturmiljöprogrammets syfte och innehåll presenteras och 
beskrivas kortfattat samt kontaktuppgifter anges till personer som man kan vända sig 
till direkt ifall man som berörd företagare har frågor på innehållet i utskicket och 
programmet.     
 
Det nya kulturmiljöprogrammet ska publiceras digitalt som GIS och finnas tillgängligt 
via intern och extern webbGIS. Det digitala GIS-materialet finns redan tillhanda hos 
kommunen men kräver ytterligare handpåläggning vid publiceringen som kommer att 
ske efter att programmet är antaget. Programmet finns också tillgängligt som PDF. 
Detta material kommer att utgöra bilagor till GIS-versionen. Innehållsmässigt är det 
dock identiskt med undantag från ett kartmaterial över kommunens tätorter som bara 
finns i digitalt format.  
 
Det är förvaltningens ambition och förhoppning att det nya kulturmiljöprogrammet 
kommer att väcka ett intresse för kommunens historia och ge en bättre förståelse och 
insikt om vilken plats Heby kommun är. Ambitionen och förhoppningen är inte minst 
att programmet kommer att inspirera till ytterligare aktiviteter kopplat till 
programmets innehåll, såsom exempelvis guidade turer, visningar och utställningar. 
Heby kommun ska vara stolt över sin rika och intressanta historia!   
 
Konsekvens för andra nämnder 
Nämnder som berörs är kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden. Programmet har varit uppe för information i dessa 
nämnder där nämnderna getts möjlighet till att lämna synpunkter. 
Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden berörs i de fall de verkar i 
byggnader som förekommer i programmet. 
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Prövning av barnets bästa - barnkonventionen 
Det nya kulturmiljöprogrammet berör barn i den meningen att kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse bidrar till en god bebyggd miljö. Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse kan väcka tankar och frågor om och kring det historiska perspektivet hos 
barn. Sådana frågor och tankar bidrar till formandet av en uppväxande individ.    
 
 
Beslutsunderlag 

1. Heby kommuns nya kulturmiljöprogram 
Materialet är i sin helhet omfattande. Samtliga delar finns som PDF på 
Insidan: https://intranat.heby.se/sidor/var-organisation/politiken/material-
for-dig-som-ar-fortroendevald.html 
Vänligen kontakta Advania för hjälp med lösenord till Insidan.  

 
2. Förvaltningens förslag till förord. 

 
 
 
 
I tjänsten 
Erik Mörtsell 
Översiktsplanerare 
 
 
 
Delges 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Bygg- och miljöenheten Sala Heby 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://intranat.heby.se/sidor/var-organisation/politiken/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html
https://intranat.heby.se/sidor/var-organisation/politiken/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html


Förord  
 

Heby kommuns läge i den expanderande Mälardalsregionen ställer krav på en god samhällsplanering. 
Vi behöver vara säkra på att vi kan erbjuda goda livsmiljöer som alla kan leva och verka i. I det 
arbetet spelar kulturmiljöerna en betydelsefull roll som förmedlare av vår historia. Att få uppleva 
historien i vardagsmiljön är värdefullt för oss alla. Kulturmiljöerna bidrar till att skapa och stärka vår 
identitet och samhörighet, både lokalt och för hela kommunen.  

Det finns flera syften med kulturmiljöprogrammet. Dels ska det vara ett kunskapsunderlag om våra 
mest värdefulla kulturmiljöer för fastighetsägare, kommuninvånare och besökare. Vi hoppas att det 
ska inspirera till ytterligare fördjupning om den rika historia som finns att upptäcka här. Det ska också 
fungera som ett vägledande kunskapsunderlag för personer som jobbar med översiktsplanering, 
detaljplanering och bygglovgivning i vår organisation. 

Kulturmiljöprogrammet är framtaget i samarbete mellan Heby kommun och Upplandsmuseet där 
Heby kommun har varit uppdragsgivare och Upplandsmuseet har bidragit med expertis. Programmet 
är inte heltäckande utan innehåller ett urval av de mest värdefulla kulturmiljöerna. Urval, beskrivning 
och förhållningssätt är framtagna av bebyggelseantikvarisk expertis från Upplandsmuseet. Arbetet 
har utgått ifrån den faktiska bebyggelsen som fanns vid inventeringen 2020-2021. 
Kulturmiljöprogrammet står därför oberoende till gällande detaljplaner, pågående 
detaljplanearbeten eller exploateringar. 

Vid beslut som rör den fysiska samhällsplaneringen tillför kulturmiljöprogrammet fakta och ger 
förslag på förhållningsätt. En ansvarsfull avvägning mellan olika intressen måste dock alltid göras. 

 

Med förhoppning om givande och inspirerande läsning! 

 

Underskrift KFO 

Datum för beslut 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:17
HandlingsId: 2022:2304
Datum: 2022-10-24
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Ks § 197 Dnr KS/2022:78 042 

Delårsrapport per 31 augusti 2022 – hela kommunkoncernen 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut  

 Delårsrapport per 31 augusti 2022 – hela kommunkoncernen godkänns. 
 Utöver godkänd avvikelse från juni inom utbildningsnämndens verksamheter 

godkänna ytterligare 3,4 miljoner kronor för 2022. Utifrån ny prognos omfattar det 
belopp på köp av platser i förskola och grundskola inklusive tilläggsbelopp utanför 
kommunal verksamhet. Totalt uppgår därmed den godkända negativa 
budgetavvikelsen till 12,9 miljoner kronor 

 Kommunfullmäktige konstaterar att fördjupad analys görs av utbildningsnämndens 
kvarvarande underskott i den löpande uppföljningen under 2022. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Att anmäla helårsprognos i delårsrapport per 31 augusti 2022 till Kommunfullmäktige 
 Att kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat för 2022 är 

54,0 miljoner kronor vilket är 22,4 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. 
Verksamhetens nettokostnad prognostiseras överstiga budget med 7,8 miljoner 
kronor. Samtliga finansiella mål uppfylls enligt den upprättade prognosen. Noteras ska 
dock att nettokostnadernas ökningstakt är på väg att närma sig den för skatter och 
generella statsbidrag, det vill säga finansiellt mål två. 

 En fördjupad analys av CLL presenterades och godkändes vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 13 september. Analysen sammanfattas i att nämnden 
fortsättningsvis kommer att säkerställa styrningen av verksamheten inom CLL.  

 Att godkänna ytterligare 3,4 miljoner kronor som avvikelse i 2022 års verksamhet 
baserat på nämndens årsprognos 2022. Totalt uppgår då den godkända avvikelsen till 
12,9 miljoner kronor.  

 Fortsatt analys behöver göras av de prognostiserade negativa avvikelserna för skolorna 
Vittinge och Harbo som har negativa prognoser motsvarande 3,5 miljoner kronor i 
delårsbokslutet. I övrigt behöver fortsatt fördjupning göras av andra kostnadsökningar 
i verksamheten.  

 Att kommunstyrelsen konstaterar att styrelsens presidie har haft möten den 17 augusti 
och 5 oktober 2022 med utbildningsnämndens presidie rörande utbildningsnämndens 
prognos och förutsättningar i budget 2023. 

 Att avstämning av volymer och priser i resursfördelning via utbildningsnämndens 
pengsystem behöver vara avstämd mot den av fullmäktige beslutade ramen för 
nämndens verksamhet för slutligt budgetbeslut i fullmäktige inför budget 2023, plan 
2024 – 2025. 

 Ett extra föreningsstöd på 500 000 kr ska delas ut till kommunens föreningar år 2022 
med inriktning på krisberedskap (150 000 kr) och social hållbarhet (350 000 kr). Det 
extra föreningsstödet med inriktning social hållbarhet fördelas i likhet med Ks § 
243/2021. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten utgör i enlighet med lagstiftarens krav och kommunens riktlinje för mål och 
budget ett fördjupat uppföljningstillfälle. Fördjupningen omfattar helårsprognos för kommunen 
som helhet och för respektive nämnd. Den innehåller även en sammanställd redovisning för Heby 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2312
Datum: 2022-10-24
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kommunkoncern samt en fördjupad prognos gällande måluppfyllnad och en översikt över 
nämndernas arbete med intern kontroll.  

Kommunen uppvisar ett som helhet ett gott resultat i perioden samt en helårsprognos som med 
marginal överstiger beslutad resultatnivå. En väsentlig förklaring till resultatutvecklingen är att 
skatter och generella statsbidrag har fortsatt att utvecklas positivt. Enligt den lämnade 
helårsprognosen bedöms kommunen uppfylla samtliga tre finansiella mål för 2022. När det gäller 
nämndernas driftredovisning är det utbildningsnämnden som för 2022 uppvisar ett större 
negativ budgetavvikelse. En del av underskottet är dokumenterat och hanterat bland annat i 
kommunfullmäktiges beslut i juni baserat på prognos upprättad efter kvartal 1. Från tidigare 
lämnad prognos i kvartalsrapporten har prognosen ytterligare försämrats med 4,7 miljoner 
kronor och uppgår nu till minus 19,3 miljoner kronor. Baserat på analys i delårsbokslut föreslås 
ytterligare poster hos utbildningsnämnden godkännas för avvikelse. Förslaget är att godkänna 
ytterligare en avvikelse med 3,4 miljoner kronor för köpta platser i förskola och grundskolan 
inklusive tilläggsersättningar utanför kommunal verksamhet. Tillsammans med tidigare godkänt 
överskridande av budgeten för 2022 uppgår beloppet därmed till 12,9 miljoner kronor.   

I den fortsatta löpande uppföljningen behöver kvarvarande prognostiserade underskott 
analyseras. Det gäller bland annat underskott för skolorna Harbo och Vittinge samt andra 
kostnadsökningar i verksamheten. 

Ytterligare fördjupningar av utbildningsnämndens verksamheter pågår inom ramen för 
säkerställande av budget för kommande år och för planperiod.  

Presidierna i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har tillsammans med tjänstepersoner 
genomfört två möten, den 17 augusti och 5 oktober. Syftet med mötena var att får ytterligare 
kunskap om utbildningsnämndens prognos och förutsättningarna att få en budget i balans 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 7 oktober 2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, hela kommunkoncernen 
Bmn § 56/2022 
Kfn § 67/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, kultur- och fritidsnämnden 
Sbn § 110/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden 
Von § 110/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, vård- och omsorgsnämnden 
Ubn § 102/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, utbildningsnämnden 

 

Delges 

Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Samtliga förvaltningschefer 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2312
Datum: 2022-10-24
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Datum   
2022-10-10                           

 Diarienr/Dplankod 
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Delårsrapport per 31 augusti 2022 – hela 
kommunkoncernen 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

 Delårsrapport efter 31 augusti – hela kommunkoncernen godkänns 
 Utöver godkänd avvikelse från juni inom utbildningsnämndens 

verksamheter godkänna ytterligare 3,4 miljoner kronor för 2022. Utifrån 
ny prognos omfattar det belopp på köp av platser i förskola och grundskola 
inklusive tilläggsbelopp utanför kommunal verksamhet. Totalt uppgår 
därmed den godkända negativa budgetavvikelsen till 12,9 miljoner kronor 

 Kommunfullmäktige konstaterar att fördjupad analys görs av 
utbildningsnämndens kvarvarande underskott i den löpande uppföljningen 
under 2022. 

 
Förslag till kommunstyrelsens beslut 

 Att anmäla helårsprognos i delårsrapport per 31 augusti 2022 till 
Kommunfullmäktige 

 Att kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat 
för 2022 är 54,0 miljoner kronor vilket är 22,4 miljoner kronor bättre än 
budgeterat resultat. Verksamhetens nettokostnad prognostiseras överstiga 
budget med 7,8 miljoner kronor. Samtliga finansiella mål uppfylls enligt 
den upprättade prognosen. Noteras ska dock att nettokostnadernas 
ökningstakt är på väg att närma sig den för skatter och generella 
statsbidrag, det vill säga finansiellt mål två. 

 En fördjupad analys av CLL presenterades och godkändes vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 13 september. Analysen 
sammanfattas i att nämnden fortsättningsvis kommer att säkerställa 
styrningen av verksamheten inom CLL.  

 Att godkänna ytterligare 3,4 miljoner kronor som avvikelse i 2022 års 
verksamhet baserat på nämndens årsprognos 2022. Totalt uppgår då den 
godkända avvikelsen till 12,9 miljoner kronor.  

 Fortsatt analys behöver göras av de prognostiserade negativa avvikelserna 
för skolorna Vittinge och Harbo som har negativa prognoser motsvarande 
3,5 miljoner kronor i delårsbokslutet. I övrigt behöver fortsatt fördjupning 
göras av andra kostnadsökningar i verksamheten.  

 Att kommunstyrelsen konstaterar att styrelsens presidie har haft möten 
den 17 augusti och 5 oktober 2022 med utbildningsnämndens presidie 
rörande utbildningsnämndens prognos och förutsättningar i budget 2023. 

 Att avstämning av volymer och priser i resursfördelning via 
utbildningsnämndens pengsystem behöver vara avstämd mot den av 
fullmäktige beslutade ramen för nämndens verksamhet för slutligt 
budgetbeslut i fullmäktige inför budget 2023, plan 2024 – 2025. 
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 Ett extra föreningsstöd på 500 000 kr ska delas ut till kommunens 
föreningar år 2022 med inriktning på krisberedskap och social hållbarhet. 

Sammanfattning 
Delårsrapporten utgör i enlighet med lagstiftarens krav och kommunens riktlinje för 
mål och budget ett fördjupat uppföljningstillfälle. Fördjupningen omfattar 
helårsprognos för kommunen som helhet och för respektive nämnd. Den innehåller 
även en sammanställd redovisning för Heby kommunkoncern samt en fördjupad 
prognos gällande måluppfyllnad och en översikt över nämndernas arbete med intern 
kontroll.  
 
Kommunen uppvisar ett som helhet ett gott resultat i perioden samt en helårsprognos 
som med marginal överstiger beslutad resultatnivå. En väsentlig förklaring till 
resultatutvecklingen är att skatter och generella statsbidrag har fortsatt att utvecklas 
positivt. Enligt den lämnade helårsprognosen bedöms kommunen uppfylla samtliga 
tre finansiella mål för 2022. När det gäller nämndernas driftredovisning är det 
utbildningsnämnden som för 2022 uppvisar ett större negativ budgetavvikelse. En del 
av underskottet är dokumenterat och hanterat bland annat i kommunfullmäktiges 
beslut i juni baserat på prognos upprättad efter kvartal 1. Från tidigare lämnad 
prognos i kvartalsrapporten har prognosen ytterligare försämrats med 4,7 miljoner 
kronor och uppgår nu till minus 19,3 miljoner kronor. Baserat på analys i 
delårsbokslut föreslås ytterligare poster hos utbildningsnämnden godkännas för 
avvikelse. Förslaget är att godkänna ytterligare en avvikelse med 3,4 miljoner kronor 
för köpta platser i förskola och grundskolan inklusive tilläggsersättningar utanför 
kommunal verksamhet. Tillsammans med tidigare godkänt överskridande av 
budgeten för 2022 uppgår beloppet därmed till 12,9 miljoner kronor.   
 
I den fortsatta löpande uppföljningen behöver kvarvarande prognostiserade 
underskott analyseras. Det gäller bland annat underskott för skolorna Harbo och 
Vittinge samt andra kostnadsökningar i verksamheten. 
 
Ytterligare fördjupningar av utbildningsnämndens verksamheter pågår inom ramen 
för säkerställande av budget för kommande år och för planperiod.  
 
Presidierna i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har tillsammans med 
tjänstepersoner genomfört två möten, den 17 augusti och 5 oktober. Syftet med 
mötena var att får ytterligare kunskap om utbildningsnämndens prognos och 
förutsättningarna att få en budget i balans 2023.  
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Delårsrapport per 31 augusti 2022 - Kommunfullmäktige 
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Bo Strömquist 
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Inledning 
Kommunens delårsrapport utgör ett viktigt beslutsdokument där kommunstyrelsen överlämnar en rapport 
till fullmäktige för verksamheten under de första åtta månaderna av året och en helårsprognos. Kraven på 
delårsrapport framgår av 11 kapitlet 16 § i kommunallagen och innehållsmässigt regleras detta i den 
kommunala bokförings- och redovisningslagens 13 kapitel. Av riktlinje för mål och budget beslutad av 
kommunstyrelsen den 22 februari 2022 framgår att i delårsrapporten per den 31 augusti görs en mer 
fullständig rapportering av periodutfallet, helårsårsprognos, måluppfyllelse, uppdrag och internkontrollplan. 
Den samlade delårsrapporten omfattar en analys av kommunkoncernen Heby kommun. Kommunfullmäktige 
behandlar delårsrapporten vid sitt sammanträde i månadsskiftet oktober/november. 

Delårsrapporten utgör samtidigt en brygga till pågående arbete i mål- och budgetprocess för kommande 
period. Den utgör på så sätt ett viktigt beslutsdokument för den politiska organisationen. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Många verksamheter har påverkats av den utdragna pandemin där läget först under inledningen av 2022 ko 
m att stabiliseras. Successivt inleddes en återgång till mer normal verksamhet där omvärldsläget istället 
kommit att bjuda nya utmaningar. Tidigt under året har fördjupningar inletts av verksamheten inom 
utbildningsnämnden mot bakgrund av den ekonomiska obalans som noterades redan i tidig uppföljning 
2022. Avrapporteringar har skett löpande och kontakter har etablerats genom bland annat presidiemöten 
mellan kommunstyrelse och utbildningsnämnden. Det arbetet fortsätter i fördjupning med sikte på 
säkerställd budget 2023, plan 2024 och 2025. 

Bolagens verksamheter löper i huvudsak enligt plan och effekter av större investeringsprogram den 
närmaste perioden börjar noteras främst i helårsprognos 2022. Kommunstyrelsen fattade i februari beslut 
om effektiviseringskrav på Hebyfastigheter och Hebygårdar i den del av verksamheten där kommunen är 
hyresgäst.   

Sammantaget har kommunen haft en god utveckling gällande skatter och generella statsbidrag vilket är den 
väsentliga förklaringen till årets prognostiserade resultat.  

En utblick mot kommande budget och planperiod visar på stora finansiella utmaningar då kommunsektorns 
samlade ekonomi förväntas urholkas genom rådande höga inflationstakt. SKR prognostiserar med negativa 
resultat sammantaget för kommunsektorn.  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Inledningen av 2022 påverkades fortsatt av vissa effekter av pandemi eller återgång efter pandemi. Den 
positiva utvecklingen av kommunens finansiering genom ökade skatteintäkter och generella statsbidrag har 
fortsatt under året. Statsbidrag kopplade till pandemin har avvecklats och den kompensation som tidigare 
erhölls som ersättning för höga sjuklönekostnader upphörde från och med 1 april 2022.  

Kommunens investeringsverksamhet är fortsatt på en förhållandevis låg nivå och likviditeten har fortsatt att 
förstärkas under året. Den uppbyggda likviditeten kommer att vara viktig inför större investeringsprogram 
under kommande budget- och planperiod. En stor del av investeringarna sker i verksamhetsfastigheter 
genom kommunens bolag.  

Det nya vårdboendet, Lövsta, är i slutfasen av färdigställande och 2022 påverkas främst av slutlig planering 
men även vissa investeringsutgifter i lösa inventarier samt driftrelaterade kostnader. Genom nu liggande 
planering förväntas full kostnadseffekt av Lövsta först 2024. Uppstarten av verksamheten kommer enligt 
plan att ske etappvis under 2023.  

Det oroliga omvärldsläget påverkar inflationen och kraftiga kostnadsökningar noteras inom flera områden. 
Inom verksamheterna sker planering/omplanering för att möte den aktuella kostnadsutvecklingen. Det kan i 
det avseendet handla om energiåtgärder, ändrade menyer för förskole, skol- och äldremåltider, optimerat 
nyttjande av kommunens tjänstefordon samt förstärkt analys och uppföljning inom väsentliga 
avtalsområden.  

Inför sommaren planerades för kommunens bosättningsansvar för flyktingar från Ukraina från och med 1 
juli. Besked om förutsättningar för mottagande och finansiering via Migrationsverket har kommit sent. 
Fördjupad uppföljning av intäkter och kostnader inom området kommer att ske senare under hösten och 
avrapporteras till kommunstyrelsen. Kommunens ansvar för bosättning motsvarar 29 flyktingar fördelad i 
lika delar vuxna och barn. 

SKR har i skatteunderlagsprognoser i augusti redovisat på en fortsatt positiv utveckling av skatter och 
generella statsbidrag. För 2022 innebär det att resultatet fortsatt förstärks under året samtidigt som rådande 
inflationstakt urholkar finansieringen för kommande budget- och planperiod. En period av starka resultat i 
Heby kommun under åren 2020 till prognos 2022 ger bättre förutsättningar att hantera en kortare period av 
lågkonjunktur. Noterbart är dock att kommunen inte har tillräckliga marginaler för att klara en lång och 
utdragen lågkonjunktur. 

Omvärldsrisker 

Kriget i Ukraina medför flertalet effekter som har potential att påverka Heby kommun. Stigande priser i 
många områden är redan ett faktum. Energimarknaden har påverkats kraftigt med anledning av Europas 
beroende av rysk energi, och den sammanbyggda elmarknaden. Kommunen har ett elavtal med fast pris, men 
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när detta löper ut riskerar elkostnaderna att öka.  Drivmedel har också ökat i pris. Under kommande vinter 
finns risk för nedstängning av elnätet lokalt i södra Sverige på grund av effektbrist vilket, om det inträffar, 
påverkar kommunens verksamheter. Stigande räntor kommer inte bara att påverka kommunkoncernen som 
är på väg in i en period av större investeringsprogram utan påverkar på ett påtagligt sätt hushållen och 
företagen. Kombinationen av stigande priser och räntor kan leda till att fler hushåll som i dag lever med små 
marginaler kommer att behöva exempelvis ekonomiskt bistånd. Hittills görs bedömningen att 
sysselsättningen i ett nationellt perspektiv bedöms kvarstå på en hög nivå. Lokalt kan dock det ansträngda 
läget göra att fler företag får svårigheter att driva verksamheten. Inte minst gäller det verksamheter som har 
en hög elkonsumtion.  

Diagram: Befolkningsutveckling 2000 – 2021, perioden 2022 – 2025 är baserad på prognos (1 april 2022) 

 
Kommunen hade en stark befolkningsökning som under 2021 uppgick till 202 invånare fler än vid årets 
början. De befolkningsprognoser som tagits fram till stöd för bland annat pågående budgetarbete för 
kommande budget och planperiod prognostiserar med en fortsatt stark ökningstakt de kommande åren. Den 
faktiska befolkningsökningen till och med halvårsskiftet uppgår till plus 27 invånare vilket i diagrammet 
framgår av röd streckad linje. Någon fördjupad analys av utvecklingen är ännu inte gjord men det är ett 
rimligt antagande att den rådande omvärldssituationen påverkar hushållen. När det gäller exempelvis 
huspriser är kommunen fortsatt attraktiv i jämförelse med prisbilden i större städer/kommuner i 
närområdet.  

Det rådande omvärldsläget kan komma att påverka kommunens arbetsmarknad. Detta då arbetsmarknaden i 
stor utsträckning är präglad av småföretag och några större företag inom logistik. Vid kraftiga prisökningar 
finns en risk att företagen behöver anpassa sina kostnader till rådande situation. Under året har även brister i 
tågtrafiken utgjort ett problem för pendlare som genom inställda avgångar har haft svårt att ta sig till och från 
sina arbeten. Det senare gäller inte minst den inpendling som sker från Västerås/Sala respektive från 
Uppsala. Efter den 30 augusti har Region Uppsala beslutat om att sätta in insatstrafik som trafikerar sträckan 
Uppsala – Sala respektive Sala – Uppsala under vissa tider på morgon och eftermiddag/kväll. 

Verksamhetsrisker 

Ett avbrott i elleveranser medför utmaningar för kommunens verksamheter. En planering pågår för att 
identifiera kritiska behov och att söka säkerställa en stabil drift i samhällsviktig verksamhet. De ökade 
kostnaderna på drivmedel, livsmedel och andra varor drabbar även kommunen. Löneavtalen för offentlig 
sektor ligger fast under 2023, men flera privata avtal ska förhandlas om det året. Om modellen med sifferlösa 
avtal ska gälla även fortsättningsvis kan det bli en utmanande förhandling med tanke på den höga inflationen 
hittills under 2022. 

Det nya vårdboendet binder en stor del av ett framtida finansieringsutrymme. I nuläget behöver fördjupad 
analys göras av hur exempelvis hyres- och övriga driftkostnader påverkas av den pris- och ränteökningstakt 
som nu råder. I bakgrunden finns även behov av att förädla andra delar av fastighetsbeståndet vilket kommer 
att dra ytterligare resurser gällande investeringar och underhåll. För verksamheten kommer det att driva upp 
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hyresnivån ytterligare. Det senare gäller även för bland annat skolfastigheter som för närvarande projekteras 
och planeras i Vittinge respektive Harbo. 

Fördjupad analys av jämförelsesiffror i Kolada visar fortsatt på stora problem att bryta kostnadsutvecklingen 
för individ- och familjeomsorgen. Det gäller såväl ekonomiskt bistånd som placeringar där kostnaderna fort-
sätter att öka. I förhållande till en referenskostnad ligger kommunen på en kostnadsnivå som är 36 miljoner 
kronor högre. Den aktuella referenskostnaden har under 2021 ökat med 4 miljoner kronor jämfört med 2020.  

Inom utbildningsområdet beslutade fullmäktige i juni om att acceptera ett kostnadsmässigt överdrag av 
budgeten 2022 med totalt 9,5 miljoner kronor. Utrymmet omfattade volymjustering för förskola, kostnader 
för gymnasieskolan samt grundsärskolan. Beslut om att begära en särskild analys av CLL beslutades av 
kommunstyrelsen under våren med uppdrag att avrapporteras till kommunstyrelsen. I kvartalsrapporten 
lämnade utbildningsnämnden en årsprognos med minus 14,6 miljoner kronor vilken i augusti har korrigerats 
till minus 19,3 miljoner kronor. Utbildningsnämndens verksamheter har i årsprognosen en nettokostnad som 
är 5,7 procent högre än föregående år. Det föreligger med nu lämnad prognos en stor risk för att den 
ekonomiska obalansen tas med till 2023.  

Skalnackdelar innebär verksamhetsrisker inom vissa områden. Allt för små enheter ökar sårbarheten i drift 
av verksamheten. Det kan även påverka personalförsörjning då medarbetare kan föredra större och mindre 
sårbara enheter. I ett ekonomiskt perspektiv kan små enheter även ha problem att vara lika kostnadseffektiv 
som större enheter.  

Finansiella risker 

Det av kommunfullmäktige beslutade finansreglementet innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat 
och limiter för finansverksamheten inom kommunen och den kommunala koncernen. De finansiella risker 
som omfattas är ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella 
placeringar. 

Ränterisk (risk för ökade marknadsräntor) 

Per den 31 augusti 2022 (2021) uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 581,6 
miljoner kronor (591 miljoner kronor). De räntebärande finansiella tillgångarna uppgick samtidigt till 65,8 
miljoner kronor (64,0 miljoner kronor). Den kommunala koncernens räntebärande nettoskuld uppgick på 
balansdagen till 515,8 miljoner kronor (527 miljoner kronor). Den minskade nettoskulden förklaras av att 
skulderna har minskat samtidigt som de finansiella tillgångarna ökat med fordran gällande Kommuninvest 
och Arena Tegelvallen. Kommunen har ännu inte realiserat den gottgörelse i Uppsala läns pensionsstiftelse 
som kommunstyrelsen beslutade om vid sammanträdet i februari. När gottgörelse sker från 
pensionsstiftelsen görs så minskar fordran på pensionsstiftelsen. 

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper med både fast och rörlig ränta. De kommunala bolagen 
använder ränteswappar för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i 
portföljen. På balansdagen hade den kommunala koncernen utestående ränteswappar med ett sammanlagt 
nominellt belopp om 98,5 miljoner kronor (8,6 miljoner kronor). Kommunen har två lån i Kommuninvest på 
vardera 10 miljoner kronor, det vill säga totalt 20 miljoner kronor. Det ena lånet löper till 2022-12-01 och det 
andra till 2025-05-12. Bolagen har totalt 561,6 miljoner kronor (571,0 miljoner kronor) i räntebärande 
skulder. Den genomsnittliga räntebindningstiden för kommun koncernens upplåning uppgick till 2 år (2 år). 

Genom att ha en spridning i olika löptider för den kommunala koncernens lån ska ränterisken kunna 
hanteras vid ökade marknadsräntor. Enligt finansreglementet ska den genomsnittliga räntebindningstiden 
för externa räntebärande skulder inte understiga 1,5 år och helst uppgå till maximalt 5 år. 

Finansieringsrisk 

Enligt finansreglementet får inte mer än 20 procent av låneskulden förfalla inom en och samma 12-
månadersperiod. För den kommunala koncernen är det 11,9 procent av lånen som förfaller inom 12 månader. 
För kommunen förfaller 50 procent av lånen inom ett år där motsvarande uppgift var 0 procent föregående 
år. Kommunkoncernen har en utlåningsram med 122 437 kronor per invånare hos Kommuninvest. Det 
innebär att det för kommunkoncernen finns ett outnyttjat låneutrymme motsvarande cirka 760 miljoner 
kronor. Kommunkonernens riskvärde hos Kommuninvest uppgår till 4 på en skala från 0 till 13 där 0 är det 
bästa värdet. Baserat på uppgifter från Kommuninvest i början av 2022. 

Likviditetsreserven ska motsvara tre månaders nettoutflöde och ska kunna frigöras inom tre bankdagar. 
Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick per den 30 augusti till 206,2 miljoner kronor (198,1 miljoner 
kronor). 
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Kredit och likviditetsrisk 

För närvarande har kommunen enbart likviditet placerad i Uppsala läns pensionsstiftelse. Dessa placeringar 
följer stiftelsens stadgar och beslutade placeringsriktlinjer. 

De totala pensionsförpliktelserna som redovisas i tabellen är enbart kommunens samlade 
pensionsåtaganden. De kommunala bolagen har försäkringslösning för sina pensionsåtaganden.  

Pensionsförpliktelser 

Baserat på prognos från KPA i augusti noteras följande förändring i förhållande till pensionsprognos i 
kvartalsrapporten. 

 
Ansvarsförbindelsen omfattar de pensioner som är intjänade före 1998. Av den totala ansvarsförbindelsen 
har kommunen tryggat motsvarande 75 miljoner kronor i Uppsala Läns Pensionsstiftelse, inklusive särskild 
löneskatt. Särskilt rapport lämnas över stiftelsens utveckling under årets första åtta månader. 

Det nya avtalet gällande avgiftsbestämd pension i AKAP-KR tillsammans med det ökade prisbasbeloppet 
kommer att få en stor effekt på kostnaderna framför allt för år 2023.  

Känslighetsanalys 

Analysen beskriver vad som händer med verksamhetens intäkter och kostnader när det uppstår förändringar 
i omvärlden. Mot bakgrund av den rådande omvärldssituationen med hög inflation och ökade 
marknadsräntor samt en stor osäkerhet generellt stärks betydelsen av att arbeta med känslighetsanalyser. 
Fördjupningar behöver göras och användas som ett stöd i en mer utvecklad omfallsanalys där resultatet av 
fördjupade känslighetsanalyser används till stöd för olika scenarier och handlingsplaner för att möta en 
sådan utveckling. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under årets första del skedde en successiv återgång efter den långa period som pandemin påverkat 
verksamheten. En del kvardröjande post-covid effekter kommer kommunen fortsatt att behöva hantera 
under innevarande år. Sedan slutet av februari har kriget i Ukraina och de akuta flyktingströmmarna kommit 
att påverka främst kommunens planering och förberedelse för ett "akut" mottagande. Så blev sedan inte 
fallet, och prognoserna om antalet flyktingar som skulle anvisas till Heby kommun skrevs ned i omgångar. 

(belopp i Mnkr)
Prognos 

mars 2022
Prognos aug 

2022 Förändring
Bokslut 

2021
Boklslut 

2020
Ansvarsförbindelse * 244,2 244,4 0,2 248,1 252
Avsatt till pensioner * 113,3 114,8 1,5 111,6 100,7

Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL 17,6 17,6 0
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KR 2,9 2,9 0
Not *: Förtroendevalda ingår med uppgifter från prognos i mars 2022
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Den kraftiga inflationen och ökade priser på energi har påverkat kommunen till viss del, bland annat i ökade 
priser på drivmedel, livsmedel och annat förbrukningsmaterial. Kommunen har ett avtal med fast pris på el 
till utgången av 2023. 

Under året har bygget av nytt boende för vård och omsorg, Lövsta, fortskridit. Projektet löper på enligt plan 
och i linje med projektbudget. Inflyttning sker kring årsskiftet. I samband med detta har vård- och 
omsorgsnämnden beslutat om att inte ta in nya brukare på Tallgården i Östervåla för att samtliga platser i 
Lövsta ska bli belagda. Nästa steg i utvecklingen av framtida boenden för vård och omsorg är att komma fram 
till beslut om åtgärder för ett bättre boende i Östervåla. Behovet av platser i boende för vård och omsorg 
sjönk under pandemin, och även om efterfrågan har ökat efter att pandemins mer akuta skeende var över är 
behovet av platser inte tillbaka på de nivåer som prognostiserades innan pandemin. 

Beslut om nybyggnation av skola och förskola i Vittinge har fattats i utbildningsnämnden. Under våren 
förbereddes för ledningar och väg, och efter sommaren inleddes grundarbeten på nybyggnationen. 
Prognosen är att skolan och förskolan är klar under första kvartalet 2024. 

Planering för ombyggnation av Harbo skola pågår, och en detaljplan som medger detta antogs i juni i 
kommunfullmäktige. Simhallen har varit stängd under hela året, och reparationerna planeras vara 
genomförda i december 2022. 

För första gången på tre år genomfördes i år Fest i Heby. Det var ett stort intresse för evenemanget och 
uppskattat att det åter kunde gå av stapeln. Även Fun Camp genomfördes under sommaren. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunkoncernen redovisar ett positivt periodresultat med 75,9 miljoner kronor vilket är 22,6 miljoner 
kronor bättre än samma period föregående år.  

Heby kommun redovisar ett positivt periodresultat med 64,3 miljoner kronor (föregående år 42,3 miljoner 
kronor) vilket samtidigt är 21,5 miljoner kronor bättre än budget. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,0 
procent (2,1 procent). Utvecklingen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 
uppgår till 8,0 procent (2,8 procent). 

Den främsta förklaringen till resultatutvecklingen är fortsatt förstärkta skatteutfall som bedöms kvarstå året 
ut i de prognoser som lämnats av SKR i slutet av augusti. Den kostnadsutveckling som följer av den höga 
inflationstakten som råder bedöms komma med viss fördröjning. Det förklaras främst av att kommunen har 
bundna avtal inom många av de områden där priserna har ökat kraftigt. Kommunen ser dock effekter av 
ökade kostnader vilket bland annat noteras i ökningen av nettokostnader som uppgår till 4 procent jämfört 
med augusti 2021. För helår prognostiseras nettokostnadsökningen till 5,5 procent och utvecklingen av 
skatter och generella statsbidrag till 6,4 procent. Det vill säga nettokostnaderna har en högre ökningstakt än 
skatterna och generella statsbidrag under resten av året. 

Samtliga verksamheter har ett effektiviseringskrav om 2 procent vilket utifrån budgetuppföljning per 31 
augusti ser ut att kunna uppnås av samtliga nämnder utom utbildningsnämnden som uppvisar samma 
avvikelse i perioden som den som uppvisades i februari och kvartalsrapport. Den väsentliga förklaringen till 
hittillsvarande budgetavvikelse är som tidigare den gjorda underbudgeteringen av personalkostnader. 
Utöver detta har nämnden tidigare lyft förklaringar såsom underskott i verksamheterna vid grundskolorna 
Vittinge och Harbo. Utbildningsnämnden anger i sin årsprognos en negativ budgetavvikelse med 19,3 
miljoner kronor vilket är en försämring med 4,7 miljoner kronor i förhållande till tidigare lämnad prognos. 
Utbildningsnämnden anger att de väsentliga förklaringarna till avvikelsen är köp av platser (inklusive 
tilläggsbelopp), skolskjutskostnader samt kostnader hos förvaltningschef. 

Nya uppgifter ur Kolade visar att bland annat grundskolans kostnadsnivå har anpassats ytterligare till en 
referenskostnad men att utvecklingen har planat ut.  

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är det sammantaget en positiv budgetavvikelse i perioden 
med 4,9 miljoner kronor. Den väsentliga förklaringen är att intäkterna är bättre än budgeterat. Det är fortsatt 
en negativ budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd 
fortsätter att öka samtidigt som kostnaderna för placeringar inte ökat lika mycket som tidigare. Uppgifter ur 
Kolada för 2021 visar att kommunen fortsatt har höga kostnader för individ- och familjeomsorgen. 
Nettokostnadsavvikelsen är fortfarande i stigande i jämförelse med tidigare år. Vård- och omsorgsnämndens 
positiva årsprognos förklaras av en positiv intäktsavvikelse och lägre kostnader för funktionsstöd och Lövsta 
som uppväger negativ budgetavvikelse för individ- och familjeomsorg.  

I förhållande till tidigare prognoser under året uppvisar alla nämnder utom utbildningsnämnden en positiv 
utveckling i årets resultat. Detta förklaras delvis av effekter av beslutade och vidtagna åtgärder.  
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Hebyfastigheter AB har ett ekonomiskt utfall i nivå med budgeterad nivå med ett resultat på 3,1 miljoner 
kronor. Det prognostiserade resultatet uppgår till 2,5 miljoner kronor vilket är sämre än budgeterat. 
Förklaringen är bland annat ökade driftkostnader genom vattenskada i lägenheter i anslutning till Tärnsjö 
brandstation. En annan förklaring är att avskrivningskostnaderna ökat. Investeringsverksamheten är under 
budget i perioden men bedöms till budgeterad nivå för år 2022.   Hebygårdar AB har en positiv 
budgetavvikelse med cirka 6 miljoner kronor i perioden. I årsprognosen beräknas resultatet till 6,6 miljoner 
kronor vilket är 2,4 miljoner kronor bättre än budget. 

De totala investeringarna för kommunkoncernen uppgår i perioden till 53,7 miljoner kronor vilket är en 
högre investeringsvolym än helår 2021. Den genomsnittliga investeringsvolymen under perioden 2017 till 
2021 har uppgått till 75 miljoner kronor per år sammantaget för kommunkoncernen. Den prognostiserade 
investeringsutgiften uppgår till 118,5 miljoner kronor vilket är drygt 37 miljoner kronor under 
planerad/budgeterad nivå. De främsta förklaringarna ligger hos Hebygårdar AB som ligger 29 miljoner 
kronor under budgeterad investeringsvolym vilket förklaras av Rävsjöbäcken i Morgongåva. Heby kommuns 
prognos ligger 7,8 miljoner kronor under budgeterad investeringsvolym. Hos kommunen är det främst 
utbildningsnämnden som inte når sitt investeringsprogram gällande möbler och investeringar i inomhus- och 
utomhusmiljö. När det gäller möbelinvesteringar bör den posten analyseras då huvuddelen av anskaffningar 
av möbler inom nämndens ansvarsområde sker över driften då kraven för att klassificeras som materiell 
tillgång inte uppfylls.  

Kommunen når samtliga finansiella mål i perioden och bedöms baserat på prognoser att uppfylla dessa även 
på helårsbasis. I prognosen utifrån kvartalsrapporten var det målet nettokostnadernas ökningstakt som ska 
vara lägre än ökningstakten för skatteintäkter och generella statsbidrag som inte prognostiserades uppnås. 

Under 2022 har det funnits vissa brister i följsamhet till beslutad budget för utbildningsnämndens 
verksamheter. Det finns behov av att stärka nämndens interna processer för att säkerställa en 
resursfördelning i nivå med den budget som fastställs av kommunfullmäktige. Det är oroande att styrningen 
ser ut att vara åsidosatt då underskottet i nuläget växer inom nämndens budget samtidigt som 
verksamheterna synbart ser ut att uppvisa resultat i balans.    

God ekonomisk hushållning 

Kommunen har tre finansiella mål vilka är, 

 Resultatet efter finansnetto i kommunen ska uppgå till minst två procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning som ett genomsnitt under en fyraårsperiod 

 Förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska vara bättre 
än förändringen av verksamhetens nettokostnad 

 Kommunens soliditet, inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och 
budgeteras så att en ökning sker årligen mot ett medeltal av jämförbara kommuner1.  

Med stöd i årsprognos för 2022 bedöms kommunen nå samtliga finansiella mål. Undantaget är 
soliditetsmåttet som baserad på jämförelse i Kolada 2021 där utvecklingen för Heby kommun är sämre än för 
jämförbara kommuner. Då målet är under förändring från och med 2023 bör dock även detta mål vara att 
betrakta som uppfyllt. Det är dock ett observandum att andra kommuner som bedöms jämförbara med Heby 
kommun har en starkare soliditetsutveckling. Här skall dock noteras att Heby kommun så sent som i bokslut 
2020 hade en negativ soliditet eller långsiktig betalningsförmåga. Utmaningen i det korta perspektivet är den 
förväntade lågkonjunkturen som är på väg som kommer att testa kommunens såväl lång- som kortsiktiga 
uthållighet. 

Soliditeten förbättras som en effekt av att kommunen har resultat över tid som motsvarar två procent av 
skatter och generella statsbidrag.  

 

 

 

 

 
1 I riktlinjer för mål och budget 2023, plan 2024-2025, har målet ändrats till att motsvara en ökning för kommunen 
över tid. Jämförelsen med andra kommuner i Kolada innebär en årlig eftersläpning som i styrhänseende inte är 
tillräcklig. 
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Tabell 1: Finansiellt mål 1, resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag under en fyraårsperiod 
(målvärde: 2 procent som genomsnitt under en fyraårsperiod) 

 

Tabell 2: Finansiellt mål 2, förändringen av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara bättre än 
verksamhetens nettokostnad (målvärde: utveckling av skatteintäkter bättre än nettokostnad) 

 
I tidigare upprättad prognos per 31 mars bedömdes detta mål inte kunna infrias. Den nya prognosen med ett 
bättre prognostiserat utfall tillsammans med en något lägre prognostiserad nettokostnad förklarar 
utvecklingen. 

Tabell 3: Finansiellt mål 3, soliditet inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998 (målvärde: 
soliditeten ska öka 
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Prognos för måluppfyllelse 

Samtliga effektmål följs upp med hjälp av de mått nämnderna utpekat som indikatorer på uppnådd effekt. 
Följande kriterier gäller för att ett mål ska anses uppfyllt. 

Inriktningar 

Ett inriktningsmål är uppfyllt om samtliga effektmål med koppling till inriktningen är uppnådda. Om 80 
procent är uppfyllt så anses inriktningen vara delvis uppfylld. 

Effektmål 

Ett effektmål anses uppfyllt om samtliga målvärden för måtten är uppnådda och majoriteten av 
verksamhetsmålen är uppnådda. Ett effektmål anses delvis uppfyllt om 80 procent av målvärden för måtten 
är uppnådda och majoriteten av verksamhetsmålen är uppnådda. 

 
Ovanstående tabell visar prognosen för måluppfyllelsen 2022 

Nämnderna har tillsammans 40 effektmål kopplade till kommunfullmäktiges inriktningar. Av dessa effektmål 
är fyra gemensamma för flera av kommunens nämnder. Effektmålet "Alla individer inom Centrum för 
livslångt lärande ska rustas mot att bli självförsörjande och verka som samhällsmedborgare" går inte 
måluppfyllelsen att prognostisera då mått som är kopplade till effektmålet inte redovisas förrän under senare 
del av 2022. Av kommunens övriga 39 effektmål bedöms 15 kunna uppfyllas. Det motsvarar en  
prognostiserad måluppfyllelse på 38 procent. 

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har det gemensamma effektmålet "Vi ska tillsammans 
arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en levande 
landsbygd" som kopplar till inriktningen "Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, 
bo och verka i." Arbetet mot det gemensamma effektmålet sker på strategisk nivå genom ett tätt samarbete 
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och regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämndens presidium tillsammans 
med ansvariga tjänstepersoner. Bland annat så pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Morgongåva 
och nytt Kultur- och miljöprogram. Flera exploateringsprojekt pågår eller planeras för t ex verksamhetsmark 
och mark för bostäder i flera av kommunens tätorter. Utredning pågår också kring ny och mer hållbar 
anläggning för gatubelysning. Mycket av arbetet är långsiktigt och på planeringsstadiet. Full effekt kommer 
märkas först i ett senare skede. Prognos och bedömningen är att effektmålet delvis kommer att uppnås 2022. 
Måtten som används ligger tas fram på årsbasis och redovisas i samband med årsbokslutet. 

Under inriktningen "Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social 
hållbarhet" återfinns två gemensamma effektmål. Det första, "Med gemensamma krafter mellan 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas 
upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka" är delat mellan 
kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Arbetet sker på strategisk 
och operativ nivå genom förvaltningsöverskridande samverkan i styrgrupp för social hållbarhet samt särskilt 
utsedda arbetsgrupper. Under perioden har arbetet med att utveckla och starta upp aktiviteter fortskridit. En 
av aktiviteterna är "Barnsäkert", ett samverkansarbete mellan kommunens familjeteam och BVC inom Region 
Uppsala. Vidare har ett närvaroteam startats upp med stöd av sociala investeringar. Närvaroteamet som ger 
stöd och samordnar resurser runt eleven utifrån varje elevs specifika behov arbetar för att elevers närvaro i 
skolan ska öka och att de på så sätt också ska kunna klara av att fullfölja sin skolgång. Förankrings- och 
förberedelsearbete inför uppstart av familjecentral har under perioden genomförts i samverkan mellan 
kommunen, Region Uppsala och Svenska kyrkan. Förvaltningen har också i bred samverkan börjat erbjuda 
föräldraskapsstöd i form av programmet COPE. Effektmålet bedöms delvis kunna uppnås 2022. 

Det andra; effektmålet "Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna 
verka som samhällsmedborgare" berör samma nämnder samt kommunstyrelsen. Arbetet sker på strategisk 
och operativ nivå genom förvaltningsöverskridande samverkan i Styrgrupp för social hållbarhet samt särskilt 
utsedda arbetsgrupper. Under perioden har arbetet med att utveckla och starta upp aktiviteter fortskridit. 
AME och IFO vuxen har under perioden tillsammans arbetat med målgruppen UVAS – Unga vuxna som 
varken arbetar eller studerar (20-29 år). Behovet har visat sig mycket stort och gruppen är viktig att fånga 
tidigt. Arbetet med Plattform för individstöd i samverkan/ LOKUS har fortgått. Tydliga samordningsprocesser 
mellan Portalen till Livslångt Lärande och LOKUS-insatsen har tagits fram och integreras inom CLL. Det pågår 
också arbete med att öka samverkan och integrering av arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering inom 
Portalen. Effektmålet bedöms delvis kunna uppnås 2022. 

Under inriktningen "Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, 
inflytande och valfrihet." återfinns det  gemensamma effektmålet "Heby kommuns förskolebarn, elever och 
äldre ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider". Det är Utbildningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har det gemensamma målet. Effektmålet 
bedöms delvis kunna uppnås 2022. Resultaten för brukarundersökningen hos boende på kommunens vård- 
och omsorgsboende visar en nedåtgående trend för nöjdheten med både mat och måltidsmiljö. Detta utfall är 
något som kommer att utredas och användas i det gemensamma utvecklingsarbetet. Resultatet på övriga 
mått redovisas i samband med årsbokslutet. Samverkansmöten mellan berörda enheter sker på både 
strategisk och mer lokal nivå för att tillsammans arbete mot målet. Inom kostverksamheten sker också en 
organisationsförändring där mer ansvar läggs inom respektive kök. Stort fokus läggs också att minska 
matsvinnet inom förskola och skola. Trängseln och köer finns fortfarande vissa tider i matsalarna vilket 
påverkar måltidsmiljön negativt. 

Ekonomiskt resultat 

Koncernen och kommunen uppvisar ett förhållandevis starkt resultat i perioden och prognostiserat för helår. 
Kommunkoncernens resultat är positivt och uppgår till 75,9 miljoner kronor efter eliminering av intern 
handel i koncernen. Kommunens resultat är 64,3 miljoner kronor för skattefinansierad och avgiftsfinansierad 
verksamhet. Den avgiftsfinansierade är enbart verksamheten för vatten och avlopp, VA. Den 
avfallsverksamheten utförs i bolagsform via bolaget VafabMiljö.   
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Resultat i skattefinansierad verksamhet 

 

Kommunens prognostiserar ett positivt resultat med 54 miljoner kronor för helår 2022 i den 
skattefinansierade verksamheten.  

Budgetföljsamhet drift 

Sammantaget är budgetföljsamheten för verksamhetens nettokostnad relativt god. Avvikelsen i 
helårsprognosen uppgår till 0,8 procent utifrån resultaträkning. Driftredovisningen visar dock att det finns 
relativt stora avvikelser i budgetföljsamhet såväl positiva som negativa för olika nämnder. Störst positiv 
avvikelse har vård- och omsorgsnämnden och störst negativ avvikelse har utbildningsnämnden. 

Även finansiering uppvisar en stor avvikelse i följsamhet. Budgetmässigt är utvecklingen underskattad vilket 
innebär genererar en samlad positiv avvikelse på 30,6 miljoner kronor eller 3,1 procent. Jämfört med 
driftredovisning har vissa poster klassificerats som finansiella som i driftredovisningen ingår i 
verksamhetens kostnad och har därför en högre nettokostnad än resultaträkningen. 

 

Balanskravsresultat 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa 
poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Ett negativt balanskrav ska enligt kommunallagen 
regleras inom tre år. 

Kommunens balanskravsresultat prognosticerat vara positivt 53,6 miljoner kronor. 

 

Väsentliga personalförhållanden 

 

Årets resultat, mnkr
Prognos 

2022
Budget 

2022
Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Kommunen 54,0 31,6 44,6 24,9 22,9

    Varav skattefinansierad verksamhet 54,0 31,6 44,6 24,9 22,9
    Varav avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avvikelse mot budget
2022

Budgeterat resultat 31,6
Skattefinansierad verksamhet -7,8
Skatteintäkter 17,4
Generella statsbidrag 13,2
Finansnetto -0,3
Taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet 0,0
Summa avvikelse mot budget 22,4

Årets resultat 54,0
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Antalet tillsvidareanställda har ökat i jämförelse med föregående år för samtliga förvaltningar, +23 
tillsvidareanställda. Samtidigt har antalet visstidsanställda minskat för samhällsbyggnads- och vård- och 
omsorgsförvaltningen, -14 visstidsanställda.  

  

Förvaltning Kvinnor Män Totalt andel, % Kvinnor Män Totalt andel, %
Barn- och utbildningsförvaltning 303 50 353 37,7% 296 55 351 38,4%
Central förvaltning 39 8 47 5,0% 35 7 42 4,6%
Samhällsbyggnadsförvaltning 80 31 111 11,9% 78 28 106 11,6%
Vård- och omsorgsförvaltning 376 49 425 45,4% 376 38 414 45,3%

summa: 798 138 936 100,0% 785 128 913 100,0%

Förvaltning Kvinnor Män Totalt andel, % Kvinnor Män Totalt andel, %
Barn- och utbildningsförvaltning 82 23 105 53,3% 79 21 100 47,4%
Central förvaltning 4 0 4 2,0% 1 1 2 0,9%
Samhällsbyggnadsförvaltning 12 2 14 7,1% 16 10 26 12,3%
Vård- och omsorgsförvaltning 54 20 74 37,6% 51 32 83 39,3%

summa: 152 45 197 100,0% 147 64 211 100,0%

Tillsvidareanställda 2022 Augusti Tillsvidareanställda 2021 Augusti

Visstidsanställda 2022 Augusti Visstidsanställda 2021 Augusti
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Sysselsättningsgrad 

Arbetet fortsätter i Heby kommun med målsättning att utöka andelen medarbetare som arbetar heltid. 

Sedan Heltid som norm – Handlingsplan Heby kommun fastställdes 2018-03-15 har andelen heltidsanställda 
ökat från 67,5 procent (mål 65 procent) år 2018 till 69 procent (mål 70 procent) år 2019, till 70 procent (mål 
80 procent) år 2020, till 75 procent (mål 95 %) per 2021-08-31 och 77,5 procent per 2022-08-31. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att andelen heltidsanställda har ökat successivt under de senaste åren 
även om det fortfarande är långt till målet att de allra flesta medarbetare i Heby kommun ska ha en 
heltidsanställning. Det är emellertid mycket glädjande att se att kostverksamheten, som hade minst andel, 
cirka 22 procent heltidsanställda, per 2017-10-18, har ökat till 74 procent heltidsanställda per 2021-08-31 
och till 83 procent per 2022-08-31. En annan verksamhet som har utökat sin andel heltidsanställda mycket är 
gruppboendena inom funktionsstöd (FS) som har ökat från 44 procent heltidsanställda per 2017-10-18 till 79 
procent per 2022-08-31. 

Den verksamhet som för närvarande har minst andel heltidsanställningar, men som de senaste åren succesivt 
har ökat, är äldreomsorgen med 49 procent heltidsanställda per 2022-08-31 (43 procent heltidsanställda per 
2021-08-31). Vid tidpunkten när handlingsplanen fastställdes 2018-03-15 var andelen heltidsanställningar 
inom detta område emellertid endast 32 procent. Ett arbete har sedan dess pågått med att utöka andelen 
heltidsanställningar inom område äldreomsorg och funktionsstöd. 

Från slutet av 2020 infördes, helt inom ramen för det centrala kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB), 
en möjlighet för medarbetare inom äldreomsorg och funktionsstöd att under en sex månaders försöksperiod 
gå upp till heltid. Den utökade tiden ska användas till att gå in och ersätta vid frånvaro på egna eller andra 
arbetsplatser. 

För januari till augusti 2022 var 86 procent av annonserna inom Vård- och omsorgsförvaltningen på heltid 
respektive 77 procent inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Totalt under perioden var 126 av 154 
annonser på heltid, vilket innebär 82 procent. 

Den partsgemensamma arbetsgruppen i Heby kommun, med representanter från förvaltningarna, Kommunal 
och personalenheten, som bildades i samband med framtagningen och fastställandet av handlingsplanen, har 
fortsatt att mötas för att följa upp och stödja verksamheternas arbete med att utöka andelen heltidsarbete. 

Löneutveckling 

Utgångspunkt är centrala avtal i Huvudöverenskommelserna, HÖK. 

I den lokala lönepolitiken för sifferlösa avtal beslutade Kommunstyrelsen personalutskott (PU) i december 
2021 om en generell riktlinje för arbetsledande personals nivåer och medarbetare inom Vision/SSR/Ledarna, 
AkademikerAlliansen, Vårdförbundet och - där den ekonomiska ramen är 2,3 % för 2022 

Motsvarande ram för Lärarförbundets och LRs avtalsområde är 2,5% (exkl. rektorer). 

Inom Kommunals avtalsområde fastställs utrymmet av centrala parter om 380 kr, enligt HÖK20. Heby 
kommun väljer för 2022 att utöver extra utrymme, enligt HÖK20, om 0,3% istället ge 0,5% att fördela i lokala 
förhandlingar enligt samma principer som 2020 och 2021 till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. 
Detta förstärker det centrala avtalets intentioner att möjliggöra en löneutveckling som premierar kompetens, 
specialistkunskap, yrkesutveckling resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid. 

PU tog också beslut om särskild satsning på vissa yrkesgrupper utifrån strategisk kompetensförsörjning 
enligt nedan, (utöver 2,3 % respektive 2,5%) att fördelas individuellt och differentierat utifrån 
arbetsprestation. 
Sjuksköterska* 500 kr,  Socialsekreterare, Barn och familj, AID 351008 500 kr,  Handläggare, Kansli CF och 
enheten Mark och Plan. ** 400 kr, Chefer*** 300 kr,  Biståndshandläggare, AID 351012 300 kr,  
Fysioterapeut/sjukgymnast 300 kr,  Arbetsterapeut 300 kr, Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd och vuxen, 
AID 351009 och 351010 300 kr,  Kurator 200 kr,  Lärare F-9, AID 401009, 401010, 401011 200 kr 
 
* inkl. distriktssköterska, demenssjuksköterska, MAS och skolsköterska. ** enligt särskild 
personalförteckning. Max 10 personer. *** Samtliga chefsnivåer. 
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Sjukfrånvaro 

 

Sjukfrånvaron i kommunen är högre än föregående års period, januari- augusti 8,7% (7,8%) och på flera håll 
ökar sjukfrånvaron. Det är endast inom in en förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen, som 
sjukfrånvaron är på samma nivå eller längre jämfört med föregående år. Särskilt inom vissa 
enheter/verksamheter sticker sjukfrånvaron ut markant. Rimligt att tro är att man har ett nytt 
förhållningssätt till sjukfrånvaro och stannar hemma vid sjukdomssymptom i större utsträckning än innan 
pandemin. Det kan innebära att vi kommer ha fortsatt högre sjukfrånvaro jämfört med innan pandemin. Inom 
dem mindre förvaltningarna, Central förvaltning och Samhällsbyggnadsförvaltningen, är det värt att nämna 
att det räcker med någon persons längre sjukfrånvaro för att sjukfrånvarostatistiken ska öka mycket. 

Personalenheten stöttar verksamheterna vid behov i rehabilitering men önskvärt är att framåt göra specifika 
insatser kring olika grupper där sjukfrånvaron är fortsatt hög eller ökar. 

 

 

Arbetsmiljöarbete 

Pandemin har under första halvåret 2022 till viss del fortsatt påverkat delar av våra verksamheter med ökad 
smittspridning och korttidsfrånvaro, men har inte fått samma konsekvenser nu jämfört med tidigare. Fokus 
har varit att fortsatt undvika smittspridning inom framförallt äldreomsorg och det har funnits rutiner och 
riktlinjer i det arbetet att utgå från. 

För de enheter som har medarbetare som kan arbeta på distans har det funnits en fortsatt önskan om detta, 
och förslag till anvisning för distansarbete är under arbete för att tydliggöra förutsättningarna för ett 
framtida nytt och permanent arbetssätt. 

I november 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion i kommunen och ett stort arbete har under 
våren 2022 lagts på att skapa en plan för att åtgärda och följa upp de brister som påtalats inför uppföljning i 
november 2022. 

Personalförsörjning och kompetensutveckling 

Sedan rekryteringsverktyget Varbi infördes i mars 2020 kan vi mäta antalet sökande på ett helt annat sätt än 
tidigare. För perioden januari till augusti 2022 ser vi likt samma period 2021, ett ökat rekryteringsbehov där 
antalet publicerade annonser redan är uppe i 154 stycken (117 stycken 2021). Det totala antalet ansökningar 
har däremot minskat jämfört med tidigare period och är totalt under perioden 1777 stycken (jämför 2281 
stycken 2021). Det innebär i genomsnitt 12 sökande per annons vilket är en minskning i förhållande till 
föregående år. (Jämför 20 sökande per annons 2021, och 9 sökande per annons 2020). 

Anledningarna till ett ökat rekryteringsbehov men en minskning av sökande kan vara flera, men några 
anledningar att lyfta kan vara den nationella utmaningen att attrahera medarbetare till välfärden och att 
pensionsavgångarna blir fler igen, men framförallt en ökad personalomsättning. Medarbetare byter 
arbete/arbetsgivare idag i högre grad än för några år sedan. En annan anledning kan vara att fler tjänster 
annonserats enbart internt 2022 (nio stycken) jämfört med 2021 (fyra stycken) vilket också påverkar antalet 

Förvaltning jan - aug 22 jan - aug 21
Barn- och utbildningsförvaltning 6,8% 6,8%
Central förvaltning 1,8% 0,7%
Samhällsbyggnadsförvaltning 6,4% 4,6%
Vård- och omsorgsförvaltning 11,6% 10,1%

summa: 8,7% 7,8%

Sjukfrånvaro

Specifikation sjukfrånvaro 2022-08-31 2021-08-31
1. Total sjukfrånvaro 8,7% 7,8%
2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro, > 60 dagar 43,1% 39,6%
3. Summa sjukfråvarotid för kvinnor 9,6% 8,6%
4. Summa sjukfrånvarotid för män 4,4% 3,7%
5. Summa sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 7,9% 7,9%
6. Summa sjukfrånvarotid i åldergrupp 30 - 49 år 8,4% 7,5%
7. Summa sjukfrånvarotid i äldersgrupp => 50 år 9,2% 8,1%
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sökande. Generellt får vi många sökande till tjänster med lägre kvalifikationskrav, 

Se tabell nedan för fördelning mellan förvaltningarna. 

1 januari – 31 augusti 2022 (inom parentes motsvarande siffror 2021 för perioden) 

Förvaltning Antal annonser Antal ansökningar Genomsnitt antal 
ansökningar per annons 

BUF 60 (43) 498 (564) 8 (13) 

CF 11 (5) 124 (102) 11 (20) 

SBF 25 (19) 438 (629) 17 (33) 

VOF 58 (46) 717 (986) 12 (21) 

Totalt Heby kommun 154 (113) 1 777 (2281) 12 (20) 

I Heby kommun pågår ett arbete om att öka andelen heltidsarbetare och ambitionen är att samtliga tjänster 
som utannonseras ska vara på heltid. För januari till augusti 2022 var 86 procent av annonserna inom Vård- 
och omsorgsförvaltningen på heltid respektive 77 procent inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Totalt 
under perioden var 126 av 154 annonser på heltid, vilket innebär 82 procent (84% för samma period 2021). 

1 januari – 31 augusti 2022 

Förvaltning Antal (andel) heltidsannonser 

BUF 46 (77%) 

CF 11 (100 %) 

SBF 19 (76%) 

VOF 50 (86 %) 

Totalt Heby kommun 126 (82 %) 

Ett mått på hur attraktiv Heby kommun är som arbetsgivare kan vara antalet medarbetare som slutar på egen 
begäran under året. Under perioden januari-augusti 2022 har 60 medarbetare sagt upp sig på egen begäran, 
vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år när 48 medarbetare sade upp sig och 
pandemiåret 2020 var det endast 36 medarbetare. Antalet egna uppsägningar ligger emellertid på en lägre 
nivå jämfört med både 2019 och 2018 då antalet var 80 medarbetare respektive 73 medarbetare. 

1 januari-31 augusti 2022 (inom parentes 
motsvarande siffror 2021 för samma period) Antal egen uppsägning 

Förvaltning  

BUF 14 (11) 

VOF 30 (29) 

SBF 11 (6) 

CEF 5 (2) 

Totalt Heby kommun 60 (48) 
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Intern kontroll 

Kommunstyrelsen har beslutat om internkontroll på områdena reservkraft, systemförvaltning samt 
upphandlingar och inköp. De två förstnämnda återrapporteras till sammanträdet i oktober. Reservkraft är en 
internkontrollpunkt som sträckt sig över flera år, och på området har en utveckling skett. Beslut om 
investeringar i åtgärder är fattade för att under 2022 ha adekvat reservkraft på tre av kommunens orter. 
Även upphandling och inköp har följts i flera år i kommunstyrelsens internkontroll.  

Utbildningsnämnden har vid flera tillfällen under året fått återrapport på området hantering av känsliga 
uppgifter i digitala system, som hör till internkontrollpunkter beslutade för år 2021. Brister har identifierats, 
bland annat härrörande till att det tidigare saknades möjlighet till säkra digitala möten i kommunen och 
rutiner kring hantering av uppgifter i samband med sådana. Återrapport ska slutligen ske till nämnden i 
december 2022. För innevarande år har nämnden beslutat om internkontroll av arbetet mot kränkande 
behandling av elever. Ärendet är ännu inte återrapporterat till nämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att granska hur kostenheten arbetar med avfallsplan 2020-2030. 
Ärendet är ännu inte återrapporterat. 

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att kontrollera och säkerställa att verksamheten arbetar aktivt för 
att säkerställa kompetensförsörjning både vad gäller tillgång till personal samt dess kompetens för 
uppdraget. Kontrollen är ännu inte återrapporterad. Nämnden har även fått återrapport från en 
internkontrollpunkt för 2021 under innevarande år gällande huruvida verksamhetens öppenvård erbjuder 
rätt insatser utifrån individernas behov och i rätt omfattning. Nämnden har fattat beslut om en handlingsplan 
på området. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om internkontroll rörande brandsäkerhet i kultur- och 
fritidsnämndens lokaler. Ärendet har ännu inte återrapporterats till nämnden. 

Förväntad utveckling 

 

Ovanstående resultaträkning i preliminära mål och budget 2023, plan 2024 -2025 beslutades av 
kommunstyrelsen den 7 juni. Den bygger på den skatteprognos som SKR lämnade i april och sedan dess 
prognos i augusti visat på försämringar som just nu analyseras till stöd för kommande beslut. 

Osäkerheten är stor och inflation samt räntor är fortsatt stigande. Inom vissa områden noteras kraftiga 
kostnadsökningar som kommer att påverka kommunen.  

De underliggande strukturella obalanser som bidrar till att förklara kommunens kostnadsbild tillsammans 
med den demografiska utvecklingen bedöms fortsatt ställa stora krav på samtliga verksamheter att vidta 
åtgärder för ökad effektivitet. 

Åtgärder prövas för att säkerställa att kommunen klarar att överbrygga den finansiellt ansträngda period 
som kommer att gälla de närmaste åren.   
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Ekonomisk redovisning  

Drift - och Investeringsredovisning, resultaträkning 

Driftredovisning 

Driftredovisning Januari - Augusti Helår Föregående år 

 Utfall Budget Avvikelse Progno
s Budget Avvikelse Delår Bokslu

t 

Kommunfullmäktige -1,4 -1,8 0,4 -2,5 -2,6 0,2 -1,5 -2,3 

Revisionen -0,7 -0,7 0,0 -1,1 -1,1 0,0 -0,6 -1,1 

Kommunstyrelsen -49,1 -53,1 4,0 -78,7 -81,7 3,0 -43,0 -71,0 

Utvecklingsmedel -1,4 -1,9 0,5 -2,4 -3,0 0,6 -0,8 -1,5 

Sociala investeringar -2,3 -2,4 0,1 -4,0 -4,0 0,0 -0,8 -1,3 

Omställningskostnader -0,7 -1,0 0,3 -1,5 -1,5 0,0 -0,5 -1,2 

Finansförvaltningen -11,9 -7,9 -4,0 -13,3 -11,8 -1,5 -17,0 -19,9 

Vård- och 
omsorgsnämnden -240,9 -245,8 4,9 -377,2 -382,3 5,1 -237,7 -359,7 

Kultur- och 
fritidsnämnden -21,3 -22,1 0,8 -32,6 -32,3 -0,2 -21,7 -31,8 

Samhällsbyggnadsnämnd
en -12,5 -14,2 1,7 -21,7 -22,0 0,3 -14,0 -21,5 

Bygg- och miljönämnden -4,9 -5,3 0,4 -8,0 -8,0 0,0 -3,3 -5,6 

Utbildningsnämnden -251,4 -242,5 -8,9 -400,1 -380,8 -19,3 -241,9 -378,2 

Valnämnden 0,3 -0,3 0,6 -0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens 
nettokostnad, exkl. 
mark och exploatering 

-598,2 -599,2 0,9 -943,4 -931,4 -12,0 -582,8 -895,0 

Mark- och exploatering 1,2 0,0 1,2 5,0 0,0 5,0 8,7 13,0 

Verksamhetens 
nettokostnad -597,1 -599,2 2,1 -938,4 -931,4 -7,0 -574,1 -882,0 

Skatter, generella 
statsbidrag och 
kommunalekonomisk 
utjämning 

659,1 638,1 21,0 986,0 957,2 28,8 611,0 920,5 

Finansnetto 2,2 3,9 -1,6 6,4 5,8 0,6 5,3 6,1 

Resultat 64,3 42,8 21,5 54,0 31,6 22,4 42,3 44,6 

Ur driftredovisningen noteras ett periodutfall där verksamhetens nettokostnad, exklusive mark och 
exploatering, har en positiv budgetavvikelse för kommunen som helhet. Den negativa budgetavvikelsen för 
utbildningsnämnden och finansförvaltningen uppvägs av positiva budgetavvikelser främst för vård- och 
omsorgsnämnd, kommunstyrelse och för samhällsbyggnadsnämnden. Finansieringen genom skatter och 
generella statsbidrag uppvisar den största positiva avvikelsen och uppgår i perioden till 21 miljoner kronor.  

I årsprognosen bedöms vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen bibehålla sina positiva avvikelser 
samtidigt som finansförvaltningens underskott förbättras. Samhällsbyggnadsnämnden försämrar sin 
avvikelse i årsprognosen men är fortsatt kvar på en positiv avvikelse. Utbildningsnämndens prognos är 
försämrad i jämförelse med den som lämnades i kvartalsrapporten. 
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Investeringsredovisning 

 
Investeringsverksamheten visar att ungefär en tredjedel av planerad investeringsverksamhet har redovisats 
under årets första åtta månader. Under resterande del av året bedöms investeringarna för koncernen uppgå 
till 80 procent av planerad/budgeterad investeringsverksamhet. Kommunen bedöms nå upp till budgeterad 
nivå där utbildningsnämnden har en lägre nivå samtidigt som kommunstyrelsen beräknas hålla en högre 
investeringsvolym. Hos kommunstyrelsen förklaras det främst av beslutat markförvärv motsvarande 4,4 
miljoner kronor som beslutades i april 2022. Den lägre investeringsvolymen hos Hebygårdar AB förklaras av 
bostadsbyggande Rävsjöbäcken i Morgongåva som inte kommit igång ännu. 

Redovisningsprinciper 

I kommunens delårsrapport så har samma redovisningsmetoder och beräkningsmetoder använts som i det 
senaste årsbokslutet. Undantaget är finansiell leasing där kommunen har anpassat redovisningen till RKRs 
Rekommendation 5. 

Detta innebär att de befintliga leasingobjekten kopplade till finansiella leasingkontrakt redovisas som en 
anläggningstillgång i balansräkningen samt att de framtida leasingavgifterna som kommer att betalas 
redovisas som långfristig skuld. Följaktligen så kommer inte resultaträkningen att belastas med 
leasingkostnader för detta utan kostnaden kommer att bestå av avskrivningar och ränta stället. 

I dessa fall bedöms tillgången ha en nyttjandeperiod som är likvärdig leasingavtalets längd och därför 
uppfattas detta inte få någon nämnvärd skillnad på resultatet framöver. 

Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten 

Kommunens verksamhet varierar över året i omfattning och inriktning. Det gör att kostnader och intäkter 
varierar under ett år, men på ett liknande sätt år efter år. Kommunstyrelsen och nämnderna tar hänsyn till 
sådana variationer i sitt arbete med budget och prognos, varpå effekten på budgetavvikelsen inte alltid blir så 
påtaglig. 
Vissa verksamheter inom till exempel utbildningsområdet har lägre verksamhet under sommarmånaderna 
vilket innebär att man har lägre personalkostnader under den perioden jämfört med under övrig del av året. 

Kostnadsnivån för verksamheter med säsongsvariationer kan påverkas av väderleken om det blir en 
snöfattig/snörik vinter så påverkas kostnadsmassan både nedåt och uppåt för snöröjning och 
halkbekämpning. 

Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, Lag om kommunal bokföring och 
redovisning samt praxis i det kommunala redovisningsrådets (RKR) rekommendationer och uttalande. Alla 
belopp i tabellerna avser miljoner kronor om inget annat anges. I delårsrapporten lämnas enbart noteringar 
om ändrade eller justerade redovisningsprinciper och hänvisning görs i övrigt till angivna principer i 
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årsredovisning. 

Resultaträkning (kommunen) 

RESULTATRÄKNING Januari-Augusti Helår Föregående år 

 Utfall Budget Avvikel
se 

Progno
s Budget Avvikel

se Jan-aug Bokslu
t 

Verksamhetens intäkter 89,0 72,1 16,8 127,1 108,4 18,7 100,5 152,4 

Verksamhetens kostnader -681,0 -666,2 -14,8 -1 
058,2 

-1 
031,8 -26,4 -669,7 -1 

035,5 

Avskrivningar -4,0 -3,9 -0,1 -6,3 -6,2 -0,1 -3,8 -5,7 

Verksamhetens 
nettokostnad -596,0 -598,0 2,0 -937,4 -929,6 -7,8 -573,0 -888,8 

Skatteintäkter 464,3 451,0 13,3 693,9 676,5 17,4 433,2 653,4 

Generella statsbidrag 195,8 187,1 8,6 293,9 280,7 13,2 177,9 275,4 

Verksamhetens resultat 64,0 40,1 23,9 50,4 27,6 22,8 38,1 40,0 

Finansiella intäkter 2,3 5,0 -2,7 8,8 7,5 1,3 7,5 6,2 

Finansiella kostnader -2,1 -2,3 0,2 -5,1 -3,5 -1,6 -3,3 -1,6 

Resultat efter finansiella 
poster 64,3 42,8 21,5 54,0 31,6 22,4 42,3 44,6 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 64,3 42,8 21,5 54,0 31,6 22,4 42,3 44,6 

Resultaträkning (koncernen)  

   Koncernen Kommunen 

RESULTATRÄKNING Miljoner 
kronor Not 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Verksamhetens intäkter 1 120,4 140,8 89,0 100,5 

Verksamhetens kostnader 2 -676,1 -672,8 -681,0 -669,7 

Avskrivningar 3 -22,4 -22,9 -4,0 -3,8 

Verksamhetens nettokostnader  -578,1 -554,9 -596,0 -573,0 

Skatteintäkter 4 464,3 433,2 464,3 433,2 

Generella statsbidrag och 
utjämning 5 195,8 177,9 195,8 177,9 

Verksamhetens resultat  81,9 56,2 64,0 38,1 

Finansiella intäkter 6 1,1 4,1 2,3 5,4 

Finansiella kostnader 6 -7,2 -7,1 -2,1 -1,2 

Resultat efter finansiella poster  75,9 53,2 64,3 42,3 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat efter extraordinära 
poster  75,9 53,2 64,3 42,3 

Skatt på årets resultat  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  75,9 53,2 64,3 42,3 
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Balansräkning  

   Koncernen Kommunen 

BALANSRÄKNING Not 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella 
anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 7 869,7 849,3 118,9 108,7 

Maskiner och inventarier 8 21,8 17,4 18,8 14,7 

Finansiella 
anläggningstillgångar 9 93,9 90,7 227,2 224,0 

Summa 
anläggningstillgångar  985,4 957,4 364,9 347,4 

Bidrag till statlig infrastruktur 10 4,9 5,1 4,9 5,1 

Omsättningstillgångar      

Förråd mm 11 4,4 4,5 4,4 4,5 

Fordringar 12 115,5 100,0 126,4 106,2 

Kassa, bank  206,2 198,1 145,1 129,3 

Summa 
omsättningstillgångar  326,1 302,6 275,9 240,0 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 316,4 1 265,2 645,7 592,6 

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 13     

Årets resultat  75,9 56,3 64,3 44,6 

Övrigt eget kapital  363,6 308,1 288,0 245,2 

Summa eget kapital  439,5 364,4 352,3 289,8 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 14 115,2 111,6 115,2 111,6 

Andra avsättningar 15 6,5 6,5 0,0 0,0 

Skulder      

Långfristiga skulder 16,21 495,6 499,2 41,2 35,3 

Kortfristiga skulder 17 259,8 283,5 137,0 155,8 

Summa avsättningar och 
skulder  877,1 900,8 293,4 302,7 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 1 316,4 1 265,2 645,7 592,6 

PANTER OCH ANSVARS- 
FÖRBINDELSER      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser som inte 
har tagits upp bland skulderna 
eller avsättningarna 

18 247,0 248,1 247,0 248,1 

Övriga ansvarsförbindelser 19 47,3 48,8 610,1 619,8 
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Kassaflödesanalys 

   Koncernen Kommunen 

KASSAFLÖDESANALYS Not 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  75,9 53,2 64,3 42,3 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 20 25,3 27,4 5,6 10,5 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  101,1 80,6 69,9 52,8 

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar  -15,5 -23,5 -20,2 -22,5 

Ökning (-) minskning (+) av förråd mm  0,1 0,2 0,1 0,2 

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder  -23,8 -46,1 -18,8 -28,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  61,8 11,2 31,0 1,7 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar 7,8 -47,2 -8,5 -18,3 -1,2 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 7,8 0,4 4,5 0,4 3,7 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 9 -3,1 0,0 -3,1 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 9 0,0 7,5 0,0 7,5 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -50,1 3,5 -21,1 10,0 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Förändring av långsiktig skuld  -3,5 -5,7 5,9 2,4 

Amortering av skuld  0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring av långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Minskning av långfristiga fordringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -3,5 -5,7 5,9 2,4 

      

Årets kassaflöde  8,2 9,0 15,7 14,2 

Likvida medel vid årets början  198,1 164,1 129,3 95,8 

Likvida medel vid periodens slut  206,3 173,0 145,1 110,1 



  Bilaga

Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Försäljningsintäkter 5,5 1,5 5,5 1,5 

Taxor och avgifter 31,9 35,7 31,9 35,7 

Hyror och arrenden 97,6 94,8 6,9 5,9 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 4,4 3,4 4,4 3,4 

Bidrag 38,2 40,8 38,2 40,8 

Exploateringsintäkter 1,6 9,8 1,6 9,8 

Realisationsvinster 0,4 3,3 0,4 3,3 

Övriga intäkter 6,4 7,2 0,1 0,1 

Avgår koncerninternt -65,5 -55,7 0,0 0,0 

Summa 120,4 140,8 89,0 100,5 
 

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Köp av anläggnings- och underhållsmaterial 9,2 0,5 0,4 0,5 

Lämnade Bidrag 29,9 24,3 29,9 24,3 

Köp av Huvudverksamhet 136,8 134,0 136,8 134,1 

Löner och Sociala avgifter 383,7 374,7 367,6 360,1 

Pensionskostnader 24,7 29,5 24,7 29,5 

Lokal- och markhyror 52,9 52,5 52,9 52,5 

Övriga tjänster 15,2 12,8 15,2 12,8 

Övriga kostnader 89,2 100,2 53,6 56,0 

Granskningsarvode revisorer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avgår koncerninternt -65,5 -55,7 0,0 0,0 

Summa 676,1 672,8 681,0 669,7 
 

Not 3 Avskrivningar Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Mark, byggnader, tekn. anläggningar 17,0 15,6 2,3 2,2 

Maskiner och inventarier 2,1 2,0 1,7 1,6 

Nedskrivningar 3,4 5,3 0,0 0,0 

Summa 22,4 22,9 4,0 3,8 
 

Not 4 Skatteintäkter Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Preliminär kommunalskatt 449,4 423,3 449,4 423,3 

Preliminär slutavräkning innevarande år 5,0 2,8 5,0 2,8 

Slutavräkningsdifferens föregående år 9,9 7,1 9,9 7,1 

Summa skatteintäkter 464,3 433,2 464,3 433,2 
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Not 5 Generella statsbidrag Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Inkomstutjämning 132,9 121,4 132,9 121,4 

Regleringsbidrag/avgift 26,2 27,8 26,2 27,8 

Kostnadsutjämningsbidrag 7,8 3,6 7,8 3,6 

Kommunal fastighetsavgift 26,4 25,1 26,4 25,1 

Bidrag/avgift för LSS-utjämning 1,2 -0,1 1,2 -0,1 

Generella bidrag 1,2 0,0 1,2 0,0 

Summa 195,8 177,9 195,8 177,9 
 

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-08 2022-08 2021-08 

Finansiella intäkter     

Utdelningar aktier och andelar 0,0 2,0 0,0 2,0 

Gottgörelse pensionsstiftelse 0,0 1,5 0,0 1,5 

Ränteintäkter 0,6 0,4 0,5 0,3 

Övriga finansiella intäkter 0,4 0,2 1,7 1,6 

Finansiella intäkter 1,1 4,1 2,3 5,4 

     

Finansiella kostnader     

Räntekostnader 5,1 5,9 0,0 0,0 

Ränta på pensionsavsättningar 1,9 1,1 1,9 1,1 

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 

Finansiella kostnader 7,2 7,1 2,1 1,2 

     

Finansnetto -6,1 -3,0 0,2 4,2 
 

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Anskaffningsvärde 1 408,0 1 367,2 293,2 280,7 

Ackumulerade avskrivningar -458,4 -441,4 -174,3 -172,0 

Ackumulerade uppskrivningar 7,0 7,0 0,0 0,0 

Ackumulerade nedskrivningar -86,9 -83,5 0,0 0,0 

Bokfört värde 869,7 849,3 118,9 108,7 

Redovisat värde vid årets början 849,3 859,4 108,7 112,1 

Investeringar 30,1 22,8 1,9 10,7 

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0,0 -1,0 0,0 -0,7 

Uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Återförda uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nedskrivningar -3,6 -4,0 0,0 0,0 

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar -17,0 -23,6 -2,3 -3,3 
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Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncernen Kommunen 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring pågående 10,6 -4,3 10,6 -10,1 

Utgående balans 869,7 849,3 118,9 108,7 

     

Specifikation (endast kommunen)     

Fastigheter för affärsverksamhet, tex vattenverk och 
renhållningsverk   12,5 12,9 

Publika fastigheter, t ex gator, vägar och parker   60,5 60,8 

Verksamhetsfastigheter, t ex förvaltningshus och skolor   1,3 0,9 

Övriga fastigheter   4,5 4,6 

Fastigheter för annan verksamhet   7,0 7,0 

Markreserv   16,7 16,7 

Pågående investeringar   16,4 5,8 

Summa   118,9 108,7 
 

Not 8 Maskiner och inventarier Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 202-08 2021-12 

Anskaffningsvärde 73,7 63,7 62,8 53,4 

Ackumulerade avskrivningar -51,9 -46,3 -44,0 -38,8 

Bokfört värde 21,8 17,4 18,8 14,7 

     

Redovisat värde vid årets början 17,4 16,7 14,7 14,8 

Investeringar 1,6 4,0 1,0 2,2 

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0,0 -0,3 0,0 0,0 

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar -2,1 -3,0 -1,7 -2,3 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 

Befintlig finansiell leasing 4,9 0,0 4,9 0,0 

Utgående balans 21,8 17,4 18,8 14,7 

     

Specifikation (endast kommunen)     

Inventarier   9,8 10,5 

Bilar och andra transportmedel   4,9 0,2 

Konst mm   0,1 0,1 

Maskiner   2,9 2,6 

Övriga maskiner och inventarier   1,1 1,2 

Summa   18,8 14,7 
 

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Aktier i Hebyfastigheter AB 0,0 0,0 133,5 133,5 

Aktier 3,0 3,0 3,0 3,0 
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Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

Andelar 9,9 8,5 9,7 8,3 

Bostadsrätter 0,6 0,6 0,6 0,6 

Grundfondskapital 0,0 0,0 0,0 0,0 

Långfristiga fordringar:     

Arena Tegelvallen, Kommuninvest 5,4 3,6 5,4 3,6 

Pensionsstiftelse 60,4 60,4 60,4 60,4 

Löneskatt avsättning pensionsstiftelse 14,6 14,6 14,6 14,6 

Summa 93,9 90,7 227,2 224,0 
 

Not 10 Bidrag till statlig infrastruktur Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Bidrag statlig infrastruktur Citybanan 8,0 8,0 8,0 8,0 

Ack avskrivning -3,1 -2,9 -3,1 -2,9 

Summa 4,9 5,1 4,9 5,1 
 

Not 11 Förråd mm Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Tomtmark för försäljning 4,4 4,5 4,4 4,5 

Utgående balans 4,4 4,5 4,4 4,5 
 

Not 12 Kortfristiga fordringar Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Kundfordringar 2,6 9,1 6,3 8,6 

Skattefordran 64,8 53,4 64,8 51,6 

Övriga fordringar 3,3 9,2 3,2 9,1 

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 44,8 28,3 52,1 36,9 

Summa 115,5 100,0 126,4 106,2 
 

Not 13 Eget kapital Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Ingående eget kapital 364,4 303,2 289,8 240,5 

Årets resultat 75,9 56,3 64,3 44,6 

Justeringspost 1,1 0,0 0,0 0,0 

Förändring Resultatutjämningsfond VA och renhållning -1,8 4,8 -1,8 4,8 

Utgående eget kapital 439,5 364,4 352,3 289,8 

     

I beloppet för eget kapital ingår fonder för Va- och 
renhållningsverksamheten     

     

VA 7,1 8,7 7,1 8,7 

Renhållning 1,7 1,8 1,7 1,8 

Summa 8,8 10,5 8,8 10,5 
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Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Förmånsbestämd ålderspension 92,7 89,8 92,7 89,8 

Löneskatt 22,5 21,8 22,5 21,8 

Totalt avsatt till pensioner 115,2 111,6 115,2 111,6 

     

Avsatt till pensioner     

Ingående avsättning 111,6 100,7 111,6 100,7 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,9 1,4 1,9 1,4 

Nya förpliktelser under året 3,2 5,7 3,2 5,7 

Övrig Post 0,0 4,8 0,0 4,8 

Årets utbetalningar -2,2 -3,2 -2,2 -3,2 

Förändring av löneskatt 0,7 2,1 0,7 2,1 

Totalt avsatt till pensioner 115,2 111,6 115,2 111,6 

     

Aktualiseringsgrad 81,0 % 81,0 % 81,0 % 81,0 % 
 

Not 15 Andra avsättningar Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 1,6 1,6 0,0 0,0 

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skillnad mellan 
skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningsplaner 4,9 4,9 0,0 0,0 

Summa 6,5 6,5 0,0 0,0 
 

Not 16 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Lån i banker och kreditinstitut 474,5 483,9 20,0 20,0 

Långfristig leasingskuld 4,9 0,0 4,9 0,0 

Skuld för anslutningsavgifter 11,3 10,9 11,3 10,9 

Skuld investeringsfond VA 2,5 2,5 2,5 2,5 

Skuldför investeringsbidrag 2,5 1,9 2,5 1,9 

Summa 495,6 499,2 41,2 35,3 

     

Genomsnittlig ränta 1,4 % 1,5 % 0,3 % 0,3 % 

Genomsnittlig räntebindningstid 2,2 år 2,5 år 1,5 år 3 år 

Lån som förfaller inom     

1 år 10,0 10,0 10,0 0,0 

2-3 år 306,6 222,9 10,0 10,0 

3-5 år 118,3 218,1 0,0 10,0 

5- år 40,9 31,6 0,0 0,0 

Kommunen använder Huvudmetoden avseende 
lånekostnader     
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Not 17 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Skulder till kreditinstitut 107,1 107,1 0,0 0,0 

Leverantörsskulder 27,1 45,8 14,8 41,0 

Upplupna semesterlöner inkl. soc. avg. 18,1 33,3 18,1 33,3 

Övriga skulder avseende personal 47,0 46,2 50,6 46,2 

Övriga kortfristiga skulder 17,3 5,8 9,5 4,8 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43,2 45,3 44,0 30,4 

Summa 259,8 283,5 137,0 155,8 
 

Not 18 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Ingående ansvarsförbindelse 199,6 202,8 199,6 202,8 

Förtroendevalda tillkommer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ränteuppräkning 0,9 1,4 0,9 1,4 

Basbeloppsuppräkning 4,5 2,2 4,5 2,2 

Ändrad diskonteringsränta 0,0 5,0 0,0 5,0 

Nyintjänande 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrig post 1,0 -1,2 1,0 -1,2 

Årets utbetalningar -7,2 -10,5 -7,2 -10,5 

Summa pensionsförpliktelser 198,8 199,7 198,8 199,7 

Löneskatt 48,2 48,4 48,2 48,4 

Utgående ansvarsförbindelse 247,0 248,1 247,0 248,0 

Aktualiseringsgrad för underlaget 81,0 % 81,0 % 81,0 % 81,0 % 

     

Pensionsstiftelse     

Ingående värde pensionsstiftelse 94,2 86,5 94,2 86,5 

Årets värdeförändring -5,8 13,8 -5,8 13,8 

Gottgörelse 0,0 -6,0 0,0 -6,0 

Utgående värde pensionsstiftelse 88,4 94,2 88,4 94,2 
 

Not 19 Övriga ansvarsförbindelser Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Borgensåtaganden     

Dotterbolag     

Hebyfastigheter AB 0,0 0,0 217,3 221,5 

Hebygårdar AB -0,5 0,0 344,9 349,4 

     

Övriga     

Kommunalt förlustansvar för egna hem 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vafab Miljö AB 11,2 12,2 11,2 12,2 
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Not 19 Övriga ansvarsförbindelser Koncernen Kommunen 

Sala-Heby Energi AB 35,2 35,2 35,2 35,2 

Sala-Heby Energi Elnät AB 1,5 1,5 1,5 1,5 

Summa 47,3 48,8 610,0 619,8 
 

Not 20 Ej likviditetspåverkande poster Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Av- och nedskrivningar 22,6 22,9 4,0 3,8 

Avsatt till pensioner 3,6 9,7 3,6 9,7 

 0,0 -0,4 0,0 -0,4 

Övriga avsättningar 0,0 0,1 0,0 0,0 

Resultatfond VA -1,8 2,0 -1,8 2,0 

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 0,2 0,2 0,2 0,2 

Realisationsvinster/-förluster -0,4 -5,1 -0,4 -4,9 

Övrigt 1,0 -2,0 0,0 0,0 

SUMMA 25,2 27,4 5,6 10,4 
 

Not 21 Leasing Koncernen Kommunen 

 2022-08 2021-12 2022-08 2021-12 

Operationella leasingavtal     

Minimileasingavgifter     

Med förfall inom 1 år 2,3 2,4 2,0 2,1 

Med förfall inom 1-5 år 2,1 2,0 1,0 0,9 

Med förfall senare än 5 år 1,3 1,3 0,0 0,0 

Summa 5,7 5,7 3,0 3,0 

     

Finansiella leasingavtal     

Maskiner och inventarier     

Totala minimileasingavgifter 5,0 6,0 5,0 6,0 

Framtida finansiella kostnader -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 

Nuvärde minimileasingavgifter 4,9 5,8 4,9 5,8 

Summa     

     

Med förfall inom 1 år 1,5 1,4 1,5 1,4 

Med förfall inom 1-5 år 3,4 4,4 3,4 4,4 

Med förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 4,9 5,8 4,9 5,8 
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Revisionsberättelse 
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Nämnder och styrelse, drift och investering 

Kommunstyrelsen 
Driftredovisning per verksamhetsområde

 
Investeringsredovisning per objekt
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Vård- och omsorgsnämnden 
Driftredovisning per verksamhetsområden 

 
Investeringar per objekt 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
Driftredovisning per verksamhetsområden 

 
Investeringar per objekt 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Driftredovisning per verksamhetsområden 

 

 
  



Kommunfullmäktige, Delårsrapport per 31 augusti 34(39)

Investeringar per objekt 
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Bygg- och miljönämnden 
Driftredovisning per verksamhetsområden 
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Utbildningsnämnden 
Driftredovisning per verksamhetsområden 

 
 
Investeringar per objekt 
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Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Central förvaltning 

Den relativt sårbara organisationen behöver göras mer robust och uthållig för att klara inte bara dagens 
kravbild utan även morgondagens. 

Införandet av E-arkiv samt nytt diariesystem/ärendehanteringssystem har genomförts och är nu på plats 
sedan april 2022. Införande av kommunens nya tillgänglighetsanpassade webbplats och Intranät, "Insidan" är 
också genomförd. 

Andelen budget- och skuldärenden har ökat kraftigt under 2021 och omprioriteringar har fått göras för att 
hantera detta vilket i längden inte är hållbart. Flera övergripande digitaliseringsprojekt har startats upp; 
digital signering, mina meddelande och interna E-tjänster. Syftet med dessa projekt är att tillmötesgå 
medborgarnas krav på digital tjänster samt att effektivisera kommunens administration och minska 
kostnader. 

Våren/sommaren har präglats av situationen i Ukraina. Förvaltningen har, inom ramen för beredskap, 
arbetat med att på ett bra sätt kunna ta emot sin kvot av ukrainska flyktingar. 

Arbetet med nya beredskapszoner runt Forsmark fortgår. Kommunchefen har beslutat om en projektplan för 
arbetet med att ta fram en krigsorganisation. 

Samarbetet med SHE när det gäller att inventera och förbättra möjligheter till reservkraft på fler av 
kommunens orter, och på så sätt möjliggöra trygghetspunkter på samma orter, löper på. 

En enhet för hållbarhet har bildats inom central förvaltning. Detta möjliggjordes genom omfördelning av 
befintlig detaljbudget. Enheten ska arbeta tillsammans med alla nämnder och förvaltningar med de tre 
perspektiven i Agenda 2030; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Förhoppningen är att detta ger en 
skjuts i hållbarhetsarbetet. 

Förvaltningen har under året verkat för att få till stånd en överflytt av service och support inom IT från extern 
leverantör till den gemensamma IT-nämnden. Detta skulle innebära kostnadsbesparingar för Heby kommun, 
samtidigt som kvaliteten inte förväntas ändras. Då Heby kommun är en av fem parter i denna process 
behöver samsyn finnas om projektets vinster. Nuvarande tidplan är att samsourcing är genomfört tidigast till 
halvårsskiftet 2023. 

Näringsliv 

Leader Nedre Dalälven är på väg in i slutet av sin programperiod och står i begrepp att börja arbeta fram en 
ny strategi för 2023 – 2027. Lokalt processmöte har anordnats tillsammans med olika aktörer för att jobba 
fram underlag till en SWOT. Svar på ansökan som skickades in i oktober förväntas komma i juni 2022. 19 
ungdomar ungdomar i åldern 15-18 deltog i årets upplaga av Rookie StartUps Summer Entrepreneur  under 
sommaren. Efter sommaren startat kommunen upp två aktiviteter tillsammans med Almi kring de lokala 
företagens hållbarhetsarbete. Kommunen deltog på 60-plusmässan i Uppsala och i sociala medier pågick 
aktiviteten "Turistpärlor" under sommaren. Båda insatserna syftar till att visa upp kommunens besöksnäring. 

Samhällsplanering 

Den fördjupade översiktsplanen i Morgongåva är i granskningsskedet. 

Arbetet med framtagandet av den nya översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning har påbörjats under 
perioden. 

Fyra detaljplaner har fått planuppdrag. Handläggning har påbörjats med:tre ytterligare planer. Tre planer är i 
samråds- eller granskningsskedet och tre planer har antagits under perioden. Tre detaljplaner har avslutats. 

Inga negativa planbesked har givits under perioden. 

Tillsammans med Kultur och Fritid pågår ett övergripande arbete med att ta fram nya avtal för 
idrottsanläggningar samt badplatser. Syftet är bland annat att avtalen ska bli enhetliga och tydliga. 

Kommunen har förvärvat fastigheten Långgärde 2:6 i Harbo. 

Infrastruktur 
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Arbetet med Hållbara transporter i Morgongåva fortlöper och fungerar bra. Mycket av de tidigare framtagna 
aktiviteterna har varit svåra att genomföra under pandemin och fokus under sommaren har handlat om de 
brister som uppkommit i kollektivtrafiken efter att Mälardalstrafik och Keolis inte levererat trafik enligt avtal. 
Kraft och tid har lagts på att säkerställa att våra medborgare, företag och personal har möjlighet att på ett 
förutsägbart sätt ta sig till och från arbete. 

Trafikverket presenterade under november sitt förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 där regeringen i juni fattade beslut om innehåll i planen. Heby kommun har utöver regionens 
remissyttrande skickat in ett eget kompletterande remissyttrande.  Kommunen har skickat in en samlad 
”bristlista” till regionen angående behov i transportnätet till genomförandeplanen 

Åtgärdsvalsstudien för väg 72 är nu klar och kommunen inväntar den slutliga rapporten samt ett 
ställningstagande från Trafikverket kring åtgärder som bedöms lämpliga att gå vidare med. För den tidigare 
avslutade åtgärdsvalsstudien för väg 272, har Heby kommun, Region Uppsala och Uppsala kommun tecknat 
en gemensam överenskommelse för det fortsatta arbetet efter stråket. 

Kommunen för diskussioner gällande väghållarskap för Stationsvägen och Skolgatan i Heby tätort med 
Trafikverket. Avtal har tecknats och en gemensam syn med Trafikverket har genomförts. Nästa steg i 
processen blir att enas om de upprustningar som behöver genomföras innan arbetet kan fortgå. Även en ny 
syn av Kapellvägen i Tärnsjö har genomförts internt och kommunen har lämnat synpunkter på detta till 
Trafikverket om önskade tillägg till upprustning samt till ändringar i det avtalsförslag som Trafikverket 
tidigare skickat ut. 

Tekniska enhetens flytt från Sokigo till Geosecma for ArcGIS har avslutats. 
 
Arbetsmarknad och flyktingmottagande 

Arbetsmarknadsenheten är organisatoriskt sammanflätad med Centrum för livslångt lärande, som lyder 
under utbildningsnämnden. Verksamheterna växeldrar i olika frågor för att få ut mest effekt. 

AME har tillsammans med socialtjänsten, arbetat med målgruppen UVAS – Unga vuxna som varken arbetar 
eller studerar (20-29 år). Behovet har visat sig mycket stort och gruppen är viktig att fånga tidigt. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sin hantering av ekonomisk rapport för februari att begära en fördjupad 
redovisning av åtgärdsplan från förvaltningen gällande arbetsmarknadsenheten, AME, som har en budget i 
obalans.Återrapportering har skett vid kommunstyrelsen i augusti och september. 

Ytterligare revision gällande AMEs uppdrag och utförande kommer att genomföras i slutet av augusti av PwC. 
De förtroendevalda revisorerna har beslutat om att genomföra en granskning av om nämndernas arbete med 
att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning. 

Heby kommun har via Samordningsförbundet beviljats delfinansiering till insatsen; Plattform för individstöd i 
samverkan i Heby kommun – LOKUS, som startade upp januari 2021-2024,för individer i behov av samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering och som riskerar ett långvarigt bidragsberoende. Insatsen är i grunden en 
samverkansinsats. Syftet med insatsen är att: 

 Öka andelen individer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i 
rehabiliteringsprocessen 

 Underlätta och förbättra möjligheterna för individen att få rätt försörjning 
 Genom att utveckla nära samverkan mellan olika verksamheter bidra till effektiv användning av 

gemensamma resurser 
 Skapa en god samverkansstruktur - och kultur 

Arbete med Gymnasieuppföljning och Studielotsning (tillhör UN) fortsätter, liksom implementering av 
systemstöd VIVA, för säkerställande av uppsökande verksamhet. I och med det arbetet har det visat sig att det 
inom Heby kommun finns ett mörkertal av ungdomar som omfattats av KAA än vad som tidigare var känt. 

Både gymnasieuppföljning med tillhörande studielots och KAA ligger organisatoriskt under 
utbildningsnämnden. Dock finns kopplingar mellan dessa målgrupper och vuxna inom ramen för 
arbetsmarknadsenheten, vilka alla har som mål att närma sig studier, arbete och självförsörjning. 

Tydliga samordningsprocesser mellan Portalen till Livslångt Lärande och LOKUS-insatsen tas fram och 
integreras inom CLL. Detta för att kunna skapa aktiviteter som kompletterar andra myndigheters insatser. 
Det pågår arbete med att öka samverkan och integrering av arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering 
inom Portalen. 
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Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet (inkl AME) 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 71,0 70,6 0,4 108,4 108,5 -0,1 71,9 106,0 

Kostnader -122,1 -126,2 4,1 -190,6 -193,9 3,2 -116,9 -180,3 

Nettokostnad -51,1 -55,6 4,5 -82,2 -85,3 3,1 -45,1 -74,3 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -0,4 -3,5 3,1 -1,0 -3,5 2,5 -0,4 -0,9 

Netto -0,4 -3,5 3,1 -1,0 -3,5 2,5 -0,4 -0,9 

Utvecklingsmedel 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -1,4 -1,9 0,5 -2,4 -3,0 0,6 -0,8 -1,5 

Nettokostnad -1,4 -1,9 0,5 -2,4 -3,0 0,6 -0,8 -1,5 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sociala investeringar 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Kostnader -2,3 -2,4 0,1 -4,0 -4,0 0,0 -0,5 -1,4 

Nettokostnad -2,3 -2,4 0,1 -4,0 -4,0 0,0 -0,5 -1,3 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omställningskostnader 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Kostnader -0,8 -1,0 0,2 -1,6 -1,5 -0,1 -0,8 -1,2 

Nettokostnad -0,7 -1,0 0,3 -1,5 -1,5 0,0 -0,8 -1,2 
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Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet 

  Januari-augusti Helår Föregående år 

Verksamhet Utfall Budget Avvikel
se 

Progno
s Budget Avvikel

se 
jan-

mars 
Boksl

ut 

Kommunfullmäktige         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -1,3 -1,6 0,3 -2,3 -2,4 0,1 -1,4 -2,1 

Nettokostnad -1,3 -1,6 0,3 -2,3 -2,4 0,1 -1,4 -2,1 

         

Demokratiberedningen         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,1 -0,1 -0,1 

Nettokostnad -0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,2 0,1 -0,1 -0,1 

         

Revisionen         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,7 -0,7 0,0 -1,1 -1,1 0,0 -0,6 -1,1 

Nettokostnad -0,7 -0,7 0,0 -1,1 -1,1 0,0 -0,6 -1,1 

         

Kommunstyrelsen         

Politisk verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -1,5 -1,6 0,1 -2,3 -2,4 0,1 -1,4 -2,2 

Nettokostnad -1,5 -1,6 0,1 -2,3 -2,4 0,1 -1,4 -2,2 

         

Ks operativa verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -2,5 -2,2 -0,3 -3,9 -3,3 -0,6 -0,3 -1,2 

Nettokostnad -2,5 -2,2 -0,3 -3,9 -3,3 -0,6 -0,3 -1,2 

         

Räddningstjänst         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -10,3 -10,3 0,0 -15,4 -15,4 0,0 -9,9 -14,9 

Nettokostnad -10,3 -10,3 0,0 -15,4 -15,4 0,0 -9,9 -14,9 

         

Samverkansnämnden IT         

Intäkter 4,8 5,0 -0,2 7,5 7,5 0,0 4,7 7,1 
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  Januari-augusti Helår Föregående år 

Kostnader -10,7 -12,3 1,6 -17,0 -18,5 1,5 -9,7 -14,7 

Nettokostnad -5,9 -7,3 1,4 -9,5 -11,0 1,5 -5,0 -7,7 

         

Överförmyndarnämnden         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -1,3 -1,3 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -1,3 -1,9 

Nettokostnad -1,3 -1,3 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -1,3 -1,9 

         

Arbetsmarknadsenheten         

Intäkter 2,4 1,8 0,6 3,3 2,7 0,7 1,8 3,1 

Kostnader -3,2 -2,0 -1,3 -5,2 -3,9 -1,2 -2,5 -4,2 

Nettokostnad -0,8 -0,2 -0,6 -1,9 -1,3 -0,6 -0,6 -1,1 

         

Central förvaltning         

Intäkter 62,8 62,6 0,2 95,7 96,6 -0,8 60,6 91,6 

Kostnader -87,0 -89,4 2,4 -134,3 -137,4 3,1 -85,5 -131,3 

Nettokostnad -24,3 -26,8 2,5 -38,6 -40,8 2,3 -24,9 -39,7 

         

Samhällsplanering         

Intäkter 1,1 1,2 -0,1 1,8 1,8 0,0 4,7 4,3 

Kostnader -3,7 -4,8 1,1 -7,1 -7,3 0,2 -4,2 -6,6 

Nettokostnad -2,6 -3,6 1,0 -5,3 -5,5 0,2 0,5 -2,3 

         

Summa intäkter 71,0 70,6 0,4 108,4 108,5 -0,1 71,9 106,0 

Summa kostnader -122,1 -126,2 4,1 -190,6 -193,9 3,2 -116,9 -180,3 

Summa nettokostnad -51,1 -55,6 4,5 -82,2 -85,3 3,1 -45,1 -74,3 

 Omställningskostnader 

  Januari-Augusti Helår Förgående år 

 Utfall Budget Avvikel
se 

Progno
s Budget Avvikel

se 
jan-
aug 

Boksl
ut 

Personal -0,4 -0,7 0,3 -1,0 -1,0 0,0 -0,7 -0,9 

Lokaler mm -0,3 -0,3 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,1 -0,3 

Summa -0,7 -1,0 0,3 -1,5 -1,5 0,0 -0,8 -1,2 

 Utvecklingsmedel 

Projekt Utfall 
jan-aug Beslut 

Avvik 
beslutad 
./. Utfall 

Helårs-
prognos 

Digitalisering CF -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

Digitalisering Vof 0,0 -0,3 0,3 -0,3 

Digitalisering SBF / Samhällsbyggnadsprocessen -0,4 -0,6 0,2 -0,6 

Digitalisering BUF -0,2 -0,3 0,1 -0,3 

Digital signering 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Projekt Utfall 
jan-aug Beslut 

Avvik 
beslutad 
./. Utfall 

Helårs-
prognos 

Till kommunledningens förfogande -0,5 -0,5 0,0 -0,5 

Varav Hemsidan -0,5 -0,4 -0,1 -0,4 

Summa -1,4 -2,0 0,6 -2,0 

     

Budget  -3,0   

     

Återstår  -1,0   

 Sociala investeringar 

Projekt Utfall 
jan-april Beslut 

Avvik 
beslutad 
./. Utfall 

Helårs-
prognos 

Extra bidrag till Heby kommuns föreningar -0,5 0,0 -0,5 -0,5 

Portalen livslångt lärande -1,0 -1,8 0,9 -1,8 

Ungdomscoacher -0,4 -0,8 0,3 -0,8 

Dans utan krav -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Feriepraktik -0,2 -0,3 0,0 -0,3 

Samverkan för ökad skolnärvaro -0,1 -0,7 0,6 -0,7 

Summa -2,3 -3,6 1,3 -4,0 

     

Budget  -4,0   

     

Återstår  0,4   

  

Kommentar till periodens utfall och helårsprognos 

Kommunstyrelsen ordinarie verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 4,5 miljoner 
kronor. De största positiva avvikelserna förklaras av senareläggning av hemtagningen av IT-supporten, 1,5 
miljoner kronor. Central förvaltning redovisar en positiv budgetavvikelse främst beroende på en 
försäkringsintäkt, 1,0 miljoner kronor, och lägre personalkostnader beroende på vakanser/sjukdom och 
föräldraledigheter, 1,1 miljoner kronor och samhällsplaneringen positiva avvikelse mot budget förklaras av 
lägre personalkostnader och fastighetsskatt än budgeterat. För perioden redovisar den politiska 
verksamheten en positiv budgetavvikelse, 0,6 miljoner kronor, för sammanträdeskostnader. De största 
negativa avvikelserna återfinns inom arbetsmarknadsenheten, 0,8 miljoner kronor och ökade kostnader för 
myggbekämpningen i Östa naturreservat. 

Omställningskostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor för perioden som 
förklaras av lägre redovisade kostnader än periodens budget. 

Utvecklingsmedel redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor. Detta ska jämföras med den 
positiva avvikelsen som redovisas och beslutad tilldelning, 0,6 miljoner kronor, vilket förklaras av när 
verksamheter startats under året. 

Sociala investeringar redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 0,1 miljoner kronor. Detta ska 
jämföras med avvikelsen mellan  tilldelade medel och redovisad kostnad, 1,3 miljoner kronor som förklaras 
av när på året verksamheten startades. 

Kommunstyrelsens ordinarie verksamhets reviderade helårsprognos redovisar en positiv budgetavvikelse på 
3,1 miljoner kronor. Avvikelserna återfinns inom samma verksamheter som redovisats för periodens resultat. 
Kommunstyrelsen har beslutat att de ökade kostnader för myggbekämpningen ska täckas av att avsatta 
medel för utvecklingsmedel inte kommer att utnyttjas utan ska redovisa en positiv budgetavvikelse i 
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motsvarande omfattning. De prognostiserade underskottet inom Arbetsmarknadsenheten ska täckas av 
försäkringsintäkten som redovisas inom centralförvaltning. Samhällsplaneringens helårsprognos försämras 
jämfört med periodavvikelse då personal anställts senare under året och verksamhet kommer bedrivas 
senare under andra delen av året. 

Omställningskostnaderna redovisar en helårsprognos i enlighet med avsatta medel. 

Utvecklingsmedel redovisar en positiv helårsprognos på 0,6 miljoner i enlighet med kommunstyrelsen beslut 
som en åtgärd för de ökade kostnaderna för myggbekämpningen. 

Sociala investeringar redovisar en helårsprognos i enlighet med avsatta medel. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sin hantering av ekonomisk rapport för februari att begära en fördjupad 
redovisning av åtgärdsplan från förvaltningen gällande arbetsmarknadsenheten, AME, som har en budget i 
obalans. 

Kommunstyrelsen har i anslutning till beslut om månadsrapport för april 2022 beslutat att uppdra åt 
förvaltningen att en fördjupad redovisning av åtgärdsplan gällande AME ska presenteras vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti. 

Ytterligare revision gällande AMEs uppdrag och utförande kommer att genomföras i slutet av augusti av PwC. 
PwC är upphandlade som sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun. De 
förtroendevalda revisorerna har beslutat om att genomföra en granskning av om nämndernas arbete med att 
få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning. 

Kommunstyrelsens verksamheter är i allt väsentligt i balans med budget och de områden som varit i obalans 
har hanterats genom åtgärder. Dessa är myggbekämpning och AME där åtgärder säkerställts inom det 
samlade verksamhetsansvaret. Utöver detta uppvisar kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse i 
perioden och i sin helårsprognos. 

Investeringar 

Kommunstyrelsen Utfall jan-aug Prognos helår Budget helår Avikelse helår 

IT-investering -0,4 -1,0 -2,5 1,5 

Varav Accesspunkter -0,4 -1,0 0,0 -1,0 

Tillväxtfrämjande investeringar -4,4 -4,4 -1,0 -3,4 

Varav markinköp -4,4 -4,4 -1,0 -3,4 

Summa -4,8 -5,4 -3,5 -1,9 

     

Finansförvaltningen Utfall jan-aug Prognos helår Budge helår Avikelse helår 

Energikontoret (aktier) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommuninvest (andelar) -1,4 -1,4 0,0 -1,4 

Summa -1,4 -1,4 0,0 -1,4 

  

Kommentarer till investeringar 

Prognosen visar liksom tidigare år att det finns en högre ambitionsnivå vad gäller investeringar i IT-området 
än vad som sedan hinner utföras. Investeringen avser utbyte av accesspunkter och prognostiseras att uppgå 
till 1,0 miljoner kronor vid årets slut. Posten för tillväxtfrämjande investeringar är budgeterad för att 
möjliggöra sådana, men utan att det nödvändigtvis finns sådana poster identifierade vid beslut om budget. Så 
var fallet när det gäller årets investeringsbudget, och hittills är ingen sådan investering känd innevarande år. 

Kommunfullmäktige godkände utökning av kommunstyrelsens ram för investeringar (Kf § 27, 12 april 2022) 
med 4,4 miljoner kronor för markförvärv av fastigheten Långgärde 2:6 

Kommunen har inköpt aktie i Energikontoret och fler andelar i Kommuninvest. 

Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar 

Med anledning av de ökade kostnaderna, 0,6 miljoner kronor, för myggbekämpningen innevarande år 
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beslutade kommunstyrelsen (ks § 5, 2022) om en åtgärdsplan för att hantera detta. Beslutet innebär att 
posten utvecklingsmedel ska visa ett motsvarande överskott vid slutet av året. 

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett underskott för 2022 på 1,0 miljoner kronor. Detta är hanterat 
genom kommunstyrelsens beslut om åtgärdsplan ( ks § 103, 2022). Beslutet innebär att central förvaltning 
ska generera ett överskott på 1,0 miljon kronor. Den nya prognosen per 31 augusti visar en negativ avvikelse 
med 0,6 miljoner kronor. 

Sammantaget uppvisar kommunstyrelsens verksamheter en förbättrad prognos för helår 2022. En väsentlig 
del av förbättringen omfattar IT-verksamhet och en återbetalning av medel gällande samsourcing som 
kommer att verkställas tidigast till halvårsskiftet 2023. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Kommunstyrelsen har fastställt tre övergripande kontrollpunkter i 2022 års plan för intern kontroll. Dessa 
är, 

 Kommunens systemförvaltning 
 Upphandling och avtal 
 Kontroll av kommunens reservkraft, efterlevnad av avtal med Sala Heby Energi AB. 

När det gäller status vid delårsrapportering och bedömning för helår är läget följande för de olika 
kontrollpunkterna, 

Systemförvaltning 
Kommunledningen har tagit beslut om införande av systemförvaltning som är ett systematiskt sätt att 
administrera och sköta av våra verksamhetssystem. Under 2023 ska hemtagning av IT-drift och support från 
Advania till IT-centrum genomföras. För att det ska var genomförbart måste systemförvaltningen vara på 
plats på samtliga enheter i kommunen. Kommunen har ett 80-tal verksamhetssystem. Följande har 
genomförts. 

 Systemansvariga har genomgått den digitala utbildningen för systemförvaltning samt upprättat 
dokumentation om varje system i ett systemkort som hålls lagrade på ett säker sätt. Det som återstår 
är att KLASSA våra verksamhetssystem och datalagring. Med KLASSA bestämmer man skyddsnivåer, 
åtkomstbegränsning, och tillgänglighet, väljer lagrum, tex. GDPR och bedömer befintlig skydd av 
information. Verktyget för framtaget av SKR. KLASSA behöver var på plats innan vi kan införa säker 
digital kommunikation, med säker digital kommunikation kan kommuner, regioner och statliga 
myndigheter utbyta känslig information på ett tryggt och säkert sätt. 

Upphandling 

Upphandling av avtal enligt de krav som ställs genom lag om offentlig upphandling och kommunens interna 
regelverk och rutiner har ingått som en punkt för intern kontroll under senare år. Under hösten planläggs för 
utbildningar med stöd i bland annat den kartläggning genomförts av kunskapsnivån i organisationen under 
föregående år. Genomförd kartläggning visar att det finns behov av att stärka kunskapsnivån i 
organisationen. Målsättningen är att utbildningsinsatserna ska bidra till att stärka organisationens förmåga 
och kompetens inom området. Senare under hösten görs en återrapportering till kommunstyrelsen av bland 
annat status inom upphandlingsområdet. 

Reservkraft  

Arbetet med att få på plats ändamålsenlig reservkraft fortsätter. Kommunstyrelsen har under året fattat 
beslut om att investera i mobil reservkraft på ytterligare två platser i kommunen. Installationen genomförs i 
oktober månad. Det återstår ytterligare steg som behöver tas kommande år. Återrapportering av 
internkontrollpunkten sker senare under året. 

Uppföljning av näringslivsstrategin 

Förbättringsområde 1: Öka dialogen mellan näringslivet, tjänstepersoner och politiker. 
En helt ny och tillgänglighetsanpassad webbplats för Heby kommun har tagits fram, där sidor för företagande 
i kommunen har utvecklats. Kommunen sköter dessa sidor för näringslivet, där också olika 
nätverksaktiviteter annonseras. Det nya intranätet, som också har tagits fram under perioden, underlättar för 
kommunövergripande samarbeten. 

Förbättringsområde 2: Öka matchning mellan näringslivets, skolans och arbetslivets behov. 
De nya utbildningarna som CLL tar fram marknadsförs aktivt via hemsidan, där också ytor för samverkan 
mellan skola och näringsliv finns iordningställda. 
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Förbättringsområde 3: Förbättra service, bemötande och hantering av företag. 
Utvecklingen av hemsida och intranät träffar även detta förbättringsområde. 

Förbättringsområde 4: Utveckla turism- och besöksnäringen 
Under sommaren genomfördes kampanjer kring besöksmålen i kommunen på hemsida, media och i sociala 
medier. 

Framtidsbedömning 

Det råder för närvarande en stor osäkerhet som påverkar samhälle och samhällsekonomi. Inflationen är i 
nuläget på en hög nivå och prisökningstakten inom vissa områden får direkt effekt på såväl hushållen, 
företagen som olika samhällssektorer. De ekonomiska resultaten för 2022 för kommunsektorn och för Heby 
kommun hålls uppe av en fortsatt stark finansiering och en eftersläpning i effekter av den ökade 
inflationstakten. SKR prognostiserar en rejäl avmattning av sektorns ekonomi under de närmaste åren. 
Sammantaget bedöms sektorn stå inför negativa resultat under perioden 2023 till 2025 och en återhämtning 
mot normalkonjunktur först i slutet av planperioden. 

Det ekonomiska reformutrymmet/utrymmet kommer att vara begränsat under budget och planperioden. 
Strategin är snarast att likna vid en "övervintrarstrategi" i avvaktan på en förbättrad samhällsekonomisk 
situation. Fortsatta effektiviseringar och prioriteringar kommer att vara nödvändiga i syfte att klara den 
ansträngda situationen. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde kommer frågor som exempelvis 
energieffektivisering och hållbarhet att få ökad betydelse och en påskyndad omställning kommer sannolikt 
vara nödvändig även i det korta perspektivet. Under senare år har kommunens ekonomi stärkts vilket ger 
något mer stabila förutsättningar än vad som gällt tidigare år. 

Kommunen behöver utveckla sitt arbete för stärkt omfallsplanering och användande av olika scenarier för att 
bygga upp en handlingsberedskap. Parallellt behöver den mer långsiktiga planeringen stärkas i syfte att 
utgöra bas för ovan nämnda planering. I denna bas ingår underliggande behov och krav på verksamheterna 
som bland annat på grund av den demografiska utvecklingen kan förutsättas stå för ökade behov genom en 
allt mer åldrande befolkning. Heby kommun har redan i nuläget en situation där försörjningsbördan, det vill 
säga andel i yrkesverksam ålder, är hög såväl i ett regionalt som nationellt perspektiv. 

I de befolkningsprognoser som stödjer upprättad preliminär mål och budget för perioden 2023 till 2025 
beräknas befolkningsökningen till knappt 200 invånare per år. Inom utbildningsområden noteras mindre 
ökningar för budgetår 2023 samtidigt som antalet i förskola och grundskola förväntas öka 2024 och 
gymnasiet 2025. För gruppen äldre är det måttfulla ökningar i gruppen 65 till 74 år samtidigt som gruppen 
75 till 84 år ökar mer under budget och planperioden. Under föregående år hade kommunen en stor 
befolkningsökning som baserat på halvårssiffrorna för 2022 ser ut att ha bromsat upp något. Ökningen 
uppgår till och med halvårsskiftet till 27 invånare vilket är cirka 100 färre än prognostiserat. 

Det ökade behovet av digitala tjänster kräver även en digital kommunal administration som är i samklang 
med lagstiftningen. Detta är en fortsatt utmaning för oss. Utvecklingen går snabbt och vi har en låg digital 
mognad i organisationen. För att inte brista i handlingskraft och inte få förlupna kostnader behöver vi 
rekrytera och utbilda inom digitalisering och informationssäkerhet.  Inom många områden är inte 
digitaliseringen frivillig längre utan ett lagkrav, exempel på det är kommunallagens krav på digital 
anslagstavla, tillgänglighetsdirektivet för myndigheters webbplatser och lagkrav på en digital 
samhällsbyggnadsprocess. 

Hela Mälardalsregionen har under de senaste åren haft en stark tillväxt. Tillväxten kommer sannolikt att 
fortsätta. För att kunna möta efterfrågan är det viktigt att  vara produktiv samt ge ett professionellt och gott 
bemötande. Verksamheten kommer att arbeta aktivt med markstrategier och se över var kommunen har 
detaljplanelagd mark där exploatering ej ännu skett. Det är viktigt att planeringsarbetet ligger steget före 
efterfrågan för att kunna möjliggöra för en hållbar tillväxt. I uppdatering av översiktsplanen kommer höjd att 
tas för en fortsatt positiv befolkningsutveckling. 
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Uppföljning av måluppfyllelse, prognos 

Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning 

Inriktningar: Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social 
hållbarhet. 

Effektmål: Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna 
verka som samhällsmedborgare. 

Kommentar 

Arbetet mot det gemensamma effektmålet sker på strategisk och operativ nivå genom 
förvaltningsöverskridande samverkan i Styrgrupp för social hållbarhet samt särskilt utsedda arbetsgrupper. 
Under perioden har arbetet med att utveckla och starta upp aktiviteter fortskridit. 

AME och IFO vuxen har under perioden tillsammans arbetat med målgruppen UVAS – Unga vuxna som 
varken arbetar eller studerar (20-29 år). Behovet har visat sig mycket stort och gruppen är viktig att fånga 
tidigt. Abetet med Plattform för individstöd i samverkan/ LOKUS har fortskridit. Tydliga 
samordningsprocesser mellan Portalen till Livslångt Lärande och LOKUS-insatsen har tagits fram och 
integreras inom CLL. Det pågår också arbete med att öka samverkan och integrering av arbetet med 
arbetslivsinriktad rehabilitering inom Portalen. 

Under perioden har IFO vuxen arbetat med en genomlysning av åldersgruppen 17-29 års försörjningsstöd för 
att sammanställa behov inför framtida insatser och säkerställa att tillgängliga insatser nyttjas. I samverkan 
har IFO vuxen och AME utbildat i metoden BIP/SMAIL som visar på vikten av att arbeta med flera insatser 
samtidigt. Arbete pågår nu med att implementera samt ta fram lokala rutiner. 

Antalet öppet arbetslösa eller arbetslösa i program i åldersspannet 18 - 24 år uppgick till 97 personer vid 
augusti 2022. Motsvarande antal var vid årsskiftet 2022 var 113 inskrivna, vilket är en minskning med 16,5 
procent. I jämförelse med augusti 2021 så var motsvarande siffra 124 personer, vilket innebär en minskning 
mot föregående års mätpunkt med 21, 8 procent. Med andra ord så är den närliggande trenden att antalet 
minskar och att utvecklingen går i önskad riktning. 

De övriga två måtten mäts till årsbokslutet. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter 
fullföljd 
gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande 
program hemkommun ska 
öka 

Kolada 
 
 

 
 
 

 
  

Unga vuxna med 
försörjningsstöd ska 
minska 

Egen mätning 
 
 

 
 
 

 
  

Antalet öppet arbetslösa 
eller sökande i program i 
åldrarna 18 - 24 år ska 
minska 

Arbetsförmedlingen 
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Effektmål: Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor ska förbättras till 
2022 jämfört med 2020 

Kommentar 

Räddningstjänst har under perioden 2021-2022 tagit fram ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 
vilket är det politiskt styrande dokumentet för verksamheten. Handlingsprogrammet bygger på den riskbild 
som finns i kommunen och vilken förmåga den kommunala organisationen har för att kunna hantera de 
riskerna, såväl i egen regi som i samverka med andra aktörer. De nya handlingsprogrammet är mer 
omfattande än det tidigare och behandlar ett bredare spektra av risker med en mer detaljerad beskrivning av 
räddningstjänstens förmåga. 

Baserat på handlingsprogrammet för skydd mot olyckor så har räddningstjänsten Sala-Heby tagit fram en ny 
förmågebeskrivning för den operativa utryckande verksamheten. Förmågebeskrivningen talar om vad 
organisationen skall klara av att genomföra vid insats mot en olycka ner på stationsnivå. Som ett ytterligare 
steg i denna process har ett nytt övningskoncept för den utryckande verksamheten tagits fram vilket gör att 
vi som organisation övar än mer strukturerat och på rätt saker baserat på handlingsprogram och 
förmågebeskrivning. 

Räddningstjänsten Sala Heby ingår i en samverkan benämnd Räddningsregion Östra Svealand där 8 
räddningstjänster samverkar för att tillsammans utveckla vår förmåga och samtidigt påverka svenska 
räddningstjänsts utveckling. En del i det samarbetet har varit att ta fram ett gemensamt ledningsdokument 
och knutet till det gemensamma ledningsutbildningar. 

Sammantaget sett har det under perioden 2021-2022 genomfört förändringar och aktiviteter som stärkt den 
operativa förmågan i organisationen i stor utsträckning vilket gör att räddningstjänsten utvecklat sin förmåga 
att hantera bränder och trafikolyckor. 

En utmaning vi ser för den operativa förmågan är hur våra RIB stationer och styrkor idag är utformade. Hur 
räddningstjänsten skall formeras skall baseras på den riskbild som föreligger för en kommun och vilken 
förmåga som finns för att hantera olyckor, var stationerna skall vara lokaliserade, vilken bemanning som skall 
finnas, vilken utrustning som skall finnas. Dimensionering skall utgå från att skapa det bästa möjliga skydd 
för dem som vistats och bor i kommunen. Vi har idag en utmaning i att det är en viss omsättning på personal 
på RIB stationerna samtidigt som det är svårt att rekrytera. Till det så har vi i regel relativt små numerärer på 
stationera vilket gör at det blir kännbart kompetensmässigt mer en omsättning på personal och på förmågan 
att genomföra kvalitativa insatser. Denna fråga är något räddningstjänsten behöver titta närmare på. 

 

Effektmål: Den enskildes medvetande om brandrisker och agerande vid bränder ska förbättras 
till 2022 jämfört med 2020. 

Kommentar 

Räddningstjänsten genomför löpande aktiviteter för att öka på medvetenheten och kunskapen i samhället för 
att förebygga bränder och konsekvenser av bränder. Det är allt ifrån att sprida information via sociala medier 
och andra digitala kanaler, öppna hus, riktade informationskampanjer till att, i anslutning till inträffade 
händelser, informerar boende och fastighetsägare. Att svaret blir delvis under denna punkt är att aktiviteter 
har begränsats på grund av den Covid pandemi som varit. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

Räddningstjänsten har 
genomfört övningar 
riktade mot medborgare 
för att öka 
medventenheten 

Egen mätning 
 
 

 
 
 

 Ja 
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Effektmål: Kommunen ska ha en god förmåga att hantera allvarliga och extraordinära 
händelser 

Kommentar 

Efter ca tre år av pandemi samt krig i Ukraina som naturligtvis har påverkat arbetet med beredskap och 
krisledning markant finns nu förhoppning om att verksamheten återigen ska kunna börja arbeta proaktivt. 
När det gäller krisledningsstaben är planen att den ska vara fulltalig vid årsskiftet 2022/2023 och att 
förvaltningen kan återgå till att planera för informationer/utbildningar/övningar för staben. 

Samtidigt som planerade aktiviteter har ställts in, så har både pandemin och kriget i Ukraina inneburit att vi 
har testat vår förmåga att klara extraordinära händelser och att öva. Bedömningen är att vi har klarat 
uppkomna lägen på ett fullgott sätt. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

Krisledningsnämnden har 
genomfört en övning 
under 2021. 

Egen data 
 
 

 
 
 

 Nej 
  

Möten för funktionen som 
samordnar 
säkerhetsfrågor har 
genomförts vid minst 2 
tillfällen 

Egen 
 
 

 
 
 

 Ja 
  

Ett lokalt säkerhetsråd är 
bildat 

Egen mätning 
 
 

 
 
 

 Nej 
  

Samtliga positioner i 
krisledningsstaben är 
bemannade 

Egen 
 
 

 
 
 

 Ja 
  

Inriktningar: Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Effektmål: Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen 
med växande befolkning och en levande landsbygd. 

Kommentar 

Mycket av det arbete som gjord under 2022 är på planeringsstadiet eller mindre synligt för medborgarna och 
full effekt kommer troligtvis märkas av först i ett senare skede vilket medför att verksamheten lägger en mer 
konservativ prognos och man bedömer att effektmålet delvis kommer att uppnås 2022. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

Antal invånare 
Kolada Nyckeltal 

 
 

 
 
 

 
  

Nöjd-region-index, ska 
förbättras jämfört med 
föregående mätning 

SCB, NRI 
 
 

51 
 
 

 
  

Inflyttningsnetto 
Kolada 

 
 

 
 
 

 
  

Planberedskap för nya 
bostäder som kan byggas 

Kolada 
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Mått Källa Målvärde Utfall  
med stöd av alla gällande 
detaljplaner den 31/12, 
antal/1000 inv 

  

Tillgång till fast bredband 
om minst 100 Mbit/s 
(faktisk hastighet) -
 utanför tätort och småort 

Post- och telestyrelsen, 
PTS mobiltäcknings- och 

bredbandskartläggning 
 
 

 
 
 

 
  

Tillgång till fast bredband 
om minst 100 Mbit/s 
(faktisk hastighet) - totalt 

Post- och telestyrelsen, 
PTS mobiltäcknings- och 

bredbandskartläggning 
 
 

 
 
 

 
  

Antal förhandsbesked 
under året (utanför 
detaljplanerat område) 

Bygg- och miljöenheten 
 
 

 
 
 

 
  

Bostäder som beviljats 
bygglov under två senaste 
åren, antal/1000 inv 

Kolada 
 
 

 
 
 

 
  

Mediantid från 
planuppdrag till 
antagande under de 
senaste två åren, 
mediantid i månader. 

Mark- och 
planeringsenheten egna 

bedömning av 
handläggningstiden. 

 
 

 
 
 

 
  

Effektmål: Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare med en medveten 
strategi för kompetensförsörjning och moderna verktyg för rekrytering 

Kommentar 

De flesta mätetal som ska visa om målet är uppfyllt eller inte, mäts i september - oktober, varefter de 
sammanställs. Det vi kan se så här långt är att sjuktalen inte minskar jämfört med 2021 vilket är 
bekymmersamt. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

Hållbart medarbetarindex 
- över 82  Delindexen över 
80 för Motivation, 
Ledarskap och Styrning 

HME 
 
 

 
 
 

 
  

Medarbetare som kan 
tänka sig att 
rekommendera andra att 
söka jobb inom Heby 
kommun, andel ökar 

medarbetarenkät 
 
 

 
 
 

 
  

Medarbetare som vill 
arbeta kvar inom Heby 
kommun om två år, andel 
ökar 

egen mätning 
 
 

 
 
 

 
  

Sjukfrånvaro i procent av 
den sammanlagda 
ordinarie arbetstiden i 
åldersgruppen 29 år eller 
yngre, minskar 

egen mätning 
 
 

 
 
 

 
  

Total sjukfrånvaro, Egen mätning    
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Mått Källa Målvärde Utfall  
minskar  

 
 
 

 

Effektmål: Heby kommun ska ha ett bra företagsklimat 

Kommentar 

Kommunen klättrar 10 platser i Svenskt Näringslivs attitydmätning, men ligger långt från målet som är plats 
100. I "Insikt", som mäter åsikten hos de företag som har haft olika typer av ärenden hos kommunen, sjunker 
omdömet. 72 p av 100 totalt är ett gott betyg men under målet på 80 p. Det delmått som ligger lägst i 
mätningen är den för byggenhetens ärenden, där betyget är låga 55 p. Genomsnittet hos andra i 
kommungruppen (pendlingskommuner nära större stad) är 72 p. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

I mätningen "Insikt" ska 
Heby kommun ha 80 p 
eller högre 

Insikt 
 
 

80 
 
 

72 
  

Heby kommun har plats 
100 eller bättre i mätning 
av företagsklimat 

Extern 
 
 

-100 
 
 

-246 
  

Inriktningar: Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och 
resursmedveten ekonomi. 

Effektmål: Heby kommun ska ha en ansvarsfull användning av sina lokaler 

Kommentar 

Heby kommun har en hög beläggningsgrad i kommunens lokaler. Det finns i nuläget enbart en lokal som inte 
används i verksamheten och det är övervåningen i Tärnsjö bibliotek som hanteras som en omställningslokal. 
Slutlig och definitiv plan för lokalen finns inte i nuläget. I övrigt så har det funnits vakanta kommunala lokaler 
hos vår bolag, bland annat Villa Villekulla och Gamla skolan. Den senare är sedan en tid delvis uthyrd till 
Region Uppsala och folkhögskoleverksamhet. 

Således status quo i beläggningsgrad för kommunen men viss förbättring för koncernen. 

Planläggning pågår för att inrymma verksamhet i externt förhyrd lokal i de lokaler som i nuläget rymmer 
äldreomsorg. Effekter av detta kommer primärt att uppstå för år 2024. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

Beläggningsgraden i 
kommunens lokaler ska 
öka jämfört med 
föregående år. 

Egen 
 
 

 
 
 

 
  

Andel externt inhyrda 
lokaler (mätt i kvm) ska 
minska. 

Egen undersökning 
 
 

 
 
 

 
  

Effektmål: Heby kommun ska ha en långsiktig och strategisk ekonomisk planering 

Kommentar 

Prognosen i delårsbokslutet visar i förhållande till kvartalsrapporten en förbättring vad gäller det finansiella 
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målet att skatteintäkternas ökningstakt ska överstiga den för nettokostnaderna. Den väsentliga förklaringen 
till detta är att skatteintäkterna och de generella statsbidragen för 2022 har utvecklats positivt i de senaste 
skatteprognoserna. 

Samtliga aktuella jämförelser utgår från egen mätning och inte från Kolada. Målet soliditet är preliminärt och 
uppdateras i början av vecka 40. Av beslutade riktlinjer för mål och budget 2023, plan 2024-2025 framgår att 
målet förändrats till att omfatta egen mätning över tid. Vid en jämförelse med liknande kommuner vad gäller 
kommunens soliditetsmått 2021 noteras att Heby kommun ligger lägre. Kommunens långsiktiga 
betalningsförmåga är därmed svagare än jämförbara kommuner vilket behöver beaktas i framtida beslut om 
rimlig nivå eller målvärde på kommunens soliditet. Målet för 2023 är enbart formulerat så att det ska öka 
över tid. 

Utvecklingen av de finansiella nyckeltalen och målen för dessa visar en positiv bild vilket är viktigt inte minst 
mot bakgrund av att kommande år bedöms pröva finansiering och styrning. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

Förändringen av skatter, 
generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk 
utjämning (KEU) ska vara 
bättre än förändringen av 
nettokostnaderna. 

egen mätning 
 
 

 
 
 

-0,88 
  

Resultat efter finansnetto 
i kommunen ska över en 
fyra års period uppgå till 
minst två procent av 
skatter, generella 
statsbidrag och 
kommunalekonomisk 
utjämning (KEU). 

Kolada 
 
 

 
 
 

3,35 % 
  

Soliditeten i kommunen, 
inklusive 
pensionsåtaganden 
intjänade före 1998, ska 
förbättras och budgeteras 
så en ökning sker årligen 
mot ett medeltal för 
jämförbara kommuner. 

Kolada 
 
 

 
 
 

12 
  

Inriktningar: Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och 
klimatanpassat samhälle. 

Effektmål: Kommunens upphandlingar har alltid ett Agenda 2030-perspektiv 

Kommentar 

Målet bedöms vara uppfyllt vid årets slut. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

En dokumentation har 
gjorts i varje upphandling 
om vilket/vilka mål inom 
Agenda 2030 
upphandlingen har bäring 
på 

Upphandlingslistan i 
kommers 

 
 

 
 
 

 Ja 
  

Förfrågningsunderlagen Kommers   Ja  
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Mått Källa Målvärde Utfall  
har kravställningar utifrån 
Agenda 2030, i de 
upphandlingar där det 
enligt genomförd 
dokumentation bedöms 
som relevant 

 
 

 
 

 

Effektmål: Heby kommun ska öka andelen tjänsteresor med fossilfria drivmedel 

Kommentar 

Under perioden ligger andelen biodrivmedel på 31% av den totala kvantiteten bränsle. Målen för 2022 är att 
det ska var minst 33% för att öka från föregående år. Det finns goda förutsättningar för att det ska ske. 
Andelen totalt bränsleförbrukning av minskat något jämfört med samma period föregående. 

 

Mått Källa Målvärde Utfall  

Andel fossilfritt 
drivmedel, ingen enskild 
drivmedelstyp ska öka av 
den totala förbrukningen. 

Listor från leverantörerna 
av drivmedel 

 
 

 
 
 

 
  

Andel tjänstefordon som 
kan drivas med fossilfritt 
drivmedel ska öka. 

Biodriv Öst. 
 
 

 
 
 

 
  

Gram CO2/km från 
tjänsteresor (inkluderar 
kommunens 
tjänstefordon, egen bil i 
tjänst, kollektivtrafik) ska 
minska. 

Biodriv Öst. 
 
 

 
 
 

 
  

Andel tjänstefordon som 
är hel-elektriska bilar ska 
öka. 

Egen mätning 
 
 

 
 
 

 
  

Inriktningar: Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, 
inflytande och valfrihet. 

Effektmål: Heby kommun ska ha digitaliseringslösningar och e-tjänster som bygger på 
strategiskt prioriterade verksamhetsbehov och kostnadsmedvetenhet 

Kommentar 

Med utgångspunkt i kommunens digitaliseringsstrategi  har en ny modern hemsida och Intranät sjösatts. 
Hemsidan och Insidan uppfyller de digitala krav som medborgare och medarbetare ställer samt möjliggör 
effektiva digital lösningar. 

Under perioden har digital signering införts som innebär att vi kan skriva under avtal och överenskommelser 
digitalt med extern part. Ett E-arkiv har införts som möjliggör att digitalisera våra administrativa processer 
från att en handling upprättas eller inkommer tills att den ska arkiveras. 

Under perioden har en modul för interna E-tjänster upphandlas för att kunna digitalisera och 
effektiviseringar med interna pappersintensiva flöden. Mina meddelande som är ett lagkrav kommer införas 
under hösten och arbetet  med att ta fram digitala interna utbildningar har påbörjats.  Per 31 december 2021 
hade vi  28 e-tjänster till våra medborgare. Under perioden har inga nya e-tjänster skapats pga resursbrist 
och prioriteringar av införande av digital signering, mina meddelande och interna E-tjänster. 
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Mått Källa Målvärde Utfall  

Medborgarnas 
helhetsbedömning av 
inflytande-Index – 
förbättras 

Kolada 
 
 

 
 
 

 
  

Medborgarnas 
helhetsbedömning av 
kommunens 
verksamheter Index -
 förbättras 

Kolada 
 
 

 
 
 

 
  

Utbudet av e-tjänster 
ökar, jämfört med 
föregående år. 

Egen mätning 
 
 

 
 
 

28 
  

Effektmål: Verksamhetsmål som omfattar områden utanför beslutade effektmål. 

 

Sammanfattande kommentar 

Kommunstyrelsens måluppfyllnad visar liknande nivåer som samma period föregående år. Pandemin är 
orsaken till att en del planerade insatser inte kunde genomföras i början av året, kriget i Ukraina har också 
bidragit till att en del omfallsplanering har varit nödvändig. Bland annat fick förvaltningen under våren lägga 
fokus på att stärka upp vår säkerhet i digitala system, på bekostnad av att driva digitalisering framåt. Även 
övningar inom beredskapen har fått stå tillbaka för åtgärder som varit tvungna att genomföra med anledning 
av kriget, såsom förberedelser för ett eventuellt flyktingmottagande. 

Samtidigt kan noteras att det går åt rätt håll inom en del områden. Upphandlingar har tagit ytterligare steg för 
att införliva Agenda 2030-perspektiven i handläggningen. Vad gäller företagsklimat steg Heby kommun tio 
placeringar i rankingen från Svenskt Näringsliv men hamnar långt ifrån målet som är plats 100. 

Bedöms uppfyllas under året är effektmålen om räddningstjänsts förmåga, det gemensamma målet med 
samhällsbyggnadsnämnden om hållbar tillväxt, det ekonomiska målet (som har samma indikatorer som de 
finansiella målen), upphandlingar samt målet om fossilfria resor. 

Bedöms som att kunna uppfyllas delvis i år är effektmålen om förmåga att hantera extraordinära händelser, 
det gemensamma målet om unga och unga vuxna, räddningstjänsts arbete med enskilda, 
kompetensförsörjning, målet om att effektivisera lokaler samt målet om att tillhandahålla tjänster. 

Det effektmål som inte kommer att uppfyllas 2022 är det om företagsklimat.
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Kf § 52 Dnr KS/2022:47 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kvartalsrapport efter 31 mars – hela kommunkoncernen godkänns. 

 Kommunfullmäktige godkänner en avvikelse inom utbildningsnämndens verksamheter om 
9,5 miljoner kronor fördelat med 4,4 miljoner kronor i volymkompensation för förskolan, 
4,1 miljoner kronor enligt årsprognos för gymnasiet och 1,0 miljoner kronor enligt 
årsprognos för grundsärskolan.   

 Kommunfullmäktige konstaterar att påbörjad fördjupad analys behöver slutföras gällande 
utbildningsnämndens verksamhet inom Centrum för Livslångt Lärande i syfte att åtgärda 
nuvarande underskott. 
 

Sammanfattning 
Kvartalsrapporten utgör i enlighet med riktlinje för mål och budget ett fördjupat 
uppföljningstillfälle. Fördjupningen omfattar en helårsprognos som upprättas för kommunen som 
helhet och för respektive nämnd. Den innehåller ingen sammanställd redovisning för kommun 
och företag eller balansräkning och finansieringsanalys.  

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB redovisar ett utfall efter årets första tre månader i nivå 
med budget. Hebygårdar AB prognostiserar ett överskott i 2022 års verksamhet med 2,6 miljoner 
kronor vilket förklaras av lägre avskrivningskostnader. Hebyfastigheter AB prognostiserar ett 
helårsutfall i nivå med budget. Investeringsverksamheten är låg under årets inledning men båda 
bolagen bedömer att investeringsverksamheten ska genomföras enligt plan. 

Kommunens verksamheter är resultatmässigt i nivå med budget efter årets första tre månader. 
Verksamhetens nettokostnad avviker dock negativt med 5,3 miljoner kronor. Det uppvägs av 
motsvarande positiva budgetavvikelser för skatter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomiska utjämning. 

Årsresultatet prognostiseras till 37,5 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor över den 
budgeterade nivån. I resultatet ingår 5 miljoner kronor i intäkter från mark och exploatering. 
Verksamheternas nettokostnad avviker negativt med 12,3 miljoner kronor där den väsentliga 
förklaringen är utbildningsnämnden som prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 14,6 
miljoner kronor. 

Av de finansiella målen prognostiserar målen resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
soliditeten att uppnås 2022. Målet att utvecklingen av skatteintäkter ska överstiga utvecklingen 
av nettokostnaderna bedöms inte uppnås under 2022. Mot bakgrund av det finansiellt ansträngda 
läget i en utblick mot 2023 års verksamhet behöver rådande kostnadsutveckling brytas. 

För utbildningsnämnden är det angeläget att fastställa godkända avvikelser mot bakgrund av att 
det finns en volymrelaterad problematik gällande resursfördelningen för barn i åldern 1 till 5 år. 
Antalet barn har ökat väsentligt mer än vad som ingick i den volymkompensation som utgick till 
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nämnden för aktuell åldersgrupp i mål och budget 2022 – 2024. Gymnasieskolan är ett annat 
område där det föreligger en stor skillnad mellan budget och verksamhetens kostnader. 
Motsvarande gäller för grundsärskolan som prognostiserar en negativ avvikelse med 1,0 miljoner 
kronor. Kommunstyrelsen gav nämnden i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag eller 
förklaringar till varför åtgärder inte är möjliga att vidta redan i anslutning till nämndens 
februarirapport. Slutligt fastställande av godkända avvikelser föreslås ske i anslutning till 
behandling av nämndens årsrapport för 2022. På kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 
återrapporterade utbildningsnämnden enligt detta uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 128/2022. 
Tjänsteskrivelse, 23 maj 2022. 
Fördjupad redovisning av åtgärder inom utbildningsnämnden. 
Kfn § 35/2022. 
Sbn § 44/2022. 
Von § 70/2022. 
Ubn § 58/2022. 
Ubn § 60/2022. 
Ks § 102/2022. 
Ks § 103/2022. 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022. 
 

Förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

 Kvartalsrapport efter 31 mars – hela kommunkoncernen godkänns. 
 

 Kommunfullmäktige godkänner en avvikelse inom utbildningsnämndens verksamheter 
om 9,5 miljoner kronor fördelat med 4,4 miljoner kronor i volymkompensation för 
förskolan, 4,1 miljoner kronor enligt årsprognos för gymnasiet och 1,0 miljoner kronor 
enligt årsprognos för grundsärskolan. 
 

 Kommunfullmäktige konstaterar att påbörjad fördjupad analys behöver slutföras 
gällande utbildningsnämndens verksamhet inom Centrum för Livslångt Lärande i syfte 
att åtgärda nuvarande underskott. 

 

Ändringsförslag  
Anne-Charlotte Mattsson (L) föreslår kommunfullmäktige att i den andra beslutspunkten besluta: 

 9,5 miljoner kronor ska tillföras utbildningsnämnden men inte vara nivåhöjande för 
budget 2023, plan 2024-2025.  
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Yrkanden 
Marie Wilén (C), Anders Pettersson (S), Annika Krispinsson (C), Per Sverkersson (S) och Carina 
Schön (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ewa Westling Olzon (M), Anneli Ellnebrant (M), Mats Jennische (M), Håkan Bengtzon (M), Elin 
Ångman (MP), Ingela Wikander (KD), Anne-Charlotte Mattsson (L), Olle Vahlberg (L), Salima 
Korshed (V), Mattias Widén (SD), Marga Karttunen (SD), Jan Dagh (SD), Toni Hietakuja (SD), 
Bernt Ove Stenmark (KD) och Carl-Otto Bergqvist (V) yrkar bifall till Anne-Charlotte Mattssons 
ändringsförslag.   

Marie Wilén (C), Per Sverkersson (S) och Carina Schön (S) yrkar avslag på Anne-Charlotte 
Mattsons (L) ändringsförslag.  
 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer inledningsvis den första och tredje 
beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden ställer sedan den andra beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag mot Anne-
Charlotte Mattssons (L) ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 

Reservationer 
Anneli Ellnebrant (M), Ewa Westling-Olzon (M), Mats Jennische (M), Håkan Bengtzon (M), Elin 
Ångman (MP), Anne-Charlotte Mattson (L), Olle Vahlberg (L), Ingela Wikander (KD), Bernt Ove 
Stenmark (KD), Salima Korshed (V), Carl-Otto Bergqvist (V), Mattias Widén (SD), Marga 
Karttunen (SD), Jan Dagh (SD) och Toni Hietakuja (SD) reserverar sig mot den andra 
beslutspunkten till förmån för Anne-Charlotte Mattssons ändringsförslag. 
 

 

 
Delges 
Samtliga nämnder  
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Samtliga förvaltningschefer 
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Kf rev § 83 Dnr KS/2022:78 042 

Presentation av granskning gällande delårsrapport 

 
Kommunfullmäktiges revisorers beslut 

 Kommunfullmäktiges revisorer tackar för presentationerna och godtar rapporterna. 
 Granskningsrapporterna överlämnas tillsammans med kommunfullmäktiges revisorers 

utlåtande till kommunfullmäktige.  
 

Sammanfattning 
Sakkunnigt biträde Johan Tingström presenterade granskningsrapporten avseende 
delårsrapporten per den 31 augusti 2022.  

Sakkunnigt biträde Carin Hultgren presenterar rapport avseende granskning av delårsrapport, 
god ekonomisk hushållning. 

 

Beslutsunderlag 
Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2022 
Granskning av delårsrapport, god ekonomisk hushållning 2022 
 

 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen  
Samtliga nämnder 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2329
Datum: 2022-10-25



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-10-18 
Kommunfullmäktiges revisorer

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf rev § 88 Dnr KS/2022:78 042 

Yttrande över delårsrapport per den 
31 augusti 2022 

 
Kommunfullmäktiges revisorers beslut 

 Kommunfullmäktiges revisorer godtar och undertecknar utlåtande. 
 Utlåtande och granskningsrapporter överlämnas till kommunfullmäktiges ålderspresident 25 

oktober 2022. 
 Utlåtande och granskningsrapporter överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande och 

yttrande. 
 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges revisorer ordförande presenterar förslag på revisionsutlåtande avseende 
delårsrapporten. 

 

Beslutsunderlag 
Revisionsutlåtande delårsrapport 2022 

 

 
Delges + bilagor 
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Samtliga nämnder 
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Inledning 
 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 

Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till 

fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar 

är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed. 

Inriktning och omfattning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Drift och investeringsredovisning 

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige. 

 

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 

ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och 

att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 

inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 

en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 

gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 

viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 

uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som 

en uttalad slutsats grundad på en revision har.  

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2022-10-18 och fullmäk-

tige behandlar delårsrapporten 2022-11-01. Rapportens innehåll har sakgranskats av 

ekonomichef och redovisningschef. 

 
1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i 

förekommande fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper. 
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Granskning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens 

resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, sammanställda räkenskaper den 

översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter för 

Heby kommun för perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för 

att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal 

bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga 

granskning. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödes-

analys, sammanställda räkenskaper, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- 

och investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 

LKBR.  

 

2022-10-18 

  

 

Johan Tingström      

 

 

___________________________   

Auktoriserad revisor      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org.nr. 556029–6740) (PwC) på uppdrag av de 
förtroendevalda revisorerna i Heby kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan 
från 2022-05-19. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022. 

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning: 

Revisionsfråga Bedömning  

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av fullmäktige 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Delvis 
Utifrån genomförd översiktliga granskning av 
delårsrapportens återrapportering gör vi 
bedömningen att det prognostiserade 
resultatet är förenligt med de finansiella mål 
som fullmäktige fastställt i budget 2022. 
 
Utifrån genomförd översiktliga granskning av 
delårsrapportens återrapportering gör vi 
bedömningen att det prognostiserade 
resultatet delvis är förenligt med de 
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i 
budget 2022. 

Samtliga finansiella mål samt 15 av 40 
verksamhetsmål (effektmål) prognostiseras att 
uppfyllas helt, medan ytterligare 17 av dessa 
verksamhetsmål bedöms delvis uppfyllas. 
 
Bedömningen i delårsrapporten är att 
balanskravet kommer uppfyllas för 2022. 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige.    

Kommunen/regionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma. 

 

 Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning  

Avgränsning 

Granskningen av delårsrapporten omfattar:  

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga 

mål). 

Metod 

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av kommunen. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2022. 

Finansiella mål 

I nedanstående tabell ges en återredovisning av kommunstyrelsen bedömning av 

förväntad måluppfyllelse till årets slut. 

Finansiellt mål Förväntad 
måluppfyllelse 
vid årets slut 

Resultat efter finansnetto ska över en fyra års period 

uppgå till minst 2 % av skatter, generella statsbidrag 

och kommunalekonomisk utjämning (KEU) 

Målet bedöms bli 
uppfyllt 

Förändringen av skatter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning (KEU) ska vara bättre 

än förändringen av nettokostnaderna 

Målet bedöms bli 
uppfyllt 

Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden intjänade 

före 1998, ska förbättras och budgeteras så en ökning 

sker årligen mot ett medeltal för jämförbara kommuner  

Då målet är under 
förändring inför 
2023 gör 
kommunstyrelsen 
bedömningen att 
målet uppnås. 

 

I delårsrapporten gör kommunstyrelsen bedömningen att samtliga finansiella mål 

bedöms uppnås vid årets slut, trots att soliditetsmåttet inte uppnås där Heby trots en 

förbättring jämfört med bokslutet 2020 då soliditeten var negativ, inte har en lika positiv 

utveckling som jämförbara kommuner. I takt med att kommunen klarar resultatnivåer om 

minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag förbättras soliditeten.  

Verksamhetsmål 

Nämnderna har tillsammans 40 effektmål kopplade till kommunfullmäktiges fem 

inriktningar. Av dessa effektmål är fyra gemensamma för flera av kommunens nämnder. 

Ett av effektmålen kan inte bedömas eller prognostiseras då de mått som kopplats till 

målet följs upp först senare delen av året. Det framgår dock inte fullt ut på vilka grunder 

denna bedömning görs.  

Av den sammanställning som redovisas i delårsrapporten framgår att 32 av 40 effektmål 

uppnås helt eller delvis, vilket motsvarar drygt 80 procent. Kommunstyrelsen gör 

däremot ingen sammanfattande bedömning av om god ekonomisk hushållning bedöms 

uppnås med lämnad prognos. 
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Utvärderingsmodell 

Samtliga effektmål följs upp med hjälp av de mått som nämnderna utpekat som 

indikatorer på uppnådd effekt. Utfallet för dess mått redovisas däremot inte i 

delårsrapporten. 

Ett inriktningsmål är uppfyllt om samtliga effektmål med koppling till inriktningen är 

uppnådda. Om 80 procent är uppfyllt så anses inriktningen vara delvis uppfylld. 

För att ett effektmål ska anses uppfyllt ska samtliga målvärden för måtten var uppnådda 

och majoriteten av verksamhetsmålen uppnådda. Effektmålet bedöms sedan som delvis 

uppfyllt om 80 procent av målvärdena för måtten är uppnådda och majoriteten av 

verksamhetsmålen är uppnådda. 

I nedanstående tabell ges en återredovisning av kommunstyrelsen bedömning 

(förväntad måluppfyllelse) av fastställda effektmål 2022. 

  Förväntad måluppfyllelse  
vid årets slut 

Inriktningar Antal effekt-
mål 2022 

Uppfyllda Delvis 
uppfyllda 

Ej uppfyllda 
eller ej 

möjliga att 
bedöma 

Heby kommun ska vara en 

trygg och säker kommun som 

strävar efter ökad social 

hållbarhet. 

8 3 5  

Heby kommun ska tillhandahålla 

tjänster av god kvalitet med 

möjlighet till delaktighet, 

inflytande och valfrihet. 

12 4 5 3 

Heby kommun ska vara en 

jämställd och attraktiv kom-mun 

att leva, bo och verka i. 

7 3 2 1 

Heby kommun ska ha en 

ekonomisk hållbarhet med en 

jämställd, växande och 

resursmedveten ekonomi. 

8 2 4 2 

Heby kommun ska ha en 

ekologisk hållbarhet och bidra till 

ett fossilfritt, resurseffektivt och 

klimatanpassat samhälle. 

5 3 1 1 

Totalt antal mål 40  

(100%) 

15  
(38%) 

17  
(43%) 

7  
(18%) 

 

Av de effektmål som kan följas upp, 39, görs bedömningen i delårsrapporten att 38 

procent eller 15 kommer att uppnås vid årets slut. Vidare framgår att 43 procent delvis 
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uppnås. Detta ger sammantaget att drygt 80 procent av effektmålen uppnås helt eller 

delvis.   

Balanskravet 

Prognostiserat balanskravsresultat, efter realisationsvinster korrekt eliminerats med 0,4 

mnkr, uppgår till 53,6 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer 

uppfyllas för 2022. 

Bedömning 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 

bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2022. 

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi 

bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de 

verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2022. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer uppfyllas för 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Heby dag som framgår av min elektroniska signatur 

 

 

Carin Hultgren     

___________________________   

Certifierad kommunal revisor 

Granskningsansvarig 

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från 2022-05-19. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och 
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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liX) HEBY 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 

2022-10-11 
Bygg- och miljönämnden 

1 (9) 

Plats och tid Gemenskapen, Sala kommun, 11 oktober 2022, kl. 09.00 - 10.25 

Beslutande Olof Nilsson (S), ordförande 
Erik Backman (S) 
BengtGårdenborg(C) 
Mats jennische (M), vice ordförande 
Lars Säberg (SO) 

Ej tj änstgörande ersättare Tjänstemän och övriga personer 

Utses att justera 

Justeringens 

plats och tid 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsp lats för 

protokollet 

Underskrift 

Ann-Christine Persson (S) 
Kristina Pettersson (S) 

Bengt Gårdenborg 

Lars Wedlin, kontorschef, § 53 
Soran Amin, tf enhetschef,§ 53 
Lena Pettersson, enhetschef,§ 53 
Åsa Hietakuja, livsmedelsinspektör, § 53 
Rickard Eriksson, bygglovhandläggare, §§ 54-55 
Anneli Mattsson, nämndsekreterare 

Samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 11 oktober 2022 kl. 10:45 

_d___~t{~' ~t/11-
Anneli Mattsson <G: / 
Olof.Nilsson .,,-

ANSLAG/BEVIS 

Paragrafer 
§ 52-57 

Protokollet är justerat. justeringen har tillkännagivits genom ans lag. 

Bygg- och miljönämnden 

11 oktober 2022 

11 oktober 2022 
Datum för 

anslags nedtagande 2 november 2022 

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala-Heby 

_ci_turdr' ~l/4~--
Anneli Mattsson 

I Utdragsbestyrkande 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2237
Datum: 2022-10-11



HK) HEBY 
~ KOMMUN 

Bmn § 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-11 
Bygg- och miljönämnden 

Dnr: HBN 2021-000288 

Delårsrapport per 31 augusti 2022 

Bygg- och miljönämndens beslut 

• Bygg- och miljönämnden beslutar, 
att fastställa delårsrapport för nämnden 

Sammanfattning 
Verksamheten har bedrivits inom ram. Prognos för helåret är också att 
verksam heten kommer att bedrivas inom ram. 

8 (9) 

Bostadsanpassningen är alltid svår att prognosticera. Men just nu ser vi inga 
tecken på att den kommer att överskrida ram. 

Delges: 
Kommunfullmäktige 
Kommunfu llmäktiges revisorer 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport per 31 augusti 2022 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2237
Datum: 2022-10-11



 
 

 

 

 

 

 

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med 
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Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse 

Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. För bygg- och miljönämndens ansvarsområden svarar 
samhällsbyggnadskontoret vid Sala kommun. Kontoret bildades den första januari 2021 genom en  
sammanläggning av enheterna byggenheten, miljöenheten och plan- och utvecklingsenheten. Kontoret består 
av cirka 50 medarbetare och ansvarar för Hebys räkning för bygglovsgivning i enlighet med plan- och  
bygglagen, bostadsanpassningsbidrag i enlighet med lag om bostadsanpassningsbidrag, tillsyn och  
tillståndsgivning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och alkohollagen med mera. Kontorets  
huvudsakliga fokus under delåret har varit att säkerställa leverans i uppdraget samtidigt som kontoret och 
dess arbetssätt och strukturer etableras. 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Bygg- och miljönämndens verksamhet genomförs i samverkan mellan Heby och Sala kommuner, och utförs av 
samhällsbyggnadskontoret i Sala. 

Inom samhällsbyggnadskontoret, SBK, har vi uppdaterat nämndprocessen med ökad tydlighet kring  
stoppdatum och beredningar.  

SBK har under delåret utrett och fastställt ny administrativ organisation. Från och med 5 september 2022 
samlas kontorets administration i en gemensam enhet.   

Inom SBK har skyddsronder genomförts med hjälp av företagshälsovård. Skyddsronden har fokuserat på den 
nära arbetsmiljön t ex belysning, inställning av skärmar och kontorsstolar samt värme och ventilation.   

Kontorets mätning av nöjd-kund-index visar blandade resultat. Inom bygglovsgivningen når vi inte de  
resultat vi önskar.  

Inom livsmedelskontrollen har vi haft brist på bemanning vilket gör att vi inte nått upp till de tillsynstimmar 
vi planerat.   

Under delåret har 190 bostadsanpassningsärenden inkommit. För motsvarande period 2021 var det 156 
ärenden.      

Antalet ansökningar om förhandsbesked har varit 20 st. under delåret. För motsvarande period 2021 var det 
18 ärenden.    

Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av småhus och fritidshus har varit 34 st. under delåret. För motsva-
rande period 2020 var det 21 ärenden.    

Antalet bygglovsärenden för nybyggnad av lokaler och verksamheter har varit 6 st. under delåret. För mot-
svarande period 2020 var det 3 ärenden.    

Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 2,5 2,4 0,1 3,5 3,5 0,0 2,9 4,6 

Kostnader -7,5 -7,7 0,2 -11,5 -11,5 0,0 -6,2 -10,2 

Nettokostnad -4,9 -5,3 0,4 -8,0 -8,0 0,0 -3,3 -5,6 

Investerings-bud-
get         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

  Januari-augusti Helår Förgående år 

Verksamhet Utfall Budget Avvi-
kelse 

Pro-
gnos Budget Avvi-

kelse 
Jan-
aug 

Bok-
slut 

Politisk verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,2 -0,3 0,1 -0,5 -0,5 0,0 -0,2 -0,3 

Nettokostnad -0,2 -0,3 0,1 -0,5 -0,5 0,0 -0,2 -0,3 

         

Gemensamt Bygg- och miljö         

Intäkter 0,2 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -5,7 -5,7 0,0 -8,5 -8,5 0,0 -5,3 -8,0 

Nettokostnad -5,5 -5,5 0,0 -8,2 -8,2 0,0 -5,3 -8,0 

         

Bygg         

Intäkter 1,1 0,9 0,2 1,4 1,4 0,0 1,6 2,4 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnad 1,1 0,9 0,2 1,4 1,4 0,0 1,6 2,4 

         

Miljö- och hälsoskydd         

Intäkter 0,8 0,8 0,0 1,2 1,2 0,0 0,8 1,4 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnad 0,8 0,8 0,0 1,2 1,2 0,0 0,8 1,4 

         

Livsmedel         

Intäkter 0,3 0,4 -0,1 0,5 0,5 0,0 0,4 0,6 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnad 0,3 0,4 -0,1 0,5 0,5 0,0 0,4 0,6 

         

Alkoholhandläggning         

Intäkter 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 

Kostnader -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,3 

Nettokostnad -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

         

Bostadsanpassning         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -1,3 -1,5 0,2 -2,3 -2,3 0,0 -0,6 -1,6 

Nettokostnad -1,3 -1,5 0,2 -2,3 -2,3 0,0 -0,6 -1,6 

         

Summa intäkter 2,5 2,4 0,1 3,5 3,5 0,0 2,9 4,6 

Summa kostnader -7,5 -7,7 0,2 -11,5 -11,5 0,0 -6,2 -10,2 

Summa nettokostnad -4,9 -5,3 0,4 -8,0 -8,0 0,0 -3,3 -5,6 
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Kommentar till periodens utfall och helårsprognos 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att verksamheten bedrivits inom ramen för budget under delåret.  
Prognosen för helår ligger i linje med budget. Det innebär att det finns en liten marginal för årets sista  
tredjedel. 

Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar 

Nämnden bedömer att det inte finns behov av åtgärdsplan. 

Åtgärders effekt 2020 

Åtgärder Miljoner kro-
nor 

Beräknad 
helårsef-

fekt 

Effekt 
2020 

Kommentarer 

    

    

    

    

Uppföljning av internkontroll 

Framtidsbedömning 

Samhällsbyggnadskontoret fokuserar på fortsatt leverans av uppdraget.  
Under hösten kommer vi att fortsätta med arbetet kring behovsutredning, resursplaneringsmodell, taxa och 
timavgift. Att vi får detta på plats är helt avgörande, både för hur vi genomför vårt uppdrag, men också för en 
fungerande styrning och arbetsmiljö.  
Rekrytering av enhetschefer till plan- och utvecklingsenheten samt till SBK administration pågår.  
Det kommer att stärka kontorets kraft att arbeta med utvecklingsfrågor.   
Bemanning är en avgörande fråga för alla våra enheter. Det är svårt att hitta kvalificerade medarbetare. Inte 
heller konsulter finns att få tillgång till.   
Att få igång yttre tillsyn inom alkohollagen är en viktig prioritering.  
 

Uppföljning av måluppfyllelse, prognos 

Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning 

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Effektmål  Mått 

Heby kommun ska ha en långsiktig strategisk plane-
ring för tillväxt och landsbygdsutveckling 
 
 
Kommentar 
2022-10-05 
 
Under delåret har 120 lgh färdigställts i Heby och 
Sala varav huvuddelen inom Heby kommun. Målet 
bedöms delvis kunna uppnås. 

  • 
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Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten eko-
nomi. 

Effektmål  Mått 

Bygg- och miljönämnden ska aktivt samverka med 
övriga enheter inom kommunen för att säkerställa 
god resurshushållning. 
 
 
Kommentar 
2022-10-05 
 
Byggenheten och miljöenheten samverkar med en-
heterna i Heby för att genomföra uppdraget. Främst 
finns samverkan med planenheten och med nä-
ringslivsstrategen. Målet bedöms kunna uppnås. 

 Närvaro vid möten. 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 
valfrihet. 

Effektmål  Mått 

Bygg- och miljönämnden ska bedriva en effektiv och 
ändamålsenlig tillsyn och kontroll. 
 
 
Kommentar 
2022-10-05 
 
För 2022 bedömer vi att livsmedelskontrollen inte 
kommer att genomföras i sin helhet. 

 

Antal tillsynsbesök genomförda enligt planering på 
miljöenhetens tillsynsobjekt och livsmedelsobjekt. 

Tillsyn på byggenheten sker enligt verksamhetsplan. 

Vid överprövning i samband med överklagande ska 
bygg- och miljönämndens beslut visa sig vara rik-
tiga. 
 
 
Kommentar 
2022-10-05 
 
Bedöms delvis kunna uppnås 

 
Antal överklaganden som genomgått en prövning av 
överprövande instans utan att ändras. 

Bygg- och miljönämnden ska ge en god service och 
ha ett bra bemötande. 
 
 
Kommentar 
2022-10-05 
 
2021-års NKI är inte på den nivå som nämnden vill 
att den ska vara. Nämnden fick redovisning under 
våren och följer upp den vid sitt sammanträde i ok-
tober. Målet bedöms inte kunna uppnås. 

 

Antal bekräftelsebrev i tid. 

NKI, minst 75 

Bygg- och miljönämnden ska säkerställa att resur-
ser finns för att myndighetsutövningen fungerar. 
 
 
Kommentar 
2022-10-05 
 
Nämnden fastställer verksamhetsplan för enheter-
nas räkning. 

 Redovisning av verksamhetsplaner till nämnd. 

 

• 

I I 

• 

• 

■ 

• 
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Delårsrapport per 31 augusti 2022 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Delårsrapport per 31 augusti 2022 samt måluppfyllelse avseende kultur- och fritidsnämndens 
delar godkänns. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har att godkänna sin delårsrapport 2022, samt måluppfyllelse för 
perioden.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, kultur- och fritidsnämnden, rapport 
 
 
 
 
 
Delges 
Ekonomichef  
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Förvaltningsekonom 
Enhetschef 
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Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Kultur- och fritidsenheten har nästan två år bakom sig där verksamheterna ständigt har fått anpassas efter 
nya restriktioner och de anställda fått planera om arbetet för att hela tiden kunna säkerställa både besökares 
och medarbetares säkerhet. 2022 började med en ny coronatopp men därefter kunde enhetens verksamheter 
i stort återgått till det normala. 

Organisationsöversyn och ledning 
I januari valde den nytillträdda kultur- och fritidschefen att avsluta sin anställning i Heby kommun. Detta 
samtidigt som en tillfällig biträdande enhetschef tillsattes för att stödja upp inom organisationen. Ingen 
rekrytering av ny enhetschef påbörjades direkt utan istället kunde verksamheten få in en tillförordnad 
enhetschef. Samtidigt med detta pågår ett stort arbete inom verksamheten för att ta fram en ny organisation. 

En ny kultur- och fritidschef rekryterades under våren och personen tillträdde tjänsten i september. 

Lövsta - konst till det nya vård- och omsorgsboendet 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att införskaffa konst till det nya vård- och omsorgsboendet Lövsta. 
Under början av 2022 påbörjades arbetet genom att bland annat bilda en referensgrupp och ta fram kriterier 
för vilken konst som kan vara aktuell för boendet. 

Biblioteksverksamheten 

Folkbibliotek 
Biblioteken började under perioden återgå till normal verksamhet och hade flera utställningar. Exempelvis så 
har alster från kommunens förskolebarn, tavlor av konstnärer från orten samt vadmalsbroderi ställts ut. Det 
har även varit ett vernissage och utställning av ORDA. Det är utställning av unga med intellektuell 
funktionsnedsättning. Utställningen fanns i skyltfönster i Heby och Östervåla men på plats i Tärnsjö bibliotek 
under nästan hela sommaren där ungdomarna skrivit texter och dikter. 

Utöver detta inbjöds också till en utställning i samarbete med Upplandsmuseéts hemslöjd, Ull för livet, som 
avslutades med en workshop och en skulpturskiss av utsmyckningen av Östervåla vårdcentral tillsammans 
med Region Uppsala visades på Östervåla bibliotek.. 

Det årliga läsprojektet på Östervåla skola tillsammans med biblioteket som deponerade böcker till 
klassrummen genomfördes. Det gör att föräldrar tillsammans med barnen kommer till Östervåla bibliotek för 
att aktivt hjälpa barnen med sin läsutveckling. 

Verksamheten anordnade föreläsning från Infoteket med många åhörare om hur vardagen kan fungera med 
en NPF-diagnos (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och personalen anordnade även afternoon tea 
med bokprat samt bokrecensioner. 

Vi har på alla våra tre bibliotek bjudit in lokala partier att finnas på plats och mingla runt och svarat på frågor 
från våra medborgare vid ett tillfälle inför valet. 

Barn- och ungdomsverksamheten kunde återigen ta emot bokade förskoleklasser och förskolegrupper och 
bibliotekarier besökte förskolan i Morgongåva. Under sportlovet erbjöds pysselaktiviteter. 
Barnbibliotekarien tog emot flera barngrupper i Tärnsjö samt hade Harry Potterhögläsning runt lägereld i 
Tärnsjö, Heby och Östervåla under påsklovet. Det utmynnade i en Harry Potterklubb som pratade böcker på 
Heby bibliotek. 

Det har anställts en ny projektanställd ungdomsbibliotekarie för att fortsätta projektet Stärkta bibliotek. Hon 
bjöd in till Bokfika funkis, en bokfika med fika och gåvoböcker speciellt anpassade till ungdomar med 
intellektuella funktionsnedsättningar. 

Ungdomsbibliotekarien har även haft Bokfika deluxe på alla tre biblioteken. Det var bokfika utomhus för 
ungdomar. Även här fick de varsin gåvobok. De unga fick också tycka till om biblioteket. 

Biblioteket fanns på plats under Fun camp i sommar och har även genomfört popup på fem olika platser i 
kommunen och delat ut cirka 50 gåvoböcker till ungdomar. 

Östervåla bibliotek fick en avdelning flyttbara hyllor som medger större yta för programverksamhet. 

Skolbibliotek  
Östervåla skola (F-6) genomförde sitt årliga läsprojekt under början på året. Skolbibliotekarien träffade alla 
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klasser för digitala bokprat. Eleverna fick också komma med önskemål om böcker de vill läsa som sedan 
köpts eller lånats in. Ansvarig upplevde att det finns ett stort läsintresse vilket varit roligt och skolans tester 
visar att läsförmågan ökat hos många elever efter projektet. 

Skolbibliotekarien köpte in böcker till läsprojektet Bokjuryn och skickade ut till de högstadieklasser som 
deltog. Under perioden läste och arbetade eleverna på olika sätt med sina valda böcker och som avslutning 
gjorde eleverna boktrailers. I arbetet med trailers fick eleverna genomgång i upphovsrätt kring bilder och 
musik och övning i att koppla samman text, bild och ljud. 

Inför läsårsuppstarten i augusti blev skolbibliotekarien inbjuden att hålla en inspirationsföreläsning för 
lärare i Morgongåva och Vittinge kring läsning och skolbibliotek. Det blev ett bra tillfälle att berätta om de 
skolbiblioteksresurser som finns och att dela idéer och erfarenheter kring läsning, vilket förhoppningsvis kan 
utveckla läsundervisningen. 

Skapande skola 
Skapande skola-projekten för läsåret 21/22 har kunnat genomföras som planerat och är nu avslutade. Inga 
större förändringar behövde göras på grund av pandemin. Under perioden genomfördes slöjdprojekt, 
dramaprojekt, konstskola med Bror Hjorths hus och spoken word med estradpoet. Skolbibliotekarien skrev 
ansökan för skapande skola läsåret 22/23 i samråd med lärare och skolledare, de beviljades 214 400 kr från 
Kulturrådet. Det här läsåret kommer skolorna jobba med musik och dans, spoken word, drama, 
mangatecknande, skrivande tillsammans med författare, bildkonst med illustratör, filmer med stopmotion 
och green screen och interaktiv konsert på UKK. 

Musikskolan 
Efter en tuff december med Corona-restriktioner och sjukdom i lärarlaget kunde man till slut anordna en 
försenad julföreställning i Heby under januari. Teatergruppen framförde ”En julsaga” tillsammans 
instrument- och sångelever som spelade musik till föreställningen. 

I Östervåla skulle danseleverna (åk 3-6) ha dansat på torget under julgransplundringen på tjugondag Knut, 
vilket blev inställt på grund av rådande restriktioner. Istället dansade de sitt verk ”Havet”, som de till stor del 
koreograferat själva, på scenen i Fokus i slutet av januari. 

Ungdomsgruppen i teater i Östervåla (Ung Teater Östervåla) har under året varit med i Riksteaterns projekt 
Länk som ger unga ensembler möjlighet att spela nyskriven dramatik. Projektet ger också möjlighet till 
regionalt och nationellt utbyte för eleverna och lärare. Detta gav deltagarna chansen att spela föreställningen 
”Att dela en kaka” på flera platser: Genrep för publik i Östervåla (Fokus scen)  och offentliga föreställningar 
och för andra teatergrupper i Uppsala på Sprakateatern. Under mars var gruppen i Gävle på Folkteatern för 
festivalhelg. Deltagarna fick se många andra föreställningar, sova över i Gävle Kulturskolas lokaler och spela 
för en entusiastisk publik och jury som gav vår ensemble rörande hyllningar. I maj spelades föreställningen 
för sista gången på Heby Folkets Hus. 

I början av maj var Musikskolan ute i alla skolor i Heby kommun och träffade elever i åk 3 - 6. 
Musiklärarna berättade om verksamheten, delade ut informationsbroschyrer samt bjöd in alla elever och 
lärare i åk Heby till våra vårkonserter. Musikskolan anordnade busstransport för eleverna och klasslärare till 
konserterna. Sju vårkonserter arrangerades också. Tre i Heby Folkets Hus och tre  i Equmeniakyrkan, 
Östervåla, samt en konsert med insamling till Musikhjälpen med äldre elever i församlingshemmet i 
Östervåla. 

Mellanstadiegruppen i teater i Östervåla avslutade terminen med filmvisning av sina kortfilmer de arbetat 
med under våren. På skolavslutningen i Östervåla medverkade några av musiklärarna genom att musicera 
från ett lastbilsflak framför eleverna på väg mot avslutningen i kyrkan. 

På sommarlovet höll två av musiklärarna i ett läger på Fun Camp kallat ”Musikverkstad” för barn 7-9 år. 

Under juni till augusti renoverades och ljudisolerades Musikskolans lokaler i Heby till att bli ändamålsenliga 
lokaler för att kunna bedriva undervisning i. Golvet i danssalen i Klubb Knaster anpassades också för att 
skapa en bättre arbetsmiljö. 

Under perioden planerades även en "prova-på-dag" i september för elever i årskurs sju. Detta erbjuds som ett 
"smakprov" på vad musikskolans verksamhet och är en del i att visa eleverna vad kulturutbudet i Heby 
kommun har att erbjuda. 

Ett filmprojektsamarbete med en filmpedagog från Sala kulturskola har inletts under höstterminen. 
Pedagogen kommer att vara på Heby Musikskola på måndagar och ha skapande film för mellan- och 
högstadieelever. 

Under perioden kunde tjänsten som kulturpedagog (dans och teater) omvandlas till fast tjänst  och under 
hösten börjar en musiklärare med inriktning sång på deltid och en vikarie har också anställts på deltid för att 
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täcka upp för ordinarie personal som valt att minska sin sysselsättningsgrad. 

Ungdomsverksamheten  
En ny ungdomscoach behövde rekryteras och då vi hade för mycket personal på Heby Arena på grund av den 
trasiga simbassängen, så undersökte vi lämpligheten och intresset för intern rekrytering därifrån. Det visade 
sig passa väldigt bra att en personal därifrån som redan arbetar med bland annat ungdomsträningen och epa-
träffar, var intresserad och därför gick över till att arbeta som ungdomscoach. 

Verksamheten har under första halvåret med att friställa coacherna från den fasta ungdomsverksamheten då 
de behöver arbeta över hela kommunen och mycket tillsammans med skola samt vård och omsorg. Arbetet 
fortsätter med att optimera deras tjänster så att de kan vara där de gör störst nytta. 

Tack vare en politisk satsning inför 2022 så kunde två heltider permanentas inom ungdom- och 
integrationsarbetet i enheten. Enheten har arbetat för att ta oss ifrån alltför mycket projektfinansiering av 
den fasta verksamheten. 

Då integrationspengen till verksamheten minskar så kommer vårt integrationsuppdrag numer att handla om 
att integrera i vår ordinarie verksamhet. Pedagoger kommer inte längre utföra de rent logistiska tjänsterna, 
som att hjälpa nyanlända att flytta eller ta sig till vårdinrättningar. Dock är vissa rena integrationsaktiviteter 
igång i form av mötesplatser för kvinnor respektive män, där personal hjälper till med att översätta 
blanketter, att hitta ut i arbetsmarknaden och i aktivitet och ut i svenska samhället. 

En aktivitetspedagog valde att lämna kultur- och fritidsenheten och nu söks två pedagoger på halvtid med 
fokus på norr. 

Ett stort problem som den här gruppen med personal alltid haft, men ännu mer så, nu när bränslepriserna 
steg väldigt under första halvåret, är att de kör väldigt mycket med egna bilar och i dagsläget går med förlust 
pga det. Vi ser ett stort behov av tjänstebil till kultur och fritid. 

Halvåret har präglats av att verksamheten behövt arbeta med arbetsmiljön på flera områden. Så som den 
psykosociala arbetsmiljön, bilåkandet, brandskydd, arbetsbeskrivningar, ekonomin och politiska 
prioriteringar i kombination med en underbemannad personalstyrka. 

Lokalen Knaster fortsätter öka som populär samlingsplats både kvällstid av ungdomarna och även dagtid av 
kommunens olika verksamheter. 

”Ungdomsappen” har även köpts in som ny mjukvara. Personalen har fått utbildning i hur man kan arbeta 
med appen i syfte att öka kontakten med ungdomarna, förbättra marknadsföringen samt förbättra 
anmälning- och kontaktuppgifter till både ungdomar och vårdnadshavare med mera. 

Då enheten haft överflödig personal på Heby Arena har vi omstrukturerat bland personalen där, som även 
gått in och arbetat i ungdomsverksamheten. 

Halvåret avslutades som det sig bör med ett hejdundrande Fun Camp, som återigen slår rekord i antalet 
anmälda och lägren var fullbokade inom ett dygn efter att anmälan startat. I år bjöds deltagarna på cirkus- 
och musiklägret på en resa till Cirkus i Stockholm där de fick se den nya cirkus- och musikalföreställningen 
Pippi på Cirkus. Alla barnen och ungdomarna fick även träffa artisterna, samt upphovsmakarna, däribland 
Björn Ulvéus. Det hela var en succé! 

Man märker med åren vilken betydelse Fun Camp har för våra barn och ungdomar att även lära känna andra, 
från andra orter i kommunen och i olika åldrar och tillsammans knyta nya starka relationer, samtidigt som de 
slår volter, jonglerar, sjunger, spelar instrument, paddlar, badar och leker och mycket mera. 

Föreningsliv  
Under mars månad anordnades en välbesökt föreningsträff. Omkring 70 personer från olika föreningar och 
alla orter i kommunen var representerade. Föreningsansvarig informerade om den undersökning kultur- och 
fritidsenheten gjort tillsammans med SLU. Två föreningar berättade om sin verksamhet och hur de möter 
framtiden. Närpolisen och strateg för närvård och social hållbarhet från Heby kommun medverkade också på 
träffen. Kultur- och fritidsenheten ordnade även en föreläsning med Martin Boquist. Föreläsaren höll hög 
klass och uppskattades. Tyvärr kom inte så mycket folk som väntat då man inte hade möjlighet att annonsera 
om arrangemanget på kommunens hemsida. 

Arbeten med avtal mellan föreningar och kommunen fortsätter. Verksamheten väntar nu också på en 
inbjudan  till kommunfullmäktige för att presentera SLU-undersökningen och föreningsarbetet. 

Både föreningsstödet och det extra föreningsstödet betalades ut under början på 2022. Det pågår också en 
översyn av föreningsstödsansökan där verksamheten bland annat kommer att ta in 
barnkonventionsperspektivet. 
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Föreningslivet påverkades väldigt hårt av Covid-19 och många föreningsdrivna verksamheter upphörde till 
stor del under pandemin. När samhället nu har öppnats upp ser man att många frivilliga har fallit bort och att 
det på många håll blivit svårt att upprätthålla aktiva föreningar. Kontakten och stödet till föreningarna i 
kommunen, för att värna om alla de positiva effekter samhället får del av genom ideellas engagemang, är 
alltså extra viktigt 2022 och kommer att fortsätta att vara det de närmaste åren.  

Sporthallar och anläggningar 
Det har inte skett så stora förändringar på Heby Arena då personalen väntar på att renoveringen av simhallen 
ska bli färdig. Simhallen var öppen med små bassänger, bubbelpool, ångbastu och skolsim för dom yngre 
årkurserna fram till vecka 20 varefter den stängdes helt för renovering. För att kunna bedriva skolsim så har 
man åkt till Sala simhall med elever från årskurs 4-5 och även några från årskurs 9. 

Ungdomsträningen har fortsatt med många elever från årskurs 9 som tillsammans med vår personal tränat 
på gymmet. Senior power har fortsatt med tre grupper. Projektet livslångt lärande (CLL) och samarbetet med 
vårdcentralen FAR (fysisk aktivitet på recept) pågick hela vårterminen. Heby arena har också haft 
gruppträning och simning med Kvinna i focus. 

Personalen på arenan hade en  EPA-träff under maj som blev en riktig succé. Samarbetet med Brago kex 
datalan i Heby Arenas sporthall fungerade utmärkt med många nöjda ungdomar som besökte oss. 

Hela barn- och utbildningsförvaltningen hade sin uppstart/kick off för höstterminen i Heby Arenas sporthall 
med en föreläsning och fikamingel. 

Sporthallarna har används kontinuerligt av föreningslivet och deras verksamheter och även av privata som 
hyr lokalerna. 

Lundaprojektet avslutas sista april och slutredovisning har lämnats till Jordbruksverket. 

Badplatser och motionsspår användes också flitigt under perioden. 
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Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 2,7 2,9 -0,3 1,6 4,4 -2,8 3,0 4,9 

Kostnader -24,0 -25,0 1,0 -34,2 -36,7 2,5 -24,7 -36,7 

Nettokostnad -21,3 -22,1 0,8 -32,6 -32,3 -0,2 -21,7 -31,8 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter 0,0 -0,5 0,5 -0,7 -0,7 0,0 -0,1 -0,7 

Netto 0,0 -0,5 0,5 -0,7 -0,7 0,0 -0,1 -0,7 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

  Januari-Augusti Helår Föregående år 

Verksamheter, mkr Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikles

e Jan-Aug Bokslut 

         

Politisk verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,2 -0,2 

Nettokostnader -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,2 -0,2 

         

Fritidsverksamhet         

Intäkter 1,1 2,6 -1,5 1,1 3,9 -2,8 1,5 2,3 

Kostnader -10,5 -12,1 1,6 -15,9 -18,4 2,5 -11,5 -16,9 

Nettokostnader -9,4 -9,5 0,1 -14,8 -14,5 -0,2 -10,1 -14,5 

         

Kulturverksamhet         

Intäkter 1,6 0,3 1,2 0,5 0,5 0,0 1,5 2,6 

Kostander -13,3 -12,7 -0,6 -18,0 -18,0 0,0 -13,0 -19,5 

Nettokostnader -11,8 -12,4 0,6 -17,5 -17,5 0,0 -11,5 -17,0 

         

Summa intäkter 2,7 2,9 -0,3 1,6 4,4 -2,8 3,0 4,9 

Summa kostnader -24,0 -25,0 1,0 -34,2 -36,7 2,5 -24,7 -36,7 

Nettokostnad -21,3 -22,1 0,8 -32,6 -32,3 -0,2 -21,7 -31,8 

  

Kommentar till periodens utfall och årsprognos 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,8 Mkr för perioden januari-augusti. 

Då stora bassängen i Heby arena är stängd har verksamheten tappat inkomster i förhållande till budget under 
året men samtidigt så har nämnden beviljats en hyresreduktion på 1,5 Mkr för 2022. 

Det är inom kulturverksamheten nämndens överskott hittas. Biblioteksområdet redovisar ett överskott på 
0,5 Mkr vilket främst kommer av ej tillsatta tjänster men också på grund av att man skjutit på inköp delvis 
kopplat till att man inte haft full bemanning. Detta överskott kommer att jämkas något innan årsbokslutet då 
rekryteringar har gjorts och vissa inköp är planerade. 
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Musikskoleverksamheten har också ett överskott för perioden på 0,3 Mkr men planerar för en budget i balans 
för helåret då man kommer att köpa in olika tjänster under höstterminen. De tjänster som kommer att köpas 
in är till för att stötta upp ordinarie verksamhet samt bredda utbudet för musikskolans elever. 

Kultur- och fritidsenheten har överlag valt att skjuta på många verksamhetsinsatser för att hålla igen då man 
tidigare prognostiserade större underskott. Vissa av dessa kommer att kunna göras nu under hösten när 
ansvariga sett att de effektiviseringsåtgärder man vidtagit gett effekt. 

Genom att inte tillsätta vakanta tjänster och omplacera personal har verksamheten kunnat kompensera för 
delar av det intäktsbortfall som stängningen av badhusdelen av Heby arena medfört. Delar av personalen 
under kultur- och fritidsenhetens verksamhetsområde har fått lägga om sitt arbete men genom att arbeta 
flexibelt har verksamheterna kunnat maximera sitt utbud trots att delar av Heby area varit stängd. 

Prognos 
På helåret 2022 prognostiseras med minskade intäkter på cirka 2,8 Mkr, vilket är 0,2 Mkr lägre än man 
prognostiserade i april. Genom att fortsätta arbeta strategiskt med bemanning inom verksamheterna samt 
tack vare den hyresreduktion Heby fastigheter beviljat för Heby arena med anledning av den trasiga 
bassängen är prognosen ett totalt underskott mot budget på 0,2 Mkr för året. Helårsprognosen är alltså ett 
mindre underskott än vad som varslades för vid delårsrapporten, främst då verksamheten flera månader haft 
några ej tillträdda tjänster. 

Investeringar 

Investeringar, mkr Utfall Jan-Aug Prognos helår Budget helår Avvikelse 
helår 

Ny biblioteksservice 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Upprustning anläggningar 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Summa investeringar 0,0 -0,7 -0,7 0,0 

  

Kommentarer till investeringar 

Kultur- och fritidsnämnden har en investeringsbudget för 2022 på 0,7 Mkr. Under perioden januari-augusti 
har inga investeringar gjorts men verksamheten planerar att investera i upprustning av anläggningar (0,2 
Mkr) samt ny biblioteksservice (0,5 Mkr) under året. Verksamheten prognostiserar därmed att investeringar 
motsvarande budget genomförs 2022. 

Det finns en risk att biblioteksserviceupphandlingen blir försenad och inte kan genomföras förrän 2023. 
Upphandlingen görs tillsammans med fem samarbetskommuner och just denna upphandling ansvarar Tierp 
för. 

Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar 

Kultur- och fritidsnämnden upprättar ingen separat åtgärdsplan för 2022. Verksamheten har dock ett stort 
fokus på att fortsätta hålla nere personkostnaderna genom omplaceringar av befintlig personal. 

Uppföljning av internkontroll 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i och med antagandet av sin verksamhetsplan för 2021 att genomföra 
en internkontroll för brandsäkerheten i verksamhetens lokaler under 2022. Arbetet är påbörjat och nämnden 
kommer att få internkontrollen redovisad innan årets slut. 

Uppföljning av näringslivsstrategin 

Kultur- och fritidsenheten planerar att ta fram en handlingsplan som syftar till att nå de taktiska 
målsättningar som presenteras i näringslivsstrategin. Arbetet med handlingsplanen är ännu inte färdigt men 
det är ett prioriterat arbete framåt. 

Det går dock att konstatera att näringslivsstrategins fjärde förbättringsområde, utveckla turism- och 
besöksnäringen är ett område som på många sätt berör det kultur- och fritidsenheten arbetar med dagligen. 
Likaså är dialog med näringsliv, tjänstepersoner och politiker ett område som berör delar av vår verksamhet. 
Nedan presenteras detta mer utförligt. 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2239
Datum: 2022-10-11



Kultur- och fritidsnämnden, Delårsrapport per 31 augusti 9(16)

Utveckla turism- och besöksnäringen 

Under senare år har kultur- och fritidsenheten arbetat för att utveckla sport- och friluftsområdet (Lunda) i 
Östervåla tillsammans med föreningsliv och företagare. Området har mycket att erbjuda besökare i form av 
närliggande natur och friluftsverksamhet (Östa), sport- och rekreationsytor, konferenslokal, 
övernattningsmöjligheter och en äventyrlig utomhushinderbana. Här har ansvariga verkat för en ökad 
samverkan mellan kommun, föreningslivet och företagare för att på så sätt öka intresset för att besöka Heby 
kommun. 

Vidare har kultur- och fritidsenheten varit med i arbetet kring den nya sajten Upplev Heby kommun och att ta 
fram innehåll till densamma på Instagram. 

Utöver detta ser vi hur aktiviteter vi gör dagligen vad gäller våra badplatser och rekreationsområden, våra 
aktiviteter för barn och unga och kulturevenemang för den äldre publiken etc. samtliga torde bidra till en 
utveckling av turism- och besöksnäringen. 

Öka dialogen mellan näringslivet, tjänstepersoner och politiker 

I Heby Arena, den verksamhet där vi har störst möjlighet att skapa intäkter genom aktiviteter och 
förbättringar har vi en löpande dialog med privata aktörer. Aktörerna ska ha kännedom om vad Heby Arena 
gör och att det inte uppstår en konkurrenssituation. Uppstår det ett intresse från en privat aktör att ta över 
den verksamhet som är startad hos Heby Arena lämnas verksamheten över. 

Framtidsbedömning 

Forskningen visar att individers lokaliseringsbeslut bestäms av en kombination av olika faktorer såsom 
arbets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och vänner, fritidsmöjligheter samt utbudet av 
kultur och nöjen (PM 2014:13 Tillväxtanalys). Det innebär att just den verksamhet som kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för är av största vikt för att personer ska vilja flytta till och bo kvar i Heby kommun. 
Med ett gott kultur- och fritidsutbud säkerställer och möjliggör kultur- och fritidsnämnden att Heby kommun 
växer hållbart utifrån människan, miljön och ekonomin. 

Efter bland annat coronaepidemin har det uppkommit en vårdskuld som innebär att det är synnerligen 
viktigt att förebygga istället för att bota sjukdomar. Det innebär att idrotts- och friskvårdsaktiviteter är av 
stor vikt för att samhället ska klara av att upprätthålla det vårdbehov som krävs. 

Forskningen är också tydlig med att det finns ett samband mellan skolresultat, hälsa och meningsfulla 
fritidsaktiviteter. 

Civilsamhället gör idag en fantastisk insats för att tillgodose behovet av kultur- och fritidsaktiviteter men 
svårighet att rekrytera ledare att arbeta ideellt har blivit ett vanligt problem inom föreningslivet. Det kan på 
sikt hota det utbud som idag finns. 

Sammantaget innebär detta att kravet på en god kommunal service inom kultur- och fritidsområdet kommer 
att öka. Dels för att samhället skall kunna tillgodose det vårdbehov som finns, dels genom att förbättra 
skolresultaten och inte minst genom att medborgarna kommer att kräva ett bra utbud av kultur/fritid för att 
man ska bosätta sig på en viss plats. 
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Uppföljning av måluppfyllelse, prognos 

Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning 

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet. 

Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed 
förutsättningar för att klara skolgången öka. 

Kommentar 

Under det första halvan av 2022 genomfördes arbetet mot det gemensamma effektmålet ”Med gemensamma 
krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och 
ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka” i samverkan 
mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Kultur och fritid) 

Tidiga samordnade insatser för barn och unga 
Förvaltningarna har fortsatt det gemensamma arbetet med att utveckla och starta upp aktiviteter inom 
ramen för Tidiga samordnade insatser för barn och unga. 

Familjecentral – familjer och barn 0-6 år 
Under perioden har kommunen, tillsammans med Region Uppsala och pastoraten inom Svenska kyrkan i 
Heby kommun arbetat för att i samverkan kunna starta en familjecentral i Heby kommun under vintern 
2022/ 2023. Personal från BVC, familjeteam och förskola ska kunna möta de familjer som besöker 
pastoratens öppna förskoleverksamhet och där kunna ge stöd och information i ett tidigt skede. 

Barnhälsoteam - Förskolan 
Barnhälsoteamsarbetet som startade under 2021 har fortsatt under första halvan av 2022 och under denna 
period har även de privata förskolorna anslutits till arbetet. Arbetet har utvärderats och utvecklats 
fortlöpande. 

Personal från förskola, specialpedagog, BVC-sköterska, mödrabarnhälsovårdspsykologer och 
familjebehandlare samordnar sig för att med alla kompetenser och resurser kunna ge förskolebarn tidigt och 
samordnat stöd utifrån barnets och familjens behov. 

Barnsäkert – 0-5 år 
Arbetet startade upp under perioden och arbetet sker i samverkan mellan kommunen och Östervåla- och 
Heby vårdcentraler där BVC-sköterska och familjebehandlare arbetar tillsammans för de yngsta barnen. 

Barnsäkert bygger på arbetsmodellen Safe Environment for Every Kid (SEEK), en modell med syfte att 
upptäcka psykosociala riskfaktorer (ekonomisk oro, nedstämdhet, extrem stress, riskbruk/missbruk av 
alkohol och våld i nära relationer) i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa och 
erbjuda hjälp till åtgärd. Barnhälsoteam och Barnsäkert hålls samman och dessa två tillsammans möjliggör 
tidig upptäckt och samordning runt det lilla barnet. 

Närvaroteam - Grundskolan 
Under perioden beslutade Kommunstyrelsen om stöd från Sociala investeringar för att kommunen skulle 
kunna starta upp ett Närvaroteam. Valet att starta ett närvaroteam i Heby kommun gjordes då många elever 
har hög skolfrånvaro. Rekrytering genomfördes under våren och teamet startade i augusti månad. 
Närvaroteamet arbetar tillsammans med bland annat rektor, lärare, elevhälsan samt psykolog från Barn- och 
ungdomshälsan. Teamet som ger stöd och samordnar resurser runt eleven utifrån varje elevs specifika behov 
arbetar för att elevers närvaro i skolan ska öka och att de på så sätt också ska kunna klara av att fullfölja sin 
skolgång. Närvaroteamet består av personal med kompetens från socialtjänstens öppenvård och 
specialpedagogik och utgår ifrån socialtjänsten. Teamet ska också arbeta med ungdomscoacherna. 

Ungdomscoacher 
Insatsen finansieras med stöd av Sociala investeringar. Kommunens ungdomscoacher kan ses som en resurs i 
att identifiera och fånga upp samt vara en insats för de barn och unga som behöver ett samordnat stöd. 
Ungdomscoacherna som utgår ifrån Kultur och fritid arbetar tillsammans med skola och socialtjänst och 
möter ungdomar på individ- och gruppnivå. Arbetet består till stor del av att uppmuntra och stödja i 
prosociala aktiviteter och under perioden har de stöttat ungdomar i att prova på olika former av 
fritidsaktiviteter. Ungdomscoacherna har också arbetat flexibelt över kommunen och funnits på plats vid till 
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exempel valborg och skolavslutningen för att kunna möta ungdomarna där de är. Ungdomscoacherna ska 
också arbeta med närvaroteamet och samverkar med polisen. 

Föräldraskapsstöd 3-12 år 
Föräldraskapsstöd är en del i arbetet för att nå det gemensamma effektmålet för barn och unga. 

Under perioden påbörjades arbetet med att erbjuda föräldrar stöd och under våren anordnades en 
föräldraskapsutbildning inom ramen för SFI/ integration. Arbete med planering för höstens två utbildningar, 
en i Heby tätort och en i Östervåla, har också genomförts. Förvaltningarna samt vårdcentralerna har också 
informerat och rekryterat föräldrar till dessa utbildningar. 

Danskraft 
Insatsen har tidigare finansierats med stöd av Sociala investeringar men ingår sedan 2022 i ordinarie budget. 
Aktiviteten innebär gruppaktiviteter i Östervåla samt Heby tätort och riktar sig till de flickor och pojkar som 
har mild psykisk ohälsa. 

Information 
Under perioden har förvaltningen arbetat med att förbättra och utveckla lättillgänglig information som riktar 
sig till föräldrar och barn och som handlar om vilken sorts stöd som finns att tillgå och hur man når det. 
Informationen finns på kommunens nya hemsida. 

Förvaltningen har också informerat om de aktiviteter som genomförs för att bidra till måluppfyllelsen av 
ovan nämnda gemensamma effektmål och då använt bland annat hemsida och Facebook. 

Övergripande 
Arbetet med den sociala hållbarheten har påverkats av pandemin. Under perioden har det nu blivit möjligt att 
återigen genomföra fysiska träffar, vilket har underlättat utvecklandet samt genomförandet av många 
aktiviteter. 

Arbetet med social hållbarhet är till stora delar långsiktigt och det krävs tålamod, engagemang, samverkan 
och ekonomiska medel för att kommunen ska kunna nå det nämndgemensamma effektmålet för barn och 
unga. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Ungas emotionella 
välbefinnande ska öka Egen enkätundersökning    

Ungas sociala 
välbefinnande ska öka Egen enkätundersökning    

Ungas psykiska 
välbefinnande ska öka 

Egen 
enkätundersökning    

Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som 
samhällsmedborgare. 

Kommentar 

Under första halvan av 2022 genomfördes arbetet mot det gemensamma effektmålet ”Alla unga och unga 
vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.” i samverkan 
mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Kultur och fritid). 

Under perioden har flertalet aktiviteter genomförts såväl inom förvaltningarna som i samverkan. 

AME och IFO vuxen tillsammans arbetat med målgruppen UVAS – Unga vuxna som varken arbetar eller 
studerar (20-29 år). Behovet har visat sig mycket stort och gruppen är viktig att fånga tidigt. 

Heby kommun har via Samordningsförbundet beviljats delfinansiering till insatsen; Plattform för individstöd 
i samverkan i Heby kommun – LOKUS, som startade upp januari 2021-2024, för individer i behov av 
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och som riskerar ett långvarigt bidragsberoende. Insatsen är i 
grunden en samverkansinsats. Syftet med insatsen är att: 

 Öka andelen individer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i 
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rehabiliteringsprocessen 
 Underlätta och förbättra möjligheterna för individen att få rätt försörjning 
 Genom att utveckla nära samverkan mellan olika verksamheter bidra till effektiv användning av 

gemensamma resurser 
 Skapa en god samverkansstruktur - och kultur 
 Arbete med Gymnasieuppföljning och Studielotsning (tillhör UN) fortsätter, liksom implementering 

av systemstöd VIVA, för säkerställande av uppsökande verksamhet. I och med det arbetet har det 
visat sig att det inom Heby kommun finns ett mörkertal av ungdomar som omfattats av KAA än vad 
som tidigare var känt. 

Både gymnasieuppföljning med tillhörande studielots och KAA ligger organisatoriskt under 
utbildningsnämnden. Dock finns kopplingar mellan dessa målgrupper och vuxna inom ramen för 
arbetsmarknadsenheten, vilka alla har som mål att närma sig studier, arbete och självförsörjning. 

Tydliga samordningsprocesser mellan Portalen till Livslångt Lärande och LOKUS-insatsen tas fram och 
integreras inom CLL. Detta för att kunna skapa aktiviteter som kompletterar andra myndigheters insatser. 
Det pågår arbete med att öka samverkan och integrering av arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering 
inom Portalen. 

Under perioden har IFO vuxen arbetat med en genomlysning av åldersgruppen 17-29 års försörjningsstöd för 
att sammanställa behov inför framtida insatser och säkerställa att tillgängliga insatser nyttjas. Under året har 
ny rutin avseende ärendegenomgång upprättats där genomlysning i samtliga aktuella ärenden kommer att 
göras under kvartal 3 och kvartal 4 och redovisas i samband med årsbokslut. I kombination med detta har en 
rutin och mall för systematisk målgruppsanalys skapats med inspiration från annan kommun. Arbete pågår 
med att säkerställa en digitaliserad process för insamling och sammanställning via enkätverktyg. 

IFO vuxen och AME har under året genom föreläsningar, video och artiklar tagit del av presentationer av den 
hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien som har undersökt vad som faktiskt gör 
att individer med komplexa problem kommer ut i arbete (studien förkortas BIP). Resultatet visar vikten av 
att: 

Arbeta med flera insatser samtidigt, t ex praktik kombinerat med en social- och eller hälsoinsats 

- Ha kontinuerliga insatser utan avbrott 

- Ha en handläggare som tror på individens förmåga att klara ett arbete 

- Ha samma handläggare under hela perioden (kontinuitet i kontakten) 

- Hela tiden ha fokus mot arbete/studier 

- Helhetsperspektivet är viktigt. 

Arbete pågår nu för att implementera och utbilda i detta, vilket sker i samverkan mot arbete i länet (SMAIL). 
Under sista kvartalet 2022 kommer framtagandet av interna rutiner inom IFO vuxna samt i samverkan med 
AME/portalen att skapas. 

Övergripande 
Arbetet med den sociala hållbarheten har påverkats av pandemin. Under perioden har det nu blivit möjligt att 
återigen genomföra fysiska träffar, vilket har underlättat utvecklandet samt genomförandet av många 
aktiviteter. 

Arbetet med social hållbarhet är till stora delar långsiktigt och det krävs tålamod, engagemang, samverkan 
och ekonomiska medel för att kommunen ska kunna nå det nämndgemensamma effektmålet för barn och 
unga. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter 
fullföljd 
gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande 

Kolada    
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Mått Källa Mål Utfall  
program hemkommun ska 
öka 

Unga vuxna med 
försörjningsstöd ska 
minska 

Egen mätning    

Antalet öppet arbetslösa 
eller sökande i program i 
åldrarna 18 - 24 år ska 
minska 

Arbetsförmedlingen    

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Vi ska främja god hälsa genom att erbjuda ändamålsenliga och trygga mötesplatser för 
rekreation, socialisering och delaktighet. 

Kommentar 

Under våren anordnade Heby arena en mycket uppskattad EPA-träff. På arenan arrangerades även ett lan där 
många ungdomar deltog. Heby arena erbjuder också många former av gruppträning riktad mot olika grupper. 
Gymmet är öppet för enskilda att använda och här kan de som tränar även mötas kvällstid. 

Föreningar är de som oftast bokar kommunens sporthallar men privatpersoner använder också 
verksamhetens lokaler. Ansvariga har även kunnat observera att badplatser och motionsspåren användes 
flitigt under året. 

Många föreningar har svårigheter att komma tillbaka efter coronapandemin då det bland annat blivit mycket 
svårare att rekrytera ledare och man ser att ungdomar, framförallt i åldern 17-20 år, inte deltar i lika många 
fritidsaktiviteter som förr. Kultur- och fritidsenheten har sedan våren 2022 jobbat med en ansökan för att få 
medel till ett erfarenhetsutbyte med Tyskland för att se hur man kan arbeta för att få tillbaka människor i 
hälsofrämjande aktiviteter. 

Ungdomsverksamheten på Minken och Klubb Knaster fortsätter att vara populära tillhåll. En ambulerande 
ungdomsverksamhet håller på att byggas upp i norra kommundelen och ansvariga ser att det finns ett stort 
behov att fylla. 

Biblioteket fyller en viktig funktion som mötesplats för våra orter och bilden av traditionell 
biblioteksverksamhet är bara en del av bibliotekens verksamhet idag. De publika datorerna bidrar till 
kommunmedborgares delaktighet i samhället och författarbesök och andra aktiviteter som exempelvis 
utställningar, föreläsningar och bokfika medför både socialisering och rekreation. 

Under perioden kunde kultur- och fritidsenheten också installera publika nätverk på samtliga bibliotek samt i 
Heby arena och Lundahallen. 

Heby arenas badhus har i princip varit stängt för träningssim 2022 men coronarestriktionerna lyftes under 
året vilket medfört att ungdomsverksamheten kunnat ta emot fler unga än 2021. Antal aktiva låntagare är 
svårt att uppskatta för helåret men verksamheten har kunnat arrangera många olika typer av tillställningar 
för att intressera nya och gamla besökare. Effektmålet bedöms delvis kunna uppnås. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Antal sålda gym- och 
badkort (helår) Heby arena    

Antal sålda gym- och 
badkort (halvår) Heby arena    

Antal besök på 
ungdomsmötesplatser 

Ungdomsverksamheten -
 ansvariga    

Antal aktiva låntagare Heby bibliotek    
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Heby kommuns livsstil ska framhävas och våra olika orters särprägel lyftas. 

Kommentar 

Ingen sammanställning av Fest i Heby har ännu gjorts men överlag gick festligheterna mycket bra. 2022 blev 
lite av en nystart för Fest i Heby efter två års uppehåll på grund av coronapandemin och en ny samordnare 
för projektet tog över huvudansvaret från kommunens sida inför säsongen. 

Tidigare år så har broschyren med arrangemang skickas hem till varje hushåll i kommunen men för att 
hushålla med resurserna valde man 2022 att lägga ut broschyrer där man visste att många människor vistas, 
såsom lokala matbutiker, bibliotek och fik. Under festveckan uppdagades dock att både arrangörer och 
besökare efterfrågade den tidning som skickats ut inför Fest i Heby tidigare. 

Fest i Heby var liksom alltid mycket uppskattat med många nöjda arrangörer. En del arrangörer meddelade 
att det blivit besöksrekord medan andra upplevde att antalet besökare var lägre än före pandemin. 

Slutsummeringen av Fest i Heby har alltså inte gjorts men effektmålet prognostiseras uppnås då målvärdena 
för året baseras på två års uppehåll och fortsatt hög smittspridning. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Antal besökare under Fest 
i Heby Fest i Heby-arrangörerna    

Antal arrangemang under 
Fest i Heby Anmälningssystem    

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och 
klimatanpassat samhälle. 

Vi ska främja miljömedvetenhet i samhället, samt arbeta utefter rutiner och metoder som 
gynnar vårt klimat och begränsar negativa miljöavtryck. 

Kommentar 

Under 2020 färdigställdes en solcellsanläggning på taket på Cykelhallen vid Tegelvallen, i samarbete med 
solcellsföreningen och Heby AIF. Arbetet med effektmålet har i övrigt inte kommit igång på det sätt man 
hoppades när effektmålet togs fram och i stort är solcellsanläggningen där fokus legat. Förhoppningen är att 
solcellsanläggningen, utöver att minska verksamhetens negativa miljöavtryck, kan bidra till att 
kommunmedborgares intresse väcks när de ser solcellerna, och att man på så sätt främjar miljömedvetenhet i 
kommunen. 

2022 är sista året målet finns med i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och då enheten haft många 
andra områden att prioritera har verksamheten inte heller detta år arbetat med effektmålet i någon större 
utsträckning. Främst har fokus legat på att med gemensamma insatser, tillsammans med Östervåla IF, försöka 
minimera elförbrukningen i ishallen i Östervåla. Östervåla IF har själva också investerat i ishallen för att just 
minska elförbrukningen. 

Då ingen ytterligare solelanläggning installerats bedöms mängden egenproducerad el komma att ligga i linje 
med 2021. Effektmålet prognostiseras därför delvis uppnås. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Mängd egenproducerad 
solel (kWp) Sala Heby energi    
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Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 
valfrihet. 

Kultur- och fritidsutbudet ska vara brett, hålla god kvalitet och vara behovsstyrt. 

Kommentar 

Musikskolan anordnade flera konserter och teaterföreställningar under perioden. Verksamheten har kunnat 
anställa fler pedagoger och man upplever ett ökat intresse bland barn och unga. Merparten av 
undervisningen sker i mindre ensemblegrupper men man erbjuder också teater- och dansgrupper samt sång. 
Vid terminsstarten i augusti var intresset så stort att musikskolan nu har kö. 

Heby arena har på grund av reparationen av den stora bassängen haft begränsade möjligheter att bedriva 
simundervisning men till och med vecka 20 kunde simlärarna ha undervisning för de yngre barnen. Arenan 
har haft ungdomsträning, senior power-grupper, fortsatt varit delaktiga i projektet livslångt lärande 
tillsammans med CLL och vårdcentralen samt haft gruppträning med Kvinna i fokus. 

Fun camp 2022 var liksom tidigare oerhört populärt. Läger med olika inriktningar erbjöds för att så många 
som möjligt skulle hitta något som intresserade och man kunde ta emot fler deltagare än tidigare år. 

Verksamheten har stor bredd för att nå många målgrupper och personal upplever att den verksamhet som 
erbjuds är uppskattad. Ansvariga är också uppmärksamma på vad som fungerar och utvecklar verksamheten 
utifrån det så att resurserna läggs där behoven finns. Effektmålet bedöms kunna uppnås för 2022. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Antal antagna vid 
musikskolan E-tjänsteplattformen    

Antal som deltagit vid 
simskoleundervisning 
under året 

Heby arena    

Antal deltagare på Fun 
camp, dagläger E-tjänsteplattfomen  153  

Antal deltagare på Fun 
camp, 
sommarlovsaktivitet 

E-tjänsteplattformen  90  

Invånarna ska känna till vad vi gör och vad vi erbjuder, samt känna sig delaktiga i de beslut som 
berör dem. 

Kommentar 

Under perioden januari-augusti anordnades en föreningsträff med 70 representant för föreningar i 
kommunen närvarande. Ansvariga har också haft ett flertal möten med individuella föreningar för att föra 
dialog om deras verksamheter och behov av stöd. En EPA-träff anordnades också under våren vid Heby 
arena. 

En upphandling av bokningssystem gjordes under perioden. Detta kommer att medföra ett stort lyft för 
föreningsaktiva i kommunen då man kommer att kunna boka sporthallar digitalt. Bokningsprocessen blir 
genom detta system mycket enklare och det kommer dessutom att bli lättare att hitta verksamhetens 
anläggningar. 

En ungdomsapp är också inköpt. Genom denna app kommer personal att kunna få in bättre besöksstatisk 
men också nå ut till ungdomarna på ett mer effektivt sätt. Ungdomsappen kommer även att förenkla 
administrationen inom verksamheten då exempelvis utlåning av instrument kan registreras där. 

Kultur- och fritidsenheten har ett gott samarbete med informationsavdelningen på Heby kommun och 
ordinarie verksamhet har upprättat rutiner för att med deras hjälp bland annat ta fram affischer eller 
information till hemsida/Facebook. Bättre rutiner för att komma ut med information om olika 
samarbetsprojekt som exempelvis konsertkarusellen kan dock behöva tas fram för att säkerställa att alla som 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2239
Datum: 2022-10-11



Kultur- och fritidsnämnden, Delårsrapport per 31 augusti 16(16)

kan vara intresserade nås. 

Då inga regelrätta ungdomsmöten eller föreningsträffar kunde genomföras 2021 och arbetet med målet 
fortskridit bra under året bedöms effektmålet kunna uppnås 2022. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Antal genomförda 
föreningsträffar x    

Antal närvarande vid 
föreningsträffar x    

Antal genomförda 
ungdomsmöten x    

Antal närvarande vid 
ungdomsmöten x    

Sammanfattande kommentar 

Effektmålen under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är delvis svåra att prognostisera då målen 
huvudsakligen mäts på helår. Det man ser redan nu är dock att i och med att coronasituationen har varit 
betydligt lugnare 2022 än de två föregående åren så har verksamheten betydligt bättre förutsättningar för att 
nå en bättre måluppfyllelse. 

Nämnden har totalt sju effektmål varav två är gemensamma med vård- och omsorgsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden. Av de fem mål som bara är antagna av kultur- och fritidsnämnden är bedömningen att 
tre kommer att uppnås och två delvis uppnås. 

Det tre som prognostiseras uppnås rör kvalitet och bredd av kultur- och fritidsutbudet, 
informationsspridning och delaktighet samt att kommunens livsstil ska framhävas och olika orters särprägel 
lyftas. De två effektmål som delvis bedöms kunna uppnås rör miljömedvetenhet i samhället samt 
ändamålsenliga och trygga mötesplatser. 

De två gemensamma effektmålen, Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och 
därmed förutsättningar för att klara skolgången öka och Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli 
självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare, bedöms delvis kunna uppnås 2022. 
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Delårsrapport per 31 augusti 2022 

 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

 Delårsrapport per 31 augusti 2022 samt måluppfyllelse avseende 
samhällsbyggnadsnämndens delar godkänns. 

 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,7 Mnkr per 31 
augusti 2022. Positiva avvikelser mot budget är lägre kostnader för park och lägre kostnader för 
personal inom framför allt mark och planeringsenheten. Kostverksamheten har en positiv 
avvikelse mot budget med 0,6 Mnkr. 

För helåret prognostiserar nämnden med en positiv avvikelse mot budget med 0,3 Mnkr. För 
markexploateringar prognostiseras med en positiv avvikelse mot budget med 5 Mnkr för helåret. 

Samhällsbyggnadsnämnden har investerat för totalt 8,4 Mnkr under perioden och prognostiserar 
för helåret att investera för 22,2 Mnkr, vilket är något lägre än budget. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden, rapport 

 

 
Delges 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
Kommundirektör 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Mark och planering 

Mark och exploatering 

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 12 april 2021 att bevilja byggnationen av en ny grund- och 
förskola i området Ösbylund i Vittinge. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för markförsäljning och 
anläggning av infrastruktur inklusive vatten och avlopp. Tomten för skolan är nu färdigställd och överlåten 
till Hebyfastigheter. Byggväg är anlagd så att bygget av skolan kan starta. Arbete fortgår med att färdigställa 
infrastruktur, VA och vägar, för både skolan och det angränsande villaområdet Ösbylund.  Sprängningar 
behöver genomföras vilket fördyrar projektet. Försäljningen av de nya villatomterna beräknas starta under 
nästa år. 
 
Kommunen hade under kvartal två, 2022 en markanvisningstävling för del av område vid Ol-jansberget i 
Östervåla ute som avslutades 31 augusti. 

Kommunen har med Sala-Heby Energi AB tecknat köpekontrakt avseende del av fastighet (Nora Prästgård 
3:20) i Tärnsjö. Sala-Heby Energi AB har möjlighet att återlämna förvärvat område, med hel returnering av 
köpeskillingen, om Sala-Heby Energi AB nekas erforderliga tillstånd, dock senast 2023-06-30. 

Kommunen har tecknat marköverlåtelseavtal med Våla Bostäder AB avseende fastigheten Harbo prästgård 
1:55. Bolaget ska meddela kommunen senast 22-11-30 om de avser att gå vidare med förvärvet eller inte 
utifrån gjorde förundersökningar. 

Kommunen har också tecknat marköverlåtelseavtal med Anazo AB avseende del av fastigheten Horrsta 4:46 
(ca 8000 kvm) vid vattentornet i Heby. Anazo AB äger rätt till återlämning av området om bolaget nekas 
erforderliga tillstånd, dock senast 23-10-31. 

Ett antal ansökningar om lantmäteriförrättningar avseende bostads- och verksamhetsmark har skickats in till 
lantmäterimyndigheten för att öka beredskapen av färdigstyckad mark. 

Fastighetsägarna till Huddungeby 8:1, där Myrandammen är belägen, har beslutat att överlåta relevant 
markområde till Heby kommun som då får rådighet över dammkonstruktionen. Arbete pågår gällande 
upprättande av skriftlig överenskommelse om fastighetsreglering. Därefterpåverkas renovering av 
dammkonstruktionen. 
 
Det har varit ett stort intresse för villatomter i framförallt Östervåla och Vittinge under företrädesvis början 
av perioden och flera tomter har sålts eller kommer att säljas. Inga ytterligare villatomter finns nu lediga i 
Lundaområdet och därför börjar planeringen för ytterligare en etapp i Lundaområdet. 

Infrastruktur 

Region Uppsala har tagit fram en ny Länsplan för transportinfrastrukturen i länet och kommunen har bidragit 
med inspel i arbetet.  Kommunen har också skickat in en samlad ”bristlista” till regionen och inväntar beslut. 
Angående cykelbarheten mellan Morgongåva och Vittinge ansvarar Trafikverket och Region Uppsala för att 
ny gång- och cykelväg anläggs mellan Brunkullsvägen och Gamla landsvägen medan kommunen ansvarar för 
att övriga delar bidrar till ökad cykelbarhet. Nästa steg i processen ligger i att utreda väghållarskapen för 
Brunkullsvägen och Gamla landsvägen för att kunna avgöra vilka investeringar som är möjliga att genomföra. 

Arbetet med pendlarparkeringen i Östervåla är i full gång och arbetet beräknas vara klart senast den sista 
oktober. Statlig medfinansiering gällande åtgärder för gång och cykel i Vittinge kopplat till den nya skolan var 
beviljade för 2022, men kommer att skjutas på till 2023. 

Åtgärdsvalsstudien för väg 72 är klar och kommunen inväntar den slutliga rapporten samt ett 
ställningstagande från Trafikverket kring åtgärder som bedöms lämpliga att gå vidare med. För den tidigare 
avslutade Åtgärdsvalsstudien för väg 272, har Heby kommun, Region Uppsala och Uppsala kommun tecknat 
en gemensam överenskommelse för det fortsatta arbetet efter stråket. Första steget blir att invänta 
eventuella medel från länsplanen. 

Arbete pågår för att ta över väghållarskap för Stationsvägen och Skolgatan i Heby tätort. Avtal har tecknats 
och en gemensam översyn med Trafikverket har genomförts. Nästa steg i processen blir att enas om de 
upprustningar som behöver genomföras innan övertagande sker. 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2250
Datum: 2022-10-13



Samhällsbyggnadsnämnden, Delårsrapport per 31 augusti 4(25)

Arbetet med Hållbara transporter i Morgongåva fortlöper och fungerar bra. Mycket av de tidigare framtagna 
aktiviteterna har varit svåra att genomföra under pandemin och fokus under sommaren har handlat om de 
brister som uppkommit i kollektivtrafiken efter att Mälardalstrafik och Keolis inte levt upp till sina avtal. 

I övrigt pågår arbete inom förvaltningen med att se över och ta fram riktlinjer för säkra skolvägar samt att 
föra dialog med olika aktörer kring laddinfrastruktur. 

Allmänna platser och gröna mötesplatser 

Under perioden har verksamheten fortsatt arbetet med den långsiktiga planen för hur kommunens grönytor 
ska utvecklas. Ansvariga har främst fokuserat på lekplatser och bland annat haft dialog med 
förskolebussarna. Förvaltningen har utöver arbetet ovan även påbörjat projekteringen av Lövstaparken. 

Miljö, Naturvård och Östa naturreservat 

Kommunens Hållbarhetsenhet bildades i april och ansvarar nu för kommunens miljöarbete. Stort fokus  nu på 
energi och eleffektsfrågan och bland annat ska energi- och klimatplanen uppdateras. Kommunen har under 
fyra år deltagit i projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige” genom Energikontoret i Mälardalen och i 
mars genomförde Heby kommun 11 st företagsträffar med fokus på hållbar utveckling där bland annat solel 
har diskuterats.  Heby kommun har blivit delägare i Energikontoret Mälardalen AB. Heby deltar i 
samverkansprojekt ”Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige” som Energikontoret driver, 
vilket handlar om att säkra tillgången på elenergi. 

Heby kommun samverkar också i ett projekt med SHE AB, Sala kommun, Energi- och klimatrådgivningen och 
Uppsala universitet med målsättning att informera företag med hög elförbrukning om energibesparande 
åtgärder. Kommunen jobbar vidare med hållbarhetslöfte om minskad klimatpåverkan, med bland annat fokus 
på kollektivtrafik och ökad gång och cykel. Arbetet med hållbarhetslöftet om vatten har fokuserat på 
samverkan med kommuner och vattenråd. 

Kommunen deltar i samråd med Biologisk myggkontroll om ny ansökan för bekämpning av stickmygg i Nedre 
Dalälven 2023-2025, ansökan är inskickad till Naturvårdsverket. 

När det gäller extra medel för utveckling av naturområden så pågår arbetet för fullt. Bland annat ett nytt 
omklädningsrum vid Färnösandsbadet, en ny brygga vid Linsjön samt ytterligare grillplatser och bord runt 
om i Östa naturreservat. Även andra delar av kommunen kommer att upprustas till exempel toalett vid 
Tenasjön i Vittinge. 

Teknisk verksamhet inkl vatten och avlopp 

Gata 

Reinvestering i gatuvägnätet har inte kunnat utföras i den utsträckning som planerats, då 
upphandlingsprocessen för asfalt med Sala kommun kraftigt har försenats. Som tidigare år har driftarbetet 
fortsatt att innefatta mycket återställning av grävskador från t.ex. fiber, el och VA i kommunens orter. Fram 
till 31 augusti har ca 2500 m2 asfalt återställts. Open Infra är en ny aktör i kommunen. 

Stort fokus nu är arbete med kommunens gatubelysning och kommande driftsform både vad gäller ägande 
och teknik. Målet är en elsäker, hållbar och modern belysningsanläggning. Schablonbelopp per 
belysningspunkt har tagits fram och riktlinjer för belysning uppdaterats. Föreningar (privata) kommer att 
erbjudas detta belopp om intresse finns att överta belysningsanläggningen när kommunen fråntar sig 
ansvaret i enlighet med riktlinjerna. Detta har föreslagits vägsamfällighet i Kerstinbo. 

Utredningsarbete om broar i Östervåla har startats upp. Räddningstjänsten har framfört önskemål om att få 
en körbar bro. Underhåll på broar har utförts under sommaren. 

Platsbesök och hastighetsmätningar genomfördes vid kommunens alla skolor. Detta är i enlighet med strävan 
att skapa ännu säkrare trafikmiljöer för kommunens skolbarn. Parkeringsövervakning har nu funnits i 
kommunen i drygt ett halvår och vi ser en kraftig förbättring när det gäller trafiksäkerheten och har fått 
mycket positiv respons från både polisen och verksamheter där det finns många felparkerade bilar. Under 
första kvartalet krävdes en hel del snöröjning och halkbekämpning. 

Ny Trafikingenjör har påbörjat sin tjänst och samtidigt har tjänsten utvecklats för att säkerställa att 
gatuverksamheten blir mindre sårbar. Ett nytt digitalt system  har installerats för verksamhetsmoduler som 
avser belysning, trafik, vägmärken och VA-ledningsnät. Som kuriosa kan nämnas att tekniska enheten har 
monterat sitt första sjövägmärke då Länsstyrelsen beslutat om hastighetsbegränsning om 5 knop i sjön 
Lundviken. 

Grönytor inklusive Östa naturreservat  

Nytt avtal med entreprenör för grönyteskötsel trädde i kraft 1 maj. Men på grund av en lång rad allvarliga 
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brister blev företaget avstängt med omedelbar verkan och avtalet hävdes i mitten på juni. Ny entreprenör 
anlitades genom en direktupphandling för resterande period till sista mars 2023. Upphandlingsarbete med 
ny entreprenad inför sommarsäsong 2023 är påbörjat. Nästa entreprenad  kommer att startas upp tidigare på 
året (1 april) jämfört tidigare avtal (1 maj), för att hinna med uppstartsperiod med vårstädning i god tid på 
våren. 

Inom ramen för Park och allmänna platser har personalen intervjuat pedagoger och förskolebarn som tillhör 
kommunens förskolebussar. Intervjuerna har tillfört information om vad barnen uppskattar och använder i 
de lekmiljöer de vistas i. Detta ska finnas med i fortsatt arbete för omställning och reinvestering av nuvarande 
lekplatser och för framtida utformning av lekmiljöer. 

Klotter, skadegörelse och nedskräpning har ökat generellt jämfört förra året, men värst drabbat har Östervåla 
(främst Tornparken, torget och busstorget) och Heby (främst Sjömossen och Härvsta lekplats) varit. 

Överlag har skötsel och underhåll i Östa naturreservat fungerat bra under sommaren. Ett noterat högre tryck 
på utförande blir under heta sommardagar. 

Vatten och avlopp (för mer detaljerad information se särredovisning VA) 

Arbetet med vattenskyddsområden har intensifierats och bemanningen har stärkts upp i form av en VA-
strateg. Fokus under perioden har varit att bemöta de yttrande som inkommit från sakägare inom 
vattenskyddsområdet i Tärnsjö.  Flera möten har även hållits med Tärnsjö garveri vars verksamhet ligger 
inom vattenskyddsområdet. Arbete är påbörjat för att finna ny vattentäkt för Huddungeby med ett bättre läge 
än nuvarande. 

En tänkbar konsekvens av Ukraina-kriget är minskad åtkomst till kemikalier. Svenskt Vatten har därför 
uppmanat kommunerna att förbereda sig genom att planera utifrån scenariot att tillgången till 
kloridbaserade fällningskemikalier minskas med 50 % av dagens behov under en tidsperiod av 6 månader. 
Tester har genomförts i kommunens reningsverk vilket gav viktiga erfarenheter inför ett skarpt läge. 

VA-verksamheten har fått ett LOVA-bidrag (800 000 kr) för att kunna köpa in och installera ett 
efterpoleringsfilter i Östervåla avloppsreningsverk. Filtret ska bidra till ytterligare rening av avloppsvattnet 
som ett led i kommunens mål att minska näringsbelastningen inom Tämnarens avrinningsområde. 

Reinvestering i byggnader och större fastighetsunderhåll har utförts. Bland annat har omläggning av papptak 
gjorts på Morgongåva reningsverk för att kunna installera en solcellsanläggning där 2023. Bättre utrustade 
lokaler behövs för personal som utgår från reningsverket i Heby. Arbetet är påbörjat och kommer ske fortsatt 
under året och in på nästa år. 

Saneringsarbete för VA-ledningsnätet i Morgongåva och Vittinge är genomfört. 

Lokaler 

Tekniska enheten har flyttat till nya lokaler på  Centralgatan 2A. Dessa är bättre anpassat arbetsmiljömässigt 
och också utifrån antalet personer enheten består av idag. Enheten kommer framöver ha bättre möjligheter 
att ta emot besök och ordna möten. 

Kostverksamhet 

Ekonomi 

Kostenheten ska ha en ekonomi i balans och ett välfungerande ekonomisk uppföljnings- och budgetarbete. Ett 
stort arbete genomfördes 2021 för att åtgärda de brister som uppdagades och från och med 2022 är bland 
annat skevheten i portionspriset åtgärdat och kommunen har nu en prissättningsmodell i balans. Under 
perioden har de som arbetar i köken involverats mer i de egna kökens ekonomi och får sedan i mars en 
månadsrapport för hur man ligger till i förhållande till budget för livsmedel, förbrukningsartiklar samt 
arbetskläder. 

En ny livsmedelsupphandling har genomförts och nytt avtal började gälla i slutet av maj. Vissa 
uppstartsproblem har förekommit men förhoppningsvis fungerar detta bättre under hösten. Verksamheten 
räknar med kraftigt ökade livsmedelspriser, dels som en följd av inflationstakten delvis kopplat till corona-
pandemin och dels utifrån världsläget. 

Personal 

2022 började med en ny coronatopp och verksamheten hade hög sjukfrånvaro och stora svårigheter att 
bemanna samtliga kök. I mars förbättrades situationen och sjukfrånvaron har legat på ungefär samma nivå 
som ett normalår vilket har gjort att poolpersonal och andra ordinarie vikarier kunnat täcka upp i enlighet 
med plan. I stort har bemanningen med sommarvikarier fungerat bra men ordinarie personal har kallas in på 
lediga dagar vid några tillfällen. 
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En översyn pågår för en framtida organisation inom kostverksamheten  med utgångspunkt i nämndens 
effektmål, Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma och hållbara 
måltider. Ett första steg är förändring i ledningsorganisationen med en övergripande ansvarig kostchef som 
också är ansvarig för vård- och omsorgsboende och en biträdande kostchef med ett mer verksamhetsnära 
ansvar och ansvar för skolor och förskolor. Arbete pågår också med att delegera ansvar för det löpande 
arbetet till köksansvarig i de större köken. 

Verksamhet 

Den matsedelsgrupp, med representanter från samtliga vård- och omsorgsboenden, som bildades 2021 
fortsatte arbetet med att utveckla den gemensamma matsedeln med särskilt fokus på att anpassa matsedeln 
efter säsong. I skolorna har man fortfarande ett vegetariskt alternativ och elever som inte äter fläsk eller fisk 
hänvisas till vegetarisk kost istället för separat specialkost de tillfällen fisk eller fläsk serveras. Ny matsedel 
för förskolor och skolor inför höstterminen togs fram innan sommaren. Det finns nu också en särskild 
matsedel för elever som har rätt till så kallad behovsanpassad kost.  Under hösten 2021 började kostenheten 
erbjuda personal på skolor samt vård- och omsorgsboenden att köpa matlådor med överbliven mat i ett fåtal 
kök på prov. I början på 2022 infördes detta i de flesta kök. 

Kostenheten har kontinuerliga planeringsmöten inför byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet 
Lövsta i Heby för att säkerställa att inredning och utrustning motsvarar verksamhetens behov. Parallellt med 
det arbetet pågår också planeringen av flytten från Tegelbacken till Lövsta samt rekrytering av köksansvarig. 

  

Ekonomisk uppföljning 

Samhällsbyggnadsnämnden (exkl mark- och explatering) 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 44,0 42,9 1,2 65,4 64,5 0,9 41,4 69,5 

Kostnader -56,5 -57,1 0,5 -87,1 -86,5 -0,7 -55,4 -91,0 

Nettokostnad -12,5 -14,2 1,7 -21,7 -22,0 0,3 -14,0 -21,5 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -3,7 -10,4 6,7 -15,4 -15,7 0,3 -4,9 -6,2 

Netto -2,7 -10,4 6,7 -15,4 -15,7 0,3 -4,9 -6,2 

Mark- och exploatering 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 2,0 0,0 2,0 5,0 0,0 5,0 9,3 15,4 

Kostnader -0,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,6 -2,5 

Nettokostnad 1,2 0,0 1,2 5,0 0,0 5,0 8,7 13,0 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -5,2 -4,5 -0,7 -6,8 -6,8 0,0 -0,3 -0,5 

Netto -5,7 -4,5 -0,7 -6,8 -6,8 0,0 -0,3 -0,5 
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Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

  Januari-Augusti Helår Föregående år 

Verksamheter, mkr Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e Jan-Aug Bokslut 

Politisk verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,3 -0,4 0,1 -0,6 -0,6 0,0 -0,4 -0,6 

Nettokostnader -0,3 -0,4 0,1 -0,6 -0,6 0,0 -0,4 -0,6 

         

Förvaltningschef SBF         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,9 -1,0 0,1 -1,5 -1,5 0,0 -0,8 -1,5 

Nettokostnader -0,9 -1,0 0,1 -1,5 -1,5 0,0 -0,8 -1,5 

         

         

Mark- och 
planenheten         

Naturvård         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 

Kostnader -0,6 -0,6 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -0,7 -1,2 

Nettokostnader -0,6 -0,6 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -0,3 -0,6 

         

Hållbarhet MoP         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,4 -0,6 0,1 -0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnader -0,4 -0,6 0,1 -0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 

         

Östa         

Intäkter 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Kostnader -0,1 -0,2 0,1 -0,3 -0,3 0,0 -0,1 -0,1 

Nettokostnader 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1 

         

Mark- och 
planeringschef         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

Kostnader -1,2 -2,0 0,7 -3,0 -3,0 0,0 -1,8 -2,9 

Nettokostnader -1,2 -2,0 0,8 -3,0 -3,0 0,0 -1,6 -2,6 

         

Totalt Mark- och 
planenheten         

Summa intäkter 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,6 0,9 

Summa kostnader -2,3 -3,3 1,0 -4,9 -5,0 0,0 -2,6 -4,2 
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  Januari-Augusti Helår Föregående år 

Summa 
nettokostnader -2,2 -3,3 1,0 -4,9 -4,9 0,0 -2,0 -3,4 

         

Tekniska enheten         

Park och allmänna 
platser         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Kostnader -1,7 -1,9 0,2 -2,8 -2,8 0,0 -1,4 -2,9 

Nettokostnader -1,7 -1,9 0,2 -2,8 -2,8 0,0 -1,3 -2,8 

         

Östa drift         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,2 

Nettokostnader 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,2 

         

Gata och trafik         

Intäkter 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 

Kostnader -8,8 -8,1 -0,7 -12,0 -12,0 0,0 -7,1 -11,4 

Nettokostnader -8,5 -8,1 -0,3 -12,0 -12,0 0,0 -6,9 -9,9 

         

Vatten och avlopp         

Intäkter 18,0 17,2 0,8 25,8 25,6 0,2 18,3 31,9 

Kostnader -17,6 -16,8 -0,8 -25,8 -25,6 -0,2 -18,3 -31,9 

Nettokostnader 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Totalt Tekniska 
enheten         

Summa intäkter 18,3 17,2 1,1 25,8 25,6 0,2 18,6 33,5 

Summa kostnader -28,1 -26,9 -1,2 -40,8 -40,6 -0,2 -26,9 -46,4 

Summa 
nettokostnader -9,8 -9,7 -0,1 -15,0 -15,0 0,0 -8,3 -12,9 

         

Kostenheten         

Kosten gemensamt         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Kostnader -3,7 -4,4 0,7 -6,1 -6,5 0,4 -2,2 -3,2 

Nettokostnader -3,7 -4,4 0,7 -6,1 -6,5 0,4 -2,2 -3,0 

         

Kosten Söder         

Intäkter 12,7 12,7 0,0 19,7 19,3 0,4 11,3 18,0 

Kostnader -10,5 -10,6 0,1 -16,6 -16,2 -0,4 -11,1 -17,2 

Nettokostnader 2,2 2,1 0,1 3,1 3,1 -0,1 0,2 0,8 

         

Kostern Norr         
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  Januari-Augusti Helår Föregående år 

Intäkter 12,9 12,9 0,0 19,9 19,5 0,4 7,3 11,3 

Kostnader -10,7 -10,6 -0,2 -16,5 -16,1 -0,4 -7,9 -12,2 

Nettokostnader 2,1 2,3 -0,2 3,3 3,4 -0,1 -0,6 -0,8 

         

Kostern Tärnsjö         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 5,6 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 -5,6 

Nettokostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Totalt kostenheten         

Summa intäkter 25,6 25,6 0,0 39,6 38,8 0,8 22,2 35,1 

Summa kostnader -24,9 -25,5 0,6 -39,3 -38,8 -0,5 -24,8 -38,2 

Summa 
nettokostnader 0,7 0,1 0,6 0,2 0,0 0,2 -2,6 -3,1 

         

Totala intäkter 44,0 42,9 1,2 65,4 64,5 0,9 414,0 69,5 

Totala kostnader -56,5 -57,1 0,5 -87,1 -86,5 -0,7 -55,4 -91,0 

Total nettokostnad -12,5 -14,2 1,7 -21,7 -22,0 0,3 -14,0 -21,5 

         

 Januari-Augusti Helår Föregående år 

Verksamheter, mkr Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikels

e Jan-Aug Bokslut 

Markexploateingar         

Intäkter 2,0 0,0 2,0 5,0 0,0 5,0 9,3 15,4 

Kostnader -0,8 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,6 -2,5 

Nettokostnader 1,2 0,0 1,2 5,0 0,0 5,0 8,7 13,0 

  

  

  

Utfall rörlig del Kosten, miljoner 
kronor VOF BUF 

Intäkter 2,2 3,6 

Kostnader -2,3 -4,0 

Resultat -0,1 -0,4 

  

Utfall semifast del Kosten, 
miljoner kronor VOF BUF 

Intäkter 6,7 13,1 

Kostnader -6,0 -12,5 

Resultat 0,7 0,6 
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Kommentar till periodens utfall 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,7 Mnkr per 31 augusti 2022. 
Positiva avvikelser mot budget är lägre kostnader för park och lägre kostnader för personal inom framför allt 
mark och planeringsenheten. Kostverksamheten har en positiv avvikelse mot budget med 0,6 Mnkr. 

För helåret prognostiserar nämnden med en positiv avvikelse mot budget med 0,3 Mnkr. För 
markexploateringar prognostiseras med en positiv avvikelse mot budget med 5 Mnkr för helåret. 

Samhällsbyggnadsnämnden har investerat för 8,4 Mnkr för perioden och prognostiserar med något lägre 
belopp för helåret. 

Utfall per verksamhet 

Politisk verksamhet 

Den politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget  med 0,1 Mnkr och prognostiserar för 
helåret med en budget i balans. 

Förvaltningschef SBF 

Förvaltningschef samhällsbyggnad redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 Mnkr och 
prognostiserar för helåret med en budget i balans. 

Mark- och planeringsenheten 

Mark- och planeringsenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,0 Mnkr vilket framförallt 
beror på lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och vakanta tjänster samt lägre belopp för 
köp av tjänst. Tjänsterna är nu tillsatta. Verksamheterna Hållbarhet och Östa redovisar en positiv avvikelse 
mot budget med 0,2 Mnkr. Det beror främst på att särskilt avsatta medel för upprustning av naturreservat 
ännu inte är fakturerade. Verksamheten prognostiserar för helåret med en budget i balans. 

Tekniska enheten exklusive VA 

Tekniska enheten (exklusive VA) redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 Mnkr. Det är framförallt 
gata som redovisar ett underskott medan park och allmänna platser redovisar överskott. Gata har utfört 
återställningsarbete åt flera fiberaktörer under året. En intäkt för utförda arbeten på 0,4 Mnkr saknas i 
redovisningen vid delårsbokslutet. Kostnad för sandupptagning blev också högre än budget.  Den största 
delen av budgeten ligger under vinterhalvåret och vi räknar  med en budget i balans för gata vid årsskiftet 
under förutsättningar att det blir en normalvinter. De medel som funnits tillgängliga i asfaltsfonden för 2022 
har använts. 

I och med nya riktlinjerna för investeringsredovisning kommer lönekostnader i driftbudgeten att minska i 
verksamheten Gata/Trafik, då lönekostnader kommer att belasta investeringarna. Det överskott som uppstår 
planeras att överföras till Grönytas driftbudget för att genomföra åtgärder som inte finns med i 2023 års 
budget. Sammantaget prognostiserar Tekniska enheten med en budget i balans. 

Vatten och avlopp (VA) och slam (avfall) 

VA-verksamheten visar ett mindre underskott mot budget för perioden. 

Detta beror på högre förbrukning av el under perioden januari-april vilket kommer att regleras under resten 
av året. Verksamheten har även haft högre kostnader för inköp av anläggningsmaterial  och högre kostnader 
för drivmedel på grund av inflation och det osäkra världsmarknadsläget,  Intäkterna för brukningsavgifter 
har samtidigt varit högre än budgeterat. 

Prognosen är att budgeten för helåret kommer att hållas vilket innebär att VA-verksamheten kommer att 
behöva ett bidrag ur resultat- och utjämningsfonden på 2 Mnkr för att nå budget i balans. 

VA förväntas få fortsatt ökade kostnader på grund av det förändrade världsläget men korrigeras i första hand 
mot resultatutjämningsfonden. Taxehöjning kan bli aktuellt i framtiden. 

Avfallsverksamheten visar ett överskott för perioden mot budget. Prognosen är att budget för helåret 
kommer att hållas vilket innebär att ett bidrag ur resultat- och utjämningsfonden på 0,5 Mnkr för att nå 
budget i balans. Anledningen till det negativa resultatet är lägre intäkter för slamhantering. 

Kostenheten 

Kostenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,6 Mnkr. Resultatet för delåret är 0,7 Mnkr men 
budget för perioden är 0,1 vilken ger en avvikelse mot budget på 0,6 Mnkr. Kostenheten prognostiserar med 
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ett försiktigt överskott på 0,2 Mnkr för helåret. 

När det gäller semifasta kostnader så har nämnden ett överskott mot utbildningsnämnden med 0,6 Mnkr och 
ett överskott på 0,7 mkr mot vård- och omsorgsnämnden. Det beror framförallt på att personalkostnader är 
lägre än budgeterat. Vakanta tjänster har täcks upp av vikarier med lägre lön samt vikarier har inte gått 
dubbelt i lika hög grad som tidigare då det nu är fler som är långtidssjukskrivna än korttidssjukskrivna. Vid 
korttidssjukskrivning betalar också kommunen dubbel lön. För helåret prognostiseras med ett försiktigt 
överskott på 0,2 Mnkr och utfallet kommer i stora delar bero på hur sjukfrånvaron utvecklar sig under 
hösten. Kostenheten har även ökade kostnader för förbrukningsmaterial på grund av inflationen vilket 
kommer att påverka utfallet inom den semifasta delen. 

När det gäller rörliga kostnader så finns en negativ avvikelse mot vård- och omsorgsnämnden med 0,1 Mnkr 
och mot utbildningsnämnden med 0,4 Mnkr för perioden. Detta är en direkt effekt av de höjda priserna på 
livsmedel på grund av världsmarknadsläget och inflationen. En korrigering sker vid årsskiftet och 
underskottet redovisas då på utbildnings- respektive vård- och omsorgsnämnden. De berörda nämnderna 
har regelbundet informerats om de ökade kostnaderna. Vid kvartal ett flaggade kostenheten för en 10 % 
ökning och efter sommaren ser vi en ökning med i snitt 15%. Samtidigt så gör kostenheten allt för att ändå 
försöka hålla nere livsmedelskostnaderna utan att försämra kvaliteten. 

Markexploatering 

För markexploatering redovisas en positiv avvikelse med 2,0 Mnkr jämfört med budget. I utfallet ligger 
enbart redan fakturerade köpeavtal enligt tidigare beslutad princip minskat med kostnader direkt kopplade 
till intäkten. För helåret prognostiseras med en positiv avvikelse med 5,0 Mnkr. Markexploateringar har från 
år 2021 ingen budget för intäkter på grund av att beloppet för intäkterna varierar kraftigt mellan åren och 
därför inte ska blandas med driften. 

Investeringar 

Investering, mkr Utfall Jan-Aug Prognos helår Budget helår Avvikelse 
helår 

Gata och trafik     

Pendlarparkering -0,1 -0,6 -0,6 0,0 

Hastighetssänkande åtgärder 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Trafikräknare -0,1 0,0 0,0 0,0 

GC-väg Vittinge 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Reinvestering gata (innefattar asfaltering) 0,0 -1,6 -1,6 0,0 

Belysning 0,0 -4,0 -4,0 0,0 

Reinvestering broar 0,0 -0,6 -0,6 0,0 

Park och allmänna platser     

Vattenåtgärder 0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Tillgänglighetsanpassning 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Utveckling utemiljö 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Reinvestering utemiljö 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Utsmyckning juletid 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

VA     

Reservvattentäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploatering VA övergripande 0,0 0,0 -2,6 -2,6 

Expl Ösbylund Etapp 3 VA -1,2 -2,6 0,0 2,6 

Ledningsbyte, avstäningsventil -0,7 -1,6 -1,5 0,1 

Process dricksvatten -0,1 -0,6 -0,8 -0,2 

Ventilbyten 0,0 -0,3 -0,7 -0,4 

Investering byggnader -0,1 -0,5 -0,5 0,0 

Reinvestering byggnader -0,5 -0,7 -0,7 0,0 
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Investering, mkr Utfall Jan-Aug Prognos helår Budget helår Avvikelse 
helår 

Efterpoleringsfilter Östervåla 0,6 0,0 0,0 0,0 

Skrapspel Heby -0,4 -0,4 0,0 0,4 

Östa     

Östa 0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Kosten     

Inventarier kosten 0,0 0,0 -0,3 -0,3 

Summa investering -2,7 -15,4 -15,7 -0,3 

     

Investering exploatering, mkr Utfall Jan-Aug Prognos helår Budget helår Avvikelse 
helår 

Markexploatering -4,4 -6,8 -6,8 0,0 

Exploat Heby västra företagsby -0,4 0,0 0,0 0,0 

Ol jansberget Östervåla 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kvarsta Harbo Prästgård -0,1 0,0 0,0 0,0 

Expl Ösbylund Etapp 3 gata 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kvarsta Harbo Prästgård 0,0 0,0 0,0 0,0 

Byggnation skola Vittinge -0,6 0,0 0,0 0,0 

Industriomr Vattentornet Heby -0,2 0,0 0,0 0,0 

Rosengrensvägen Östervåla 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa investering exploatering -5,7 -6,8 -6,8 0,0 

     

Totalt investering SBN -8,4 -22,2 -22,5 -0,3 

  

Kommentarer till investeringar 

Samhällsbyggnadsnämnden har investerat för totalt 8,4 Mnkr under perioden och prognostiserar för helåret 
att investera för 22,2 Mnkr totalt vilket är något lägre än budget. Egen personals tid ska läggas in i 
investeringarna med start från arbete från 1 juli i år. Detta är dock inte medtaget i utfall för delårsbokslutet. 

Gata och Trafik 

Generellt har avtal inte funnits på plats för att ligga i fas med utförande av investeringarna under året men 
man räknar att jobba ikapp. Prognosen är sammantaget att alla investeringar i verksamheten Gata och Trafik 
är startade och flertalet klara vid årsskiftet. 

Anläggande av pendlarparkeringen i Östervåla pågår enligt plan med upprustning, utökning, tomrör för 
laddinfra, cykelparkering och grönyta. Projektet ska slutredovisas till Trafikverket senast sista oktober. 

Inköp av ytterligare utrustning för Hastighetssänkande åtgärder är planerad att ske i år. 

GC-väg Vittinge består av två stycken mindre GC-projekt kopplat till byggandet av den nya skolan. Kommunen 
har fått beviljat statlig medfinansiering till båda projekten. Det har dock visat sig vara svårt att genomföra 
jobbet i dagsläget. Medel för båda projekten kommer med största sannolikhet behöva flyttas till 2023 

Reinvestering i gatuvägnätet påverkas av den kraftigt försenade upphandlingsprocessen för asfalt med Sala 
kommun.  Enheten har därför tillfälligt direktupphandla tjänsten. Om inte utförande går att göra under året 
för det planerade projektet asfaltering av Stomhällarna i Östervåla, kan medel behöva flyttas över till 2023. 

Utrustning för belysning är planerad att vara levererad under hösten, samt även arbetet som ska utföras av 
SHE. Arbete med upphandling av ramavtal för konsult och utförande-entreprenad för bro- och 
betongkonstruktionsarbete har påbörjats. Om arbete kvarstår i utförande 2022 kommer medel begäras föras 
över till 2023 så att planerade projekt blir genomförda. 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2250
Datum: 2022-10-13



Samhällsbyggnadsnämnden, Delårsrapport per 31 augusti 13(25)

Park och allmänna platser 

Prognosen är sammantaget att alla investeringar kommer vara klara vid årsskiftet. 

Vattenåtgärder kommer eventuellt användas till något av damprojekten, Myran eller Inbokällor 

Arbete med förlängning av pontoner vid Sjömossen kommer utföras i oktober. Kvarstående arbete i 
Gåvaparken är beställt och utförs under hösten.Lövstaparken(budget Utveckling utemiljö) kommer startas 
upp under hösten. Medel kan behövas flyttas med till 2023 då projektet beräknas bli klart nästa år. 

Vatten och avlopp (VA) 

Under perioden har 2,5 Mnkr investerats. Årsbudgeten är 6,7 Mnkr. 

Under perioden har 1,2 Mnkr investerats i exploatering i Ösbylund, nya skolan i Vittinge. Framdragning av 
VA-ledningar till skolans fastighet är klar. Arbetet kommer fortsätta under höst/vinter med anläggande av 
VA-ledningsnät till två nya lokalgator i samma område. 

Investering för Ledningsbyte har uppgått till 0,7 Mnkr hittills i år. Detta arbete kommer att fortgå under 
resten av året. Prognosen för denna investering är något högre då en prioritering av lågreservoar Östervåla 
behövs göras i år. Dessa 0,1 Mnkr har omdisponerats från projekt Ventilbyten. Ytterligare 0,3 Mnkr har 
flyttats från Ventilbyten till förmån för ett nytt projekt namngivet Skrapspel.  

I investering Process dricksvatten ingår flera investeringar, Ny vattentäkt Huddunge, Reservvattentäkt Tärnsjö, 
Blåsmaskin Heby vattenverk och Elverk Tärnsjö VV. Budget för helåret är 0,8 Mnkr. Under första halvåret har 
dessa projekt generat kostnader för totalt 0,1 Mnkr och 0,2 Mnkr är omdisponerat till investering Skrapspel 
då omdisponerade medel från Ventilbyten inte räckte till projektet. Helårsprognosen visat att hela 
investeringsbeloppet kommer att användas. 

Investering byggnader är påbörjat och kommer ske fortsatt under året och in på nästa år. Bättre utrustade 
personalutrymmen och verkstadslokal behövs för reningsverket i Heby. Arbetet är påbörjat och kommer ske 
fortsatt under året och in på 2023. 

Budget för Reinvestering byggnader är totalt för året 0,7 Mnkr. Hittills har bl a omläggning av papptak gjorts 
på Morgongåva avloppsreningsverk, för kommande installation 2023 av en solcellsanläggning. Andra arbeten 
har varit byte av fasadplåt för Tärnsjö vattenverk samt nya plåtfasader på pumpstationer. 

Investeringsbudget för "Efterpolering Östervåla ARV" finns inte då investeringsmedel är planerat att tas ur 
investeringsfond som beslutades 2019. Finansiering av detta projekt kommer även ske via LOVA-bidrag ,på 
högst 800 000 kr, för denna investering. En del av bidraget har betalats ut, därav ett positivt resultat på 0,6 
Mnkr. Filtret kommer att levereras i slutet av 2022. 

Östa 

Investering beräknas genomföras under året. 

Kosten 

Inga investeringar kommer genomföras under året utan sker först nästa år. 

Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar 

Inga verksamheter under samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar med ett underskott för 2022 och därför 
har ingen åtgärdsplan tagits fram till delårsrapporten. Kostverksamheten har dock en prognos på högre 
livsmedelspriser och en viss osäkerhet rörande stigande priser på bland annat utrustning och reparationer. 

Kostnaderna för livsmedel tillhör de rörliga kostnaderna och kommer att stämmas av vid årsskiftet där de 
extra kostnaderna fördelas mellan barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Detta 
innebär att om livsmedelsbudgeten överskrids så kommer inte kostenhetens utfall mot budget att påverkas 
utan kostnaden kommer att läggas på andra förvaltningar men verksamheten ska naturligtvis verka för att 
hålla kostnaderna nere och viken av att exempelvis hålla nere matsvinn blir därmed allt viktigare. 

Verksamheten räknar som läget ser ut idag med en prisökning på minst femton procent för livsmedel. 
Ökningen kommer av följdeffekter av kriget i Ukraina samt en högre inflationstakt. Totalt prognostiserar 
kostenheten med en ökad kostnad på 752 tkr för livsmedel på helåret. Detta har kommunicerats till vård- och 
omsorgsförvaltningen (254 tkr) samt barn- och utbildningsförvaltningen (498 tkr). 

Reparation, nyinköp av utrustning, förbrukningsmaterial och transport har överlag blivit dyrare 2022 i 
jämförelse med 2021. Det är svårt att säga hur det kommer att slå då man till exempel inte vet vilken 
utrustning som kommer att behöva bytas ut eller repareras under året. 
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Uppföljning av internkontroll 

I december 2021 fick förvaltningen i uppdrag att under 2022 kontrollera kostenhetens efterlevnad av 
VafabMiljös Avfallsplan 2020-2030. 

Den 12 maj 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta VafabMiljös 
Avfallsplan 2020-2030 och i juni antogs avfallsplanen för Heby kommun som medlem i VafabMiljös 
kommunalförbund. Genom att Heby kommun antog avfallsplanen förband kommunen sig också att arbeta 
mot flera miljömål, däribland flera som får inverkan på kostenhetens arbete. Sedan planen antogs har det 
framkommit att det finns oklarheter i vilka förpliktelser som ligger på kostenheten och hur samverkan med 
kommunalförbundets övriga medlemmar är tänkt att genomföras. 

Med anledning av ny chefsorganisation inom kostenheten påbörjades inte arbetet under våren. 
Internkontrollen kommer att genomföras hösten 2022 och redovisas nämnden innan årsbokslutet. 

Uppföljning av näringslivsstrategin 

Samverkan med näringslivet 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar tillsammans med kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden för att 
möjliggöra för nya eller utökade företagsetableringar inom kommunen. Både vad gäller bostäder och 
verksamheter. Detta görs genom att ha en god dialog med näringslivet och genom att så långt det är möjligt 
försöka matcha näringslivets behov av mark för verksamheter och bostadsbyggande. 

För att kunna möta efterfrågan är det viktigt att vi kan vara snabba och smidiga samt ge ett gott bemötande. 
En viktig del i detta är att ta fram de planeringsunderlag som behövs. Det handlar exempelvis om inventering 
av våtmarker och skogspartier i tätortsnära lägen, klimatanpassning samt kommande krav kring EU-direktiv 
för vattenskyddsområden. Det är också viktigt att planarbetet, såväl översiktsplan som detaljplaner, "taktar 
in" i tillväxttakten. 

I de fall nämnden inte lyckas matcha den efterfrågan av mark som finns så är strävan alltid att försöka hitta 
ett annat likvärdigt alternativ i nära dialog med näringsutövaren. Här är tydlig information och 
kommunikation a och o. 

På en mer operativ nivå har förvaltningen arbetat med förbättringar på hemsidan under ”tomt och 
markförsäljning” med en tydligare info om vad som gäller för olika typer av markköp. Förvaltningen har haft 
flera dukat-bord-möten och fått positiv respons gällande konceptet. Ett nytt industriområde håller på att tas 
fram i Heby där det nu finns färdiga industritomter till salu. Kostenheten samarbetar med näringslivsstrateg 
och upphandlingsansvarig för att etablera DIS - Dynamiskt inköpssystem. Det möjliggör för lokala 
matproducenter att leverera till exempel grönsaker eller potatis till kommunen när det är säsong för detta. 

Tekniska enheter jobbar hela tiden för att, så långt det är möjligt, teckna avtal med lokala företag och 
entreprenörer som vi har mycket god erfarenhet av. 

De senaste åren har nämnden arbetat aktivt med att göra Östa naturreservat mer tillgängligt och känt både 
inom och utanför kommunen och både i fjol och i år har vi sett ett kraftigt ökat besöksantal inom 
naturreservatet. Det ger möjlighet till befintlig och ny näringslivsverksamhet inom reservatet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2019 om en näringslivsstrategi för Heby kommun. 
Uppföljning kring arbetet med strategin ska redovisas av respektive nämnd i samband med delårsrapporten 
och årsbokslutet. 

Näringslivsstrategin består av fyra strategiska förbättringsområden med tillhörande övergripande taktiska 
målsättningar som förvaltningens aktiviteter ska ha en tydlig koppling till. 

De fyra strategiska områdena är: 

 Öka dialogen mellan näringslivet, tjänstepersoner och politiker. 
 Öka matchning mellan näringslivets, skolans och arbetslivets behov. 
 Förbättra service, bemötande och hantering av företag. 
 Utveckla turism- och besöksnäringen. 
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Framtidsbedömning 

Hållbar tillväxt 

Nämnden samarbetar med kommunstyrelsen, som ansvarar för den fysiska planeringen, för att tillsammans 
”arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en 
levande landsbygd”.  Uppdraget enligt planeringsdirektivet, är att tillse att den befolkningstillväxt som 
kommunen har erfarit de senaste åren har möjlighet att fortsätta. I planeringsdirektiven framgår också att 
nämnderna ska säkerställa och möjliggöra att Heby kommun växer hållbart utifrån människan, miljön och 
ekonomin. Tillsammans bygger nämnderna en hållbar kommun nu och för framtiden. 

Utmaningarna består i att exploatera i en "lagom" takt utifrån efterfrågan och att göra rätt prioriteringar, 
samtidigt som vi bevarar de värden som gör Heby kommun attraktiv. Förutom externa förfrågningar om 
mark har även kommunens verksamheter och bolag ökade behov av mark för ny- och ombyggnationer av till 
exempel skola och förskola. Vi ser ännu inte effekterna av den lågkonjunktur som Sverige nu gått in i med 
bland annat inflation och materialbrist men självklart kommer även Heby kommuns tillväxt påverkas av 
detta. En fördel är att vi har relativt billiga tomtpriser jämfört med närliggande kommuner. 

Den regionala utvecklingsstrategin baseras på tre strategiska utvecklingsområden: En region för alla, En 
hållbart växande region och En nyskapande region. Nämndens prioriteringar och effektmål taktar väl in i 
framförallt området En hållbart växande region. 

Friluftsliv och Östa naturreservat 
Ett av Heby kommuns kanske viktigaste attraktionsvärde är den fantastiska naturen som finns runt om i 
kommunen inte minst när det gäller Östa Naturreservat som gränsar till Färnebofjärdens nationalpark. 
Förutom att det innebär stora möjligheter för invånarna som redan bor i kommunen med fiske, vandring och 
annat friluftsliv så lockar våra naturområden också besökare från andra delar av Sverige och även 
internationella besökare. Under 2022 gör nämnden en extra satsning för upprustning av reservatet. 
Driftsbudgeten behöver också ökas permanent både på grund av både ökat antal besökare och högre priser 
när det gäller sophämtning, tömning av toaletter, ved, städning mm 

Det ökade antalet besökare innebär också ett ökat behov av underhållsarbete av de olika lederna som finns 
utmärkta i kommunen för att säkerställa att dessa är säkra och framkomliga. Även kommunens mer 
tätortsnära friluftsområden har upplevt ett kraftigt ökat antal besökare. 

Agenda 2030 med fokus vatten, energi och klimat 
Både lokalt, nationellt och internationellt ställs ökade krav och förväntningar på att kommunens 
verksamheter ska drivas mer hållbart och att kommunen ska stå i fronten när det gäller hållbarhetsarbetet 
inom kommunens gränser. 

Nämnden kommer att fortsätta att arbeta med samtliga tre perspektiven i Agenda 2030 men kommer att ha 
ett särskilt fokus på den ekologiska hållbarheten utifrån nämndens ansvar för miljöfrågor. Färdplan för ett 
hållbart län är framtagen av Länsstyrelsen och innehåller fyra regionala åtgärdsprogram. Dessa omfattar 
tillsammans åtgärdsarbetet med samtliga miljömål som länet berörs av. Kommunen har eller kommer 
troligtvis teckna ett antal hållbarhetslöften inom de fyra olika åtgärdsprogrammen. Dessa är åtgärder för att 
minska klimatpåverkan (2020), åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald (2021), åtgärder för vatten 
(2022) samt slutligen åtgärder för samhällsutveckling(2023). Kommunen har också beslutat om en 
gemensam avfallsplan inom Vafab med flera miljömål. Detta innebär att en intensifiering behöver ske inom 
samtliga nämnder när det gäller miljöarbetet för att vi ska nå målen och uppfylla löftena. 

För att leva upp till EU:s vattendirektiv med tillhörande förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för vatten behöver nämnden lägga särskilt fokus på vattenfrågor . För att 
förverkliga EU:s vattendirektiv som syftar till att förbättra våra vatten och skapa en hållbar förvaltning har 
Vattenmyndigheten beslutat om åtgärdsprogram för vatten fram till 2027. Åtgärdsprogrammet innehåller 
åtgärder som olika myndigheter ska genomföra för att uppnå den vattenstatus som följer av 
miljökvalitetsnormen för vatten fram till 2027/2033. Regeringen har godkänt vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram som sträcker sig fram till 2027 och Vattenmyndigheterna kommer vecka 34 att anta nya 
åtgärdsprogram för vattendistrikten. Heby kommun tillhör Bottenhavets och Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Kommunerna har specifika åtgärder som ska uppfyllas fram till 2027 och innefattar: 

 Vattenplanering (ny åtgärd). 
 Miljötillsyn. 
 Dricksvattenskydd. 
 Fysisk planering. 
 VA-plan inklusive dricksvatten 
 Dioxiner från småskalig förbränning. 
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En intensiv satsning kommer därför att ske under 2023 när det gäller arbete med vattenförsörjning då även 
extra medel finns för det syftet. 

Flera sjöar och vattendrag i Heby har också övergödningsproblematik och samverkan sker lokalt med olika 
föreningar och vattenråd. 

Säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning idag och i framtiden 
Att säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning i framtiden har pågått i flera år och kommer att fortlöpa. 
Omfattande utredningsarbete och undersökningar ligger till grund för identifiering av reservvattentäkt i 
Tärnsjö och Heby. Arbetet med reservvattentäkt i Tärnsjö har kommit så pass långt att en tillståndsansökan 
har lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Att få fram en reservvattentäkt för Heby har inte varit lika 
framgångsrikt. Utredning pågår också för att hitta en ny vattentäkt i Huddunge. Nuvarande vattentäkter och 
framtida prioriterade vattenresurser behöver skyddas bland annat genom fastslagna vattenskyddsområden 
där en uppdatering av föreskrifter pågår. Det är nu även lagstyrt att äldre föreskrifter ska uppdateras.  Detta 
arbete pågår mellan kommunen och Länsstyrelsen. 

En säkert och effektiv gatubelysning - Säkra broar 
Kommunen har ett åldrat bestånd av gatubelysning i alla orter där framförallt underhåll "under mark" är 
kraftigt eftersatt. Sala Heby Energi har genomfört en besiktning av kommunens gatubelysning och det  krävs 
omfattande investeringar för att åter ha en effektiv, säker och hållbar gatubelysning. En översyn behöver 
också genomföras om var i kommunen belysning ska finnas kvar. Beslut behöver fattas både kring driftsform 
och ägande. Arbetet som påbörjades 2022 beräknas pågå i etapper till 2026. 

Nämnden har stor fokus på att öka trafiksäkerheten i kommunen genom att bland annat se över 
hastighetsbegränsningar, stoppförbud och nämnden har även på prov ett år anlitat parkeringsvakter. Ett 
särskilt fokus kommer nu också läggas på befintliga broar som används för biltrafik så att de är säkra utifrån 
krav på olika fordon. 

Kompetensförsörjning 

Personal inom samtliga av nämndens ansvarsområden är attraktiva. I planeringsdirektiven framgår att det är 
avgörande för kommuner är att klara av att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och 
använda individers kompetens rätt för att klara av den framtida välfärden. Att attrahera nya medarbetare 
men framförallt att behålla samt utveckla rätt kompetens och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare blir en 
knäckfråga. 

Nämnden ser positivt på kommunens gemensamma satsning för att bli en attraktiv arbetsgivare och 
därigenom säkra kompetensförsörjningen i framtiden. Nämnden har utmaningar inom samtliga 
verksamheter för att säkerställa kompetensförsörjning. 

Digitalisering 

Inom nämndens ansvarsområde sker en intensifiering när det gäller digitalisering då extra resurser finns för 
det. Fokus är att underlätta för våra medborgare som också har förväntningar på att kommunen 
tillhandahåller modernt stöd och moderna tjänster. Många av nämndens tjänster mot medborgarna är nu 
digitala, Internt pågår också ett arbete med att digitalisera de gemensamma processerna med ett särskilt 
fokus på kostverksamheten och samverkan med skola samt vård och omsorg till exempel när det gäller 
beställning, avbokning och fakturering. 

Social hållbarhet 

Barnen och social hållbarhet i fokus när vi planerar våra samhällen 

Nu finns en grön mötesplats i alla kommunens orter och nästa steg är att utveckla äldre lekplatser som 
antingen görs om till naturliga lekmiljöer som kräver mindre underhåll och investeringar eller läggs ner helt. 
Kommande arbete är att utveckla och anlägga Lövstaparken i närheten av nya vård- och omsorgsboendet i 
Heby utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Avtal är tecknat mellan Heby kommun och Region Uppsala för att säkerställa cykelbarhet mellan Morgongåva 
och Vittinge och arbete pågår för motsvarande mellan Östervåla och Harbo. GC-kopplingen mellan orterna 
kommer bidra till ökad trafiksäkerhet och förflyttning vilket bland annat gynnar skolpendling, 
arbetspendling, fritidsaktiviteter med mera. 

Goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om hållbar struktur i en växande kommun och 
planeringsdirektiven ska samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden erbjuda Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre goda, nyttiga, trivsamma och 
hållbara måltider. 
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Som en följd av kriget i Ukraina och inflationen ser vi nu ökade livsmedelspriser med ett snitt om 15%. 
Situationen är fortsatt osäker och det finns risk för ytterligare ökningar. Arbetet har därför intensifierats för 
att förebygga svinn, både i matsal och kök. Detta är en stor process och det kommer att ta tid samt krävas 
samarbete med både personal i skola och inom vården. Detta arbete är utöver att vara ekonomiskt viktigt 
också prioriterat utifrån hållbarhetssynpunkt. Arbetet med svinn går också i linje med målen i VafabMiljös 
nya avfallsplan som gäller för kommunen. 

Kostenhetens framtida verksamhet och struktur är beroende av vilka beslut som tas för framförallt skolans 
organisation. Överallt där det finns verksamhet ska det serveras mat och det är konstaterat att endast mindre 
effektiviseringar kan genomföras genom att ställa om kök från tillagningskök till mottagningskök. 
Utbildningsnämnden har beslutat att så långt det är möjligt så ska skola och förskolans verksamheter 
centraliseras inom respektive ort. Närmast står nybyggnation av skola och förskola i Vittinge och därefter 
ombyggnation av Harbo skola och förskola. Dessa orter kommer därefter ha integrerad skola och förskola i 
samma byggnad vilket innebär att effektiviseringar kan görs. Dock ökar samtidigt lokalkostnaden eftersom 
köken som ersätts är gamla och omoderna och därigenom har en jämförelsevis låg hyra idag. 

Inom vård- och omsorg sker också strukturella förändringar och det nya vård- och omsorgsboendet Lövsta 
startar upp i början på 2023.  Beroende av vilka beslut som vård- och omsorgsnämnden fattar om framtida 
struktur på vård- och omsorgsboenden kommer även kostverksamhetens struktur att påverkas. 

  

Uppföljning av måluppfyllelse, prognos 

Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning 

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet. 

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med 
växande befolkning och en levande landsbygd. 

Kommentar 

Tre detaljplaner antogs under perioden och fyra har fått planuppdrag. Kommunen har sålt sju villatomter 
samt upprättat marköverlåtelseavtal för tre fastigheter. Under sommaren hade kommunen också en 
markanvisningstävling i Östervåla. 

En kommunkarta finns nu på kommunens hemsida. 

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen i Morgongåva fortsätter. 

Behovet av att revidera kommunens VA-plan i samband med översiktsplaneringsarbetet har lyfts. 

Projektering av Lövstaparken och infrastrukturprojekten i Ösbylund i Vittinge pågår. Planering av 
fortsättningen av Rosengrensvägen i Östervåla samt anläggande av infrastruktur och fastighetsbildning av 
området vid Öjavägen i Harbo är också exempel på projekt som varit igång under perioden. 

Tillsammans med kultur- och fritidsenheten pågår ett övergripande arbete med att ta fram nya avtal för 
idrottsanläggningar samt badplatser. Detta för att avtalen ska bli enhetliga och tydliga. 

En Länsplan för transportinfrastrukturen håller på att tas fram regionalt och Heby kommun har lämnat 
kommentarer på planen. Tillsammans med Trafikverket fortsätter processen att öka cykelbarheten mellan 
Morgongåva och Vittinge och utökningen samt upprustningen av pendlarparkeringen i Östervåla är på gång. 
Arbetet med Hållbara transporter i Morgongåva fortsätter också. Frågan om laddningsinfrastruktur har lyfts 
och kommunen har fört dialog med olika aktörer. Representanter för Heby kommun har även varit delaktiga 
när regionen tog fram en strategi för digital infrastruktur. 

Diskussioner gällande väghållarskapet för några centrala gator i kommunen har förts tillsammans med 
Trafikverket och processerna går sakta framåt. 

Som ett led i att infria hållbarhetslöftet för vatten så håller verksamheten på att arbeta med en nulägesanalys. 
I syfte att minska underhållningsskulden på VA-ledningsnätet har spolning av ledningar utförts i både 
Vittinge och Morgongåva. 
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En hållbarhetsenhet bildades under våren och där ligger nu ansvaret för utvecklingen av kommunens 
hållbarhetsarbete. Kommunen har blivit delägare i Energikontoret Mälardalen AB och deltar i 
samarbetsprojektet "Elkapacitet och effektanvändare i Östra Mellansverige". 

Arbetet med att ta fram en långsiktig grönyteplan pågår. Detta är försenat med anledning av avbruten 
entreprenad under försommaren där mycket extra administrativt arbete krävdes. Om allt kan fortgå som 
planerat förväntas grönyteplanen kunna färdigställas 2022. 

Efter utvädring av årets entreprenad håller ansvariga på att ta fram underlag inför upphandling av 
grönyteskötseln. Tanken är att skötseln av grönytorna ska startas upp tidigare nästa år så att det finns tid för 
vårstädning. Verksamheten har även upprättat kontakt med Enköping och Sala kommuner för bland annat 
erfarenhetsutbyte. 

Arbete för att säkerställa säkra platser med höga lekvärden pågår. En inventering är utförd och en 
sammanställning av resultaten ska genomföras. Utifrån tillgängliga resurser pågår nu ett revideringsarbete 
av tidigare framtagna planer. Liksom inom grönyteskötseln har kontaktvägar till Enköping och Sala 
kommuner upprättats för erfarenhetsutbyte. 

Heby kommun har fortsatt arbetet för att skapa ännu säkrare trafikmiljöer för skolbarn. Både Heby 
fastigheter och alla rektorer inom kommunen har kontaktats under året och hastighetsmätningar utanför 
samtliga av kommunens skolor, inklusive Huddunge byskola, har genomförts. Ansvariga har dessutom 
upprättat en god kontakt med kommunpolisen som har varit mycket positiva till det arbete som gjorts.  En 
riktlinje för säkra skolvägar håller också på att tas fram. 

Kommunen har påbörjat vägen mot en elsäker och modern belysningsanläggning och planen är att 
genomförandet kommer att ta fem år. Under 2022 justerades riktlinjerna för kommunal belysning och med 
avstamp i riktlinjerna har ansvarsförhållandet för belysningen i Kerstinbo samt Östervåla-området klargjorts. 
En utredning pågår också rörande det långsiktiga ägandeskapet av driftorganisation för 
belysningsanläggningen. 

Mycket av det arbete som gjord under 2022 är på planeringsstadiet eller mindre synligt för medborgarna och 
full effekt kommer troligtvis märkas av först i ett senare skede vilket medför att verksamheten lägger en mer 
konservativ prognos och man bedömer att effektmålet delvis kommer att uppnås 2022. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Antal invånare Kolada Nyckeltal    

Inflyttningsnetto Kolada    

Planberedskap för nya 
bostäder som kan byggas 
med stöd av alla gällande 
detaljplaner den 31/12, 
antal/1000 inv 

Kolada    

Tillgång till fast bredband 
om minst 100 Mbit/s 
(faktisk hastighet) -
 utanför tätort och småort 

Post- och telestyrelsen, 
PTS mobiltäcknings- och 

bredbandskartläggning 
   

Tillgång till fast bredband 
om minst 100 Mbit/s 
(faktisk hastighet) - totalt 

Post- och telestyrelsen, 
PTS mobiltäcknings- och 

bredbandskartläggning 
   

Antal förhandsbesked 
under året (utanför 
detaljplanerat område) 

Bygg- och miljöenheten    

Bostäder som beviljats 
bygglov under två senaste 
åren, antal/1000 inv 

Kolada    

Mediantid från 
planuppdrag till 
antagande under de 

Mark- och 
planeringsenheten egna 

bedömning av 
handläggningstiden. 
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Mått Källa Mål Utfall  
senaste två åren, 
mediantid i månader. 

Våra naturområden och naturreservat ska göras mer synliga och lättillgängliga för 
kommuninvånare och besökare. 

Kommentar 

Under 2022 har allmän skötsel genomförts i Östa-området, så som slåtter och röjning av sly, både i syfte att 
gynna naturvården men också för att det ska se finare ut för besökare. 

Tyvärr kunde ingen sommarjobbare anställdes för att bland annat plocka skräp och vara tillgänglig för frågor 
2022. Kommunekolog planerade att göra en rekrytering inför sommaren men fick inte tag på någon att 
anställa. 

Som en del i arbetet med att göra kommunens naturområden mer tillgängliga håller ansvariga på att ta fram 
en utvecklingsplan. Tack vare den extra satsning som gjorts inom naturområdet planeras nu vad som ska 
köpas in och hur området ska utvecklas över tid. 

Ett nytt omklädningsrum vid Färnesandsbadet och en ny brygga vid Linsjön planeras. I Östa kommer också 
ytterligare grillplatser samt bord att ställas ut. Verksamheten arbetar även för att förbättra tillgängligheten i 
tätortsnära rekreationsområden och bland annat så har en grillplats ordnats vid Vedkalles. 

Heby kommun marknadsförde så kallade utflyktsmål via hemsida och sociala medier under perioden. Under 
sommaren tipsade man om både Ingbo källor och Östa och inläggen var väldigt populära på sociala medier. 

Mycket arbete pågår inom området och bland annat Östa är ett omtyckt utflyktsmål många människor, både i 
och utanför kommunen, besöker. Målet har haft en positiv trend de senaste åren och kan arbetet fortsätta 
enligt plan bedöms effektmålet kunna uppnås. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Andel som uppger att 
Heby kommuns 
naturområden och 
naturreservat är mer 
synliga än föregåendeår 

egen mätning    

Andel som uppger att 
Heby kommuns 
naturområden och 
naturreservat är mer 
lättillgängliga 
änföregående år. 

egen mätning    

Antal gånger ”Östa” 
används som sökterm i 
sökmotorn google. 

Google    

Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten 
ekonomi. 

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och 
klimatanpassat samhälle. 

Vi ska minska näringspåverkan i recipienter från kommunens reningsverk. 

Kommentar 

Arbetet med minska näringspåverkan i recipienten Tämnaren har kommit igång bra. LOVA-bidrag har sökts 
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och erhållits för att kunna installera ett efterpoleringsfilter och om allt går som planerat kommer filtret att 
vara på plats vid årsskiftet. Verksamheten har redan begärt offert via upphandlingsförfarande. Detta 
samtidigt som en utredning av slammottagning pågår. 

Verksamheten har även påbörjat arbetet med att minska näringspåverkan i recipienten Ramsjön. Kontakt 
med fiskevårdsförening har tagits och utredning av det kommunala avloppsvattnets påverkan samt 
eventuella åtgärder för att minska näringspåverkan, kommer att pågå under 2022 och 2023. 

Mycket arbete kvarstår för att nå den effekt målet tar sikte på men då en förstudie har kunnat genomföras 
och kvantitativt mått till målet tagits fram bedöms effektmålet som uppnått för 2022. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

En förstudie har 
genomförts. Egen undersökning   Ja  

Kvantitativt mått till 
effektmålet har tagits 
fram. 

Egen undersökning   Ja  

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 
valfrihet. 

Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda,nyttiga, trivsamma och 
hållbara måltider. 

Kommentar 

En ny coronavåg i början på året och en två-månaders-period när kostorganisationen endast hade en chef 
medförde att vissa arbetsuppgifter sköts upp under våren. 

En organisationsförändring genomfördes i samband med rekrytering av biträdande kostchef. För att kunna 
arbeta mer verksamhetsnära ansvarar den biträdande kostchefen för skola och förskola och kostchefen 
svarar för vård- och omsorgsboendena samt har ett övergripande ekonomi- och utvecklingsansvar. 
Köksansvariga är också på väg in i två av köken med planer på att införa detta även i övriga större kök. Detta 
görs för att skapa en tydligare organisation i köken och lägga grunden för den utveckling av verksamheten 
som planeras. 

Vård- och omsorgsboendena har fortsatt sitt arbete att skapa goda måltidssituationer enligt det nya arbetsätt 
gällande måltider man tog fram tillsammans med kostombuden. Syftet med arbetssättet är bland annat att 
skapa goda måltidssituationer för brukarna genom en trivsam och trygg måltidsmiljö. Ett exempel är 
Tegelbacken som infört karottsystem och upplever att brukarna äter bättre när de själva får ta sin mat ur 
karotter på bordet (i stället för att personalen serverar). 

Kostråd hålls kontinuerligt på vård- och omsorgsboendena och efter avbrott på grund av ny 
chefsorganisation kunde kostråd återigen börja hållas efter höstterminens start mellan skola/förskola och 
köken. 

Kostverksamheten har planeringsmöten inför byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet i Heby för att 
säkerställa att inredning med mera motsvarar verksamhetens behov och att tidplan för flytt kan hållas. 

En grupp inom kostenheten arbetar med att utveckla matsedlarna och för att få till en rullande matsedel som 
tar hänsyn till säsong och högtider på vård- och omsorgsboendena. Detta är något som kommer att göras 
kontinuerligt dels för att uppdatera menyerna efter vad matgästerna tycker är gott och dels utifrån miljötänk. 

Arbetet för att minska matsvinn i skola/förskola har påbörjats. Under hösten kommer mer fokus att läggas 
här och framöver kommer exempelvis matsedlarna görs om så att "kökets val" läggs in med jämna mellanrum 
just för att kunna ta tillvara på överbliven mat. Matsvinnsarbetet är prioriterat i verksamheten dels för att 
minska kostnaderna men även som en del i hållbarhetsarbetet. Detta är ett område där det finns mycket 
utvecklingspotential i kommunen. 

Ingen förändring av matsalsscheman har gjorts och det är fortfarande köer och trängsel vissa tider i 
matsalarna. Ett större samarbete mellan skola och köken behövs inför att schemana läggs för att kunna 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2250
Datum: 2022-10-13



Samhällsbyggnadsnämnden, Delårsrapport per 31 augusti 21(25)

förebygga trängseln och skapa bättre matro för eleverna. 

Under perioden har kostverksamheten börjat titta på krisberedskapen i köken för att säkerställa att man kan 
tillaga och servera mat även vid extraordinära händelser. Att förbereda ett krislager är det första steget i 
detta arbete. 

Resultaten för brukarundersökningen hos boende på kommunens vård- och omsorgsboende visar en 
nedåtgående trend för nöjdheten med både mat och måltidsmiljö. Detta utfall är något som kommer att 
utredas och användas i verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete. Resultaten uppnår ändå till 80 % av 
målvärdena och utifrån det arbete som görs i kök och matsalar är prognosen att effektmålet delvis kan 
uppnås 2022. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Kosten som serveras i 
skola/förskola har ett 
näringsinnehåll som 
motsvarar 
livsmedelsverkets 
rekommendationer 

Kostdatasystem Mashie    

Andel ekologiska 
matvaror ska öka. Kostdatasystem mashie    

Andel boende på vård- 
och omsorgsboende som 
uppger att maten smakar 
mycket eller ganska bra. 
Målvärde: lika högt, eller 
högre som föregående år. 

Kolada 
brukarundersökning    

Andel boende som 
uppgett att måltiderna 
alltid eller oftast är en 
trevlig stund på dagen. 

Kolada 
brukarundersökning    

Maten som serveras i 
skolan smakar bra. 

Egna enkätfrågor (från 
årskurs 6 )    

Måltidsmiljön är bra i 
skolan 

Egen enkätundersökning, 
årskurs 6 - 9.    

Andelen elever som 
uppger att de sällan eller 
aldrig hoppar över 
lunchen i skolan ska öka. 

Egen 
enkätundersökning 

Gäller årskurs 6-9 
   

Verksamhetsmål som omfattar områden utanför beslutade effektmål. 

 

Sammanfattande kommentar 

Effektmålen under samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde är delvis svåra att prognostisera då målen 
huvudsakligen mäts på helår. Nämnden har totalt fyra effektmål varav två är gemensamma med andra 
nämnder. 

Av de två mål som bara är antagna av samhällsbyggnadsnämnden har det mål som syftar till att minska 
näringspåverkan i recipienter från kommunens reningsverk redan uppnåtts för året och målet att göra 
naturområden och naturreservat mer tillgängliga och synliga prognostiseras kunna uppnås. 

De två gemensamma effektmålen Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara 
samhällen med växande befolkning och en levande landsbygd och Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre 
ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider bedöms delvis kunna uppnås 2022. 
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Särredovisning Vatten och avlopp (VA) 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

 En drifttekniker har anställts med anledning av pensionsavgång, för att möjliggöra för bra 
kunskapsöverföring. 

 Samverkan om införandet av en ny tjänst som Teknisk koordinator på enheten har genomförts. 
Rekrytering och anställning av en Teknisk koordinator är klart. Huvudfokus för tjänsten är VA-
anslutningsärenden, digitaliserings- och kommunikationsarbete samt att avlasta experter, 
arbetsledare och chef i administrativt arbete. 

 Sommarvikarie för VA och Slam Kundtjänst anställdes. Bemanningen gjorde stor skillnad i 
arbetsbelastningen för ordinarie personal och Kundtjänsten kunde vara tillgängligt för abonnenter 
och medborgare i mycket större utsträckning än annars. 

 Vikariatet för tjänsten i Kundtjänst VA och Slam har löpt ut och ordinarie personal är på plats sedan 
augusti. 

 Satsning på arbetsmiljöarbete har fortskridit då viss dokumenterad kunskap saknas. Utbildning i 
Arbete på väg har genomförts med samtlig personal och där Grönyteverksamheten också bekostat 
utbildning för Runans arbetsledare. Bas P/U har genomförts för arbetsledare, chef och tjänster där 
projektledarroll innefattas. Utbildning för Säkra lyft och travers är inbokad i höst för driftpersonal på 
VA. Utbildning i röjsåg för anläggarna är tänkt att ske under hösten. 

 Avtal för nya lokaler är tecknat med Heby Fastigheter/Heby Gårdar. Kontorspersonalen på 
Centralgatan 2B, Heby, har flyttat till bättre utrustade lokaler på Centralgatan 2A, som är bättre 
anpassat arbetsmiljömässigt och också utifrån antalet personer enheten består av idag. Enheten har 
nu bättre möjligheter att ta emot besök och ordna möten i och med att konferensrum finns 
tillgängligt i lokalen. 

 Bättre utrustade personalutrymmen och verkstadslokal behövs för reningsverket i Heby. Arbetet är 
påbörjat och kommer ske fortsatt under året och in på 2023. 

 Reinvestering i byggnader och större fastighetsunderhåll har utförts. Bl.a. har omläggning av papptak 
gjorts på Morgongåva reningsverk, vilket var en del i förberedande arbete för kommande installation 
2023 av en solcellsanläggning. Andra arbeten har bl.a. varit byte av fasadplåt för Tärnsjö vattenverk 
samt nya dörrar och fasader för pumpstationer. 

 Enheten har varit aktiv i arbete med att ta fram konsekvensanalys för förvaltningen med anledning 
av kriget i Ukraina. Analysen visar på vilken verkan världsläget har på verksamheterna och vilka 
tänkbara åtgärder som kan genomföras för att mildra konsekvenser och säkra samhällsviktig 
verksamhet. En tänkbar konsekvens av Ukraina-kriget är minskad åtkomst till kemikalier. 
Branschorganet Svenskt Vatten VA har därför uppmanat kommunerna att förbereda sig genom att 
planera utifrån scenariot att tillgången till kloridbaserade fällningskemikalier minskas med 50 % av 
dagens behov under en tidsperiod av 6 månader. Under en period gjordes test i vår egna verksamhet. 
Doseringen av fällningskemikalier minskades i samtliga 6 avloppsreningsverk med 30%. Försöket 
avslutades efter 3 månader och utvärderingen, som har redovisats för tillsynsmyndigheten, visade på 
variationer mellan de olika verken. Försöket gav oss viktiga erfarenheter inför ett skarpt läge. 

 Upphandling av nya entreprenörer för anläggningsmaskintjänster och anläggartjänster har 
genomförts. 

 Inom ramen för digitaliseringsarbete har följande arbetats med: 
o Införande av nya digitaliserad system för verksamhetsmoduler avseende belysning, trafik, 

vägmärken och VA-ledningsnät har genomförts. 
o Införande och möjliggörande av SMS-tjänst för att kunna skicka samhällsnyttig information 

ut till medborgare. I ett första skede, har vattenavläsningskortet utökas med erbjudande om 
att kunna ta del av denna tjänst. Fortsatt implementering av SMS-tjänsten kommer att ske på 
www.heby.se , där man ska kunna registrera sig för att kunna ta del av tjänsten. 

o Förnyelse av ansökningsblankett för ansökan om anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp. Fortsatt implementering av ansökningsblanketten kommer att ske på www.heby.se, 
där man ska kunna registrera sig för att kunna ta del av tjänsten. 

o Förnyelse av ägarbytesblankett för fastighetsägare med kommunalt VA. Fortsatt 
implementering av ägarbytesblanketten kommer att ske på www.heby.se, där man ska 
kunna registrera sig för att kunna ta del av tjänsten. 

o Nivågivare för avläsning på distans har installerats avseende svavelvätebekämpning i 
reningsverk och pumpstationer. 

 Arbetet med vattenskyddsområden har intensifierats, då bemanningen har stärkts upp i form av en 
VA-strateg-tjänst. 
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 Arbetet med att finna ny vattentäkt för Huddunge by pågår. 
 Mark har köpts in vid Gäddsjö mosse. Kommunen har nu full rådighet över marken som historiskt 

har förorenats från historisk garveriverksamhet i Tärnsjö. 
 Skrapspel från 1957 på Heby avloppsreningsverk har bytts ut. Energiåtgången är förväntad att 

minska i och med åtgärden. 
 VA-verksamheten har ansökt om och blivit beviljad ett LOVA-bidrag (på högst 800 000 kr) för att 

kunna köpa in och installera ett efterpoleringsfilter i Östervåla avloppsreningsverk. Filtret ska bidra 
till ytterligare rening av avloppsvattnet som ett led i kommunens mål att minska näringsbelastningen 
inom Tämnarens avrinningsområde. Upphandling av filtret har skett under sommaren. Filtret 
kommer att levereras i slutet av 2022. 

 Ett bidrag har sökts och blivit beviljat (högst 375 000 kr) av Länsstyrelsen i syfte att säkra 
dricksvattenproduktionen. Bidraget är ämnat för att införskaffa och installera ett reservkraftverk vid 
vattenverket i Tärnsjö. Vd elavbrott ska verksamheten kunna upprätthålla dricksvattenproduktionen 
inom orterna Tärnsjö, Östervåla, Harbo och Haga. Arbetet med framtagande av underlag för 
upphandling pågår. 

 Projekt med installation av externslammottagning vid Östervåla avloppsreningsverk har påbörjats. 
Syftet är att minska antalet transporter, men också att möjliggöra för fler avloppsreningsverk att ta 
emot externslammet. VA-verksamheten kan därigenom bättre styra belastningen och få bättre 
reningsprocesser på anläggningarna. Installationen beräknas vara klar till nästa slamupphandling. 

 Tekniska enheten har som verksamhetsmål att minska näringspåverkan på recipienten Ramsjön. VA 
har bl.a. träffat Ramsjöns fiskevårdsförening. Utredning av det kommunala avloppsvattnets påverkan 
och ev. åtgärder för att minska näringspåverkan pågår under 2022 och 2023 i samarbete med 
miljöstrateg, kommunekolog och översiktsplanerare. 

 Saneringsarbete för VA-ledningsnätet i Morgongåva och Vittinge har genomförts. 

Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 16,4 15,6 0,8 23,4 23,3 0,2 16,9 29,5 

Kostnader -16,0 -15,2 -0,8 23,4 -23,3 -0,2 -16,9 -29,5 

Nettokostnad 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -3,1 -4,5 1,4 -6,7 -6,7 0,0 -2,7 -3,8 

Netto -3,1 -4,5 1,4 -6,7 -6,7 0,0 -2,7 -3,8 

Ekonomisk uppföljning per verksamhet 

VA Januari-Augusti Helår Föregående år 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikels
e Prognos Budget Avvikles

e Jan-Aug Bokslut 

VA-verksamhet         

Intäkter 15,4 14,4 0,7 22,2 22,0 0,2 15,7 28,2 

Kostnader -7,7 -8,8 1,1 -13,7 -13,5 -0,1 -8,9 -16,3 

Nettokostnader 7,7 5,9 1,8 8,5 8,5 0,0 6,7 11,9 

         

Vattenförsörjning         

Intäkter 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 

Kostander -2,0 -2,8 0,8 -4,3 -4,2 -0,1 -2,0 -3,4 

Nettokostnader -1,7 -2,5 0,8 -4,0 -3,9 -0,1 -1,7 -3,0 
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VA Januari-Augusti Helår Föregående år 

Avlopp         

Intäkter 0,7 0,6 0,1 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 

Kostnader -6,3 -3,7 -2,7 -5,5 -5,5 0,0 -6,0 -9,8 

Nettokostnader -5,6 -3,1 -2,6 -4,5 -4,6 0,1 -5,1 -8,9 

         

Summa intäkter 16,4 15,6 0,8 23,4 23,3 0,2 16,9 29,5 

Summa kostnader -16,0 -15,2 -0,8 -23,4 -23,3 -0,2 -16,9 -29,5 

Nettokostnad 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Investeringar  

Investering, mkr Utfall Jan-Aug Prognos helår Budget helår Avvikelse 
helår 

Reservvattentäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Exploatering VA övergripande -1,2 -2,6 0,0 2,6 

Expl Ösbylund Etapp 3 VA 0,0 0,0 -2,6 -2,6 

Ledningsbyte, avstäningsventil -0,7 -1,6 -1,5 0,1 

Process dricksvatten -0,1 -0,6 -0,8 -0,2 

Ventilbyten 0,0 -0,3 -0,7 -0,4 

Investering byggnader -0,1 -0,5 -0,5 0,0 

Reinvestering byggnader -0,5 -0,7 -0,7 0,0 

Efterpoleringsfilter Östervåla 0,6 0,0 0,0 0,0 

Skrapspel Heby -0,4 -0,4 0,0 0,4 

Summa -2,5 -6,7 -6,7 0,0 

  

Kommentar till årets prognos 

Kommentar till periodens utfall 

VA-verksamheten visar ett mindre underskott mot budget för perioden. 

Detta beror på högre förbrukning av el under perioden januari-april. Detta kommer att regleras under resten 
av året. Verksamheten har även haft högre kostnader för inköp av anläggningsmaterial då materialkostnader 
har ökat med ca 30%. Högre priser för drivmedel har också påverkat resultatet. 

Intäkterna för brukningsavgifter har för perioden varit högre än budgeterat. 

Prognosen är att budgeten för helåret kommer att hållas vilket innebär att VA-verksamheten kommer att 
behöva ett bidrag ur resultat- och utjämningsfonden på 2 Mkr för att nå budget i balans. 

Kommentarer till investeringar 

Under perioden har 2,5 Mkr investerats. Årsbudgeten är 6,7 Mkr. 

Prognos för exploateringsinvesteringar ansvaras och redogöres för i Mark- och planeringsenhetens 
delårsrapport. Budget 2022 för exploateringsinvesteringar för VA är 2,6 Mkr. Under perioden har 1,2 Mkr 
investerats i exploatering i Ösbylund, nya skolan i Vittinge. Framdragning av VA-ledningar till skolans 
fastighet är klar. Arbetet kommer fortsätta under höst/vinter med anläggande av VA-ledningsnät till två nya 
lokalgator i samma område. 

Investering för Ledningsbyte har uppgått till 0,7 Mkr hittills i år. Detta arbete kommer att fortgå under resten 
av året. Prognosen för denna investering är 0,1 Mkr mer än budget då en prioritering av lågreservoar 
Östervåla behövs göras i år. Dessa 0,1 Mkr har omdisponerats från projekt Ventilbyten. Även en annan 
prioritering har gjorts av projekt inom VA-verksamhet. Ett beslut har tagits att Ventilbyten ska minska sin 
budget med ytterligare 0,3 Mkr. Detta till förmån för ett nytt projekt namngivet Skrapspel.  
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I investering Process dricksvatten ingår flera investeringar, Ny vattentäkt Huddunge, Reservvattentäkt Tärnsjö, 
Blåsmaskin Heby vattenverk och Elverk Tärnsjö VV. Budget för helåret är 0,8 M Mkr. Under första halvåret har 
dessa projekt generat kostnader för totalt  0,1 Mkr. I tabellen ovan är Reservvattentäkt redovisat på egen rad, 
därav missvisande siffror. Av 0,8 Mkr är 0,2 Mkr omdisponerat till investering Skrapspel då omdisponerade 
medel från Ventilbyten inte räckte till projektet. Helårsprognosen visat att hela investeringsbeloppet kommer 
att användas. 

Investering byggnader är påbörjat och kommer ske fortsatt under året och in på nästa år. Bättre utrustade 
personalutrymmen och verkstadslokal behövs för reningsverket i Heby. Arbetet är påbörjat och kommer ske 
fortsatt under året och in på 2023. 

Budget för Reinvestering byggnader är totalt för året 0,7 Mkr. Hittills i år har kostnaderna uppgått till 0,5 Mkr. 
Bl.a. har omläggning av papptak gjorts på Morgongåva avloppsreningsverk, vilket var en del i förberedande 
arbete för kommande installation 2023 av en solcellsanläggning. Andra arbeten har bl.a. varit byte av 
fasadplåt för Tärnsjö vattenverk samt nya plåtfasader på pumpstationer. Hela budget prognostiseras att 
användas. 

Investeringsbudget för "Efterpolering Östervåla ARV" finns inte då investeringsmedel är planerat att tas ur 
investeringsfond som beslutades 2019. Finansiering av detta projekt kommer även ske via bidrag. VA-
verksamheten har ansökt om och blivit beviljad ett LOVA-bidrag (på högst 0,8 Mkr) för denna investering. En 
del av bidraget har betalats ut, därav ett positivt resultat på 0,6 Mkr. Filtret kommer att levereras i slutet av 
2022. 

För investering Skrapspel fanns inga investeringsmedel vid årets början. En omprioritering av projekt har 
gjorts och medel från Ventilbyten och Process dricksvatten kommer möjliggöra denna investering. 

Framtidsbedömning 

Personal 
Det behöver fortsatt anställas driftpersonal då enheten står inför fortsatt generationsskifte med 
pensionsavgångar. Tjänsterna kräver lång introduktion varför verksamheten får räkna med högre 
personalkostnader under perioden man arbetar dubbelt. 

Intäkt och kostnadsutveckling 
Kostnadsutvecklingen för verksamheten kommer att öka framåt med anledning av ökade 
världsmarknadspriser, exempelvis kostnader för energi, kemikalier, bränsle, utrustning. Tiden för 
prishöjningar kan vara olika beroende på när avtal löper ut och nya upphandlingar göres. Kostnadsökningar 
kommer att hanteras främst genom uttag ur resultat- och utjämningsfonden men även taxejustering kommer 
att behövas. 

För att undvika chockhöjning av VA-taxan i framtiden behöver politiskt beslut fattas att höjning av taxan bör 
ske stegvis under de närmaste åren. 

Säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning idag och i framtiden 
Att säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning i framtiden har pågått i flera år och kommer att fortlöpa. 
Fokus närmsta åren är arbetet med vattenskyddsområden och lokalisering av nya täkter vilket kräver stora 
resurser och projektledning. Den nya tjänsten VA-strateg är tänkt att arbeta med detta. 

Nuvarande vattentäkter och framtida prioriterade vattenresurser behöver skyddas bland annat genom 
fastslagna vattenskyddsområden. Detta arbete pågår mellan kommunen och Länsstyrelsen. 

Ledningsnätförnyelse och VA-utbyggnad 
Under planperioden (2022-2025) kommer arbetet med att förnya ledningsnätet fortlöpa där det ger mest 
effekt. Fokus är en robust och säker dricksvattenförsörjning och minskad miljöpåverkan (bräddning och 
dagvattenhantering). 

Anläggningar 
Verksamheten behöver fokuserar på byggnadsunderhåll och investering/reinvesteringar i byggnader. 
Fortsatt arbete planeras ske med att utöka anläggande av solceller på våra tak. 

Bygga samhälle 
Arbete med revidering av VA-plan behöver ske i samband med det arbete som planeras med revidering av 
översiktsplan. Dessa arbeten ansvarar Mark & planeringsenheten för. Kommunens strategiska 
dagvattenarbete behöver också arbetas med de närmsta åren.
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Vård och omsorgsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Von § 110 Dnr VON/2022:139 042 

Delårsrapport per 31 augusti 2022 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

 Delårsrapport per 31 augusti, 2022 avseende vård- och omsorgsnämnden antas med 
redovisning av ett prognostiserat överskott på 5,1 mkr för året. 

 
 Med hänvisning till att vissa verksamheter prognostiserar ett  underskott ges förvaltningen i 

uppdrag att fortsätta genomföra beslutade åtgärder, utreda fler åtgärder för beslut samt 
vidta åtgärder inom delegation för verkställighet. 

 
 

Sammanfattning  
Resultatet för perioden jämfört med budget visar ett överskott på 4,9 miljoner kronor. 
Större delen av överskottet består av lägre kostnader inom LSS. Färre köpta platser, lägre 
personalkostnader i kommunens egna boenden samt lägre kostnader för personlig assistans 
bidrar i perioden med 3,4 miljoner kronor. Den totala kostnaden för hemtjänst är i perioden lägre 
än budgeterat genom ett överskott på beställarsidan på grund av ett lägre antal utförda timmar. 
Individ- och familjeomsorgen ligger i perioden i linje med budget trots en stor negativ avvikelse 
inom ekonomiskt bistånd men förväntas försämras betydligt under årets slutskede på grund av 
ökade volymer inom institutionsvård. Tillfälliga intäkter under året kopplade till Covid förbättrar 
resultat med 2,7 miljoner kronor i perioden.  
  
Den prognostiserade budgetavvikelsen beräknas till ett överskott på 5,1 miljoner kronor för 
året. Överskottet består främst av en stor avvikelse kopplad till kommunens nya vårdboende 
Lövsta. En försenad inflyttning leder till att beräknade driftkostnader för 2022 blir betydligt 
mindre. Även inköpskostnader kopplade till Lövsta beräknas minska då en större del kostnadsförs 
som investering istället för driftkostnad. Överskottet för Lövsta uppgår till 4,1 miljoner kronor.  
Vård- och omsorgsnämnden har även fått ersättning från staten för höga sjuklönekostnader i 
början av året på totalt 1,7 miljoner kronor och en kompensation på 1,0 miljoner kronor relaterat 
till Covid-kostnader.  

Exklusive ovan avvikelser gällande Lövsta skulle nämndens verksamheter prognostisera ett 
underskott på 1,7 miljoner kronor.  

För att motverka kostnadsutvecklingen och åtgärder för det prognostiserade underskottet pågår 
ett effektiviserings- och utvecklingsarbete inom förvaltningen inom alla verksamhetsområden.   
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Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Område Individ och familjeomsorg/bistånd 

Antalet individer som är i behov av insatser från socialtjänsten är fortsatt stort. Det är svårt att se något 
mönster i ökningen men en förändring som är värd att reflektera över är att de individer som är i behov av 
socialtjänstens insatser fortsatt har en komplex problematik där ofta fler insatser av olika karaktär är 
nödvändiga. Detta kräver också mer av socialsekreterare och biståndshandläggare varför arbetsbelastningen 
ökar också av detta skäl. Inom försörjningsstöd har e-tjänst/medborgartjänst införts där personer med 
löpande försörjningsstöd haft möjlighet att delta. 

Verksamheten har under perioden fortsatt präglats av ett intensivt arbete att upprätthålla en godtagbar 
kvalitet i verksamheten i kombination med åtgärdsarbete för att nå en budget i balans på kort och lång sikt. 
Utvecklingsarbetet fortlöper för att effektivisera och strukturera samverkan och knyts an till allt pågående 
arbete i verksamheterna, att skapa en kultur där samverkan är i framkant. 

Under året har ett kommunövergripande samarbete i norduppland startats på Hebys initiativ. Syftet är att 
utveckla samverkan mellan öppenvårdspsykiatrin, beroendemedicin och primärvården och de mindre 
kommunerna i norduppland för att på så sätt främja tillämpning av nationella riktlinjer, arbeta resurseffektivt 
och arbeta för en mer jämlik vård i länet. 

Det förvaltningsövergripande samarbetet med tidigt samordnade insatser (TSI) är kraftfulla verktyg för att 
motverka social utsatthet. Under perioden har det arbetet fortgått med flera nya utvecklingsområden som t 
ex implementering av föräldraskapsstödsprogrammet COPE, uppstart av ett närvaroteam samt planering av 
Familjecentraler i kommunen. Vidare har arbetet med modellen "drop-in" för nyanlända fortsatt i samverkan 
med Kultur- och fritid, CLL och medborgarservice för att ge samlat stöd till dessa individer och avlasta 
socialtjänstens ordinarie verksamhet med förebyggande information och stöd. 

En särskild granskning och analys av insatsen försörjningsstöd pågår både utifrån egen intern uppföljning 
samt genom kommunrevisionens uppdrag till PWC. 

Vård- och omsorgsboende, Äldre  och Funktionsstöd 

Brukare på vård- och omsorgsboende erhåller dos fem med vaccin mot Covid under september/oktober. 
Enstaka utbrott har drabbat enheterna under perioden. Vaccinationer, hög följsamhet av basala hygienrutiner 
samt rutiner med bland annat munskydd vid nära arbete med brukare har förebyggt större utbrott. 

Hemtjänsten har haft relativt låga volymer under perioden. Hemtjänst och korttidsenheten har ökat sin 
samverkan kring resurser under början på året. Flera medarbetare har på frivillig basis tagit möjlighet att 
arbeta inom båda områdena när behov har funnits. 

För att öka delaktighet och brukarmedverkan samt säkerställa värdighetsgarantin har brukarråden inom 
vård- och omsorgsboendena åter startats upp efter pandemin. Det har även erbjudits anhörigstöd i form av 
anhörigcafé på demensboendet Tegelbacken. Enheterna har påbörjat arbetet för en attraktiv, friskare 
arbetsplats med bland annat föreläsningar i medarbetarskap. 

Flera statsbidrag riktade till äldreomsorgen har öppnat för nya möjligheter för kompetensökning. I augusti -
21 startade en valideringsinsats till undersköterska som fortsätter under 2022 där ett tjugotal medarbetare 
beräknas bli klara under hösten. Fortsatta utbildningsinsatser av språkombud har genomförts under våren. 
Vård- och omsorgsboende lägger fokus på en förebyggande och personcentrerad vård och utbildar till en 
Stjärnmärkt kommun. 

Fortsatta insatser görs för att öka andel heltidsanställda medarbetare i verksamheterna, inom ramen för AB. 

Det nya vård och omsorgsboendet Lövsta är under uppförande och byggnationen har framskridit i stort enligt 
plan och det finns nu ett inflyttningsdatum klart, 2022-12-16, vilket är en förskjutning med en månad på 
grund av en påverkan av pandemin. 

Medarbetarna på mötesplatserna för äldre har under perioden utbildats i att ansvara för anhöriggrupper och 
gruppverksamheterna har startat upp under hösten. 

Projektet med det nya verksamhetssystemet Viva är klart. Införandet avslutades i april. 
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Kriget i Ukraina har märkts genom ett ökat säkerhetsarbete både via konsekvensanalyser med konkreta 
planer för bland annat driftstopp inom IT men även planer för påverkan av el, vatten. 

Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 52,4 47,4 5,0 76,8 71,1 5,8 55,3 86,3 

Kostnader -293,3 -293,2 -0,1 -454,0 -453,4 -0,7 -293,0 -446,0 

Nettokostnad -240,9 -245,8 4,9 -377,2 -382,3 5,1 -237,7 -359,7 

Investerings-
budget         

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -3,7 -9,8 6,1 -8,8 -9,8 1,0 0,0 -0,5 

Netto -3,7 -9,8 6,1 -8,8 -9,8 1,0 0,0 -0,5 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

  Januari-Augusti Helår Föregående år 

Verksamheter 
(Mkr) Utfall Budget Avvikels

e Prognos Budget Avvikels
e 

Jan-
Mars Bokslut 

         

Politisk verksamhet         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,7 -0,8 0,1 -1,1 -1,2 0,1 -0,7 -1,1 

Nettokostnad -0,7 -0,8 0,1 -1,1 -1,2 0,1 -0,7 -1,1 

         

Gemensam vht         

Intäkter 3,9 2,6 1,3 5,3 3,9 1,4 3,4 6,3 

Kostnader -22,7 -21,6 -1,1 -34,1 -33,2 -0,8 -20,4 -32,8 

Netto -18,8 -19,0 0,2 -28,7 -29,3 0,6 -17,0 -26,4 

         

Äldreomsorg         

Intäkter 40,7 39,3 1,4 60,1 58,9 1,2 42,4 65,2 

Kostnader -158,1 -157,9 -0,2 -238,9 -238,6 -0,3 -156,9 -238,4 

Netto -117,3 -118,6 1,3 -178,8 -179,7 0,9 -114,5 -173,1 

         

Funktionsstöd         

Intäkter 3,1 2,4 0,6 4,6 3,6 0,9 3,0 4,4 

Kostnader -53,7 -56,5 2,8 -82,5 -85,0 2,5 -51,1 -78,5 

Netto -50,6 -54,1 3,4 -77,9 -81,3 3,4 -48,1 -74,1 

         

Individ- och 
familjeomsorg         

Intäkter 4,7 3,1 1,6 6,8 4,6 2,3 5,4 8,5 

Kostnader -57,9 -56,1 -1,8 -90,7 -84,5 -6,3 -62,5 -93,4 

Netto -53,2 -53,0 -0,2 -83,9 -79,9 -4,0 -57,1 -84,9 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:78
HandlingsId: 2022:2254
Datum: 2022-10-13



Vård- och omsorgsnämnden, Delårsrapport per 31 augusti 6(25)

  Januari-Augusti Helår Föregående år 

         

Lövsta         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,9 

Kostnader -0,3 -0,4 0,1 -6,8 -11,0 4,1 -1,4 -1,9 

Netto -0,3 -0,4 0,1 -6,8 -11,0 4,1 -0,3 0,0 

         

Summa intäkter 52,4 47,4 5,0 76,8 71,1 5,8 55,3 86,3 

Summa kostnader -293,3 -293,2 -0,1 -454,0 -453,4 -0,7 -293,0 -446,0 

Nettokostnad -240,9 -245,8 4,9 -377,2 -382,3 5,1 -237,7 -359,7 

  

Kommentar till periodens utfall och årsprognos 

Utfall i perioden sammanfattning 

Resultatet för perioden jämfört med budget visar ett överskott på 4,9 miljoner kronor. 
Större delen av överskottet består av lägre kostnader inom LSS, färre köpta platser, lägre personalkostnader i 
kommunens egna boenden och lägre kostnader för personlig assistans bidrar i perioden med 3,4 miljoner 
kronor. 
Den totala kostnaden för hemtjänst är i perioden lägre än budgeterat tack vare ett överskott på beställarsidan 
på grund av ett lägre antal utförda timmar. 
Individ- och familjeomsorgen ligger i perioden i linje med budget trots en stor negativ avvikelse inom 
ekonomiskt bistånd men förväntas försämras betydligt under årets slutskede på grund av ökade volymer 
inom institutionsvård. 
Tillfälliga intäkter under året kopplade till Covid förbättrar resultat med 2,7 miljoner kronor i perioden. 
 

Årsprognos sammanfattning 

Den prognostiserade budgetavvikelsen beräknas till ett överskott på 5,1 miljoner kronor för året. 
Överskottet består främst i en stor avvikelse kopplad till kommunens nya vårdboende Lövsta. 
En försenad inflyttning leder till att beräknade driftkostnader för 2022 blir betydligt mindre. 
Även inköpskostnader kopplade till Lövsta beräknas minska då en större del kostnadsförs som investering 
istället för driftkostnad. Överskottet för Lövsta uppgår till 4,1 miljoner kronor. 
Vård- och omsorgsnämnden har även fått ersättning från staten för höga sjuklönekostnader i början av året 
på totalt 1,7 miljoner kronor och en kompensation på 1,0 miljoner kronor relaterat till Covid-kostnader. 

Exklusive ovan avvikelser skulle nämndens verksamheter prognostisera ett underskott på 1,7 miljoner 
kronor.  
 
Politisk verksamhet 
 
Utfall: 0,1 miljoner kronor 
Prognos: 0,1 miljoner kronor 
 
Politisk verksamhet har i perioden ett överskott på 0,1 miljoner kronor och förväntas avsluta året med ett 
överskott på 0,1 miljoner kronor. 
 
Gemensam verksamhet  

Utfall: 0,2 miljoner kronor 
Prognos: 0,6 miljoner kronor 
 
Gemensam verksamhet redovisar ett underskott på IT-kostnader men ett överskott på personal genom 
vakanser gör att resultatet förbättras. 
 
Äldreomsorg (exklusive Lövsta) 
Utfall: 1,3 miljoner kronor 
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Prognos: 0,9 miljoner kronor 

Äldreomsorgens nettokostnader fram till augusti är lägre än budgeterat, främst på grund av hemtjänsten har 
ett överskott på myndighetssidan medan utförarsidan har ett underskott. Det förklaras med att 
hemtjänsttimmarna är lägre än budgeterat samt att utförarsidan inte har nått det effektivitetsmått som krävs 
för ett nollresultat. Hemtjänstens nattverksamhet bedöms avsluta året med ett överskott. 
Färdtjänsten ligger i perioden enligt budget men förväntas avsluta året med en negativ avvikelse, antalet 
resor förväntas öka under årets sista månader. 

Kommunens vård och omsorgsboenden har i perioden ett mindre underskott. 
Resurskrävande brukare har inneburit högre personalkostnader än budgeterat, ökade materialkostnader 
samt måltidskostnader gör att resultatet försämras ytterligare i prognosen. 
Området i sin helhet vägs upp något av att intäkterna kopplade till vårdboendena är högre än budgeterat. 
Hälso och sjukvårdsenheten präglas fortfarande av svårigheter att rekrytera personal. Kostnaden för enheten 
förväntas överstiga budget, på grund av inhyrd personal som är betydligt dyrare än ordinarie personal. 

Funktionsstöd 
Utfall: 3,4 miljoner kronor 
Prognos: 3,4 miljoner kronor Området funktionsstöd visar i perioden en positiv avvikelse mot budget på 3,4 
miljoner kronor som förväntas bibehållas året ut. 
Störst avvikelse ses inom boende LSS och avslutade ärenden inom personlig assistans. 
Inom kommunens egna boenden har man lägre personalkostnader än budgeterat tack vare ett aktivt och 
effektivt arbete med bemanningen. 
Socialpsykiatrins kostnader är i perioden i linje med budget men förväntas öka på grund av ny placering och 
ökade volymer inom boendestöd. 

Individ- och familjeomsorg 
Utfall: -0,2 miljoner kronor 
Prognos: -4,0 miljoner kronor 

I utfallet har nämnden mindre kostnader inom institution och familjehems placeringar än budgeterat, medan 
öppenvården har en negativ avvikelse mot budget. 
Störst avvikelse ses inom ekonomiskt bistånd, dels på grund av ökade levnadskostnader i stort på grund av 
världsläget men även att hushållen som söker ekonomiskt stöd blivit större. 
I prognosen bedöms institutionskostnaderna öka och överstiga budgeterade kostnader och ekonomiskt 
bistånd fortsätta avvika negativt. 

Lövsta 
 
Utfall: 0,1 miljoner kronor 
Prognos: 4,1 miljoner kronor 

Lövstas verksamhet förväntas starta senare än budgeterat vilket medför mindre driftkostnader under 2022. 
Vissa engångskostnader kommer redovisas som investeringar istället för drift. 
Det förbättrar prognosen med 4,1 miljoner kronor mot budget. 

Investeringar 

Ändamål Utfall jan-aug Helårs-
prognos Budget 2022 Avvikelse helår 

Elrullstolar -0,5 -0,7 0,0 -0,7 

Arbetstekniska hjälpmedel 0,0 0,0 -0,2 0,2 

Lövsta - nyanskaffning 0,0 -3,0 -4,4 1,4 

Lövsta - Trygghetslarm -0,8 -2,1 -2,1 0,0 

Lövsta - Passagesystem -1,8 -1,8 -1,6 -0,3 

Digitalisering 0,0 -0,5 -1,5 1,0 

WIFI Lövsta -0,7 -0,7 0,0 -0,7 

Summa -3,7 -8,8 -9,8 1,0 
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Kommentarer till investeringar 

Nya rutiner i kommunen kring elrullstolar möjliggör att kostnaden kan tas som investering om den överstiger 
ett basbelopp. Arbetstekniska hjälpmedel har oftast för låg kostnad för att kunna belasta 
investeringsbudgeten. Det nya vård och omsorgsboendet har investeringskostnader för trygghetslarm, 
passagesystem, wifi samt för nyanskaffning av möbler, sängar och lyftar där prognosen ger ett överskott.  En 
del av den planerade digitaliseringen beräknas starta upp under hösten. 

Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar 

Område Individ och familjeomsorgen 

Under perioden har effektiviseringsarbetet pågått och åtgärdsprogrammet som verksamheten gemensamt 
sammanställt har följts enligt planering. Ett stort fokus i åtgärdsprogrammet är att genomföra mer vård på 
hemmaplan. I arbetet ingår att klienter i behov av vård, vare sig det sker i egen regi eller via extern vård, ska 
få sina behov av stöd och vård matchade till den nivå av stöd som krävs för att nå bästa möjliga effekt. 

Åtgärderna bedöms både ge en påverkan på kvalitet och ekonomi och det rör sig både om kortsiktiga och 
långsiktiga besparingar. 

En kostnadseffektiv organisation 

När det gäller uppdrag och roller så har ett arbete påbörjats med förtydligande av uppdragsbeskrivningar 
inom organisationen. Åtgärden bedöms ge effekt på arbetsmiljön, det operativa arbetets utfall och i slutändan 
kompetensförsörjningen. 

Kostnadseffektiva insatser 

 
Diagrammet visar att kostnaden per dygn har minskat jämfört med samma period föregående år. Dock har 
kostnaden per dygn ökat något sedan marsrapporten. Placeringarna avser alla verksamheter inom individ- 
och familjeomsorgen. För perioden har åtgärden gett effekt. 
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Diagrammet visar att antal insatser minskat något jämfört med samma period föregående år. Varaktigheten 
för insatser med ekonomiskt bistånd som pågått mer än 2 år har minskat med 1% jämfört med föregående år. 
Åtgärden att minska långvariga insatser har gett effekt. 

 
Diagrammet visar att endast ett ärende har varit pågående över 2 år. Jämfört med samma period föregående 
år har varaktigheten för insatsen öppenvårdsbehandling vuxen minskat för de ärenden som pågått 4 
månader och mer. Ärenden som pågått 1-3 månader har ökat. Åtgärden att minska långvariga insatser har 
gett effekt. 
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Barn och familj – placeringar på institution/hvb 

Placeringar Barn/Familj jan-aug 2022 

 Antal placeringar Mkr 

Ingångsvärde 1 januari 2022 10,2 7,8 

Nya placeringar efter 31 januari 2,8 3,0 

Totalt antal placeringar 13,1 10,8 

Budget 2022 Institution BoF 7,0 8,3 

Resultat utan åtgärd -6,0 -2,5 

Avslutade placeringar 2,0 1,5 

Utfall jan-aug 2022 -4,1 -1,0 

Vid ingången av 2022 pågår 10,2 placeringar. Under perioden har det tillkommit 2,8 placeringar. Budgeten 
uppgår till 7,0 placeringar och för att nå en budget i balans måste 6,0 placeringar avslutas. Under perioden 
har 2,0 placeringar avslutats vilket innebär att ytterligare 4,1 placeringar måste avslutas för att nå en budget i 
balans. Minskning av kostnader för de avslutade placeringarna uppgår till 1,5 miljon kronor. Åtgärderna är 
långsiktiga och behöver längre tid för effekt. 

Vuxna – placeringar på institution 

Placeringar vuxna jan-aug 2022 

 Antal placeringar Mkr 

Ingångsvärde 1 januari 2022 6,7 3,1 

Nya placeringar efter 31 januari 4,5 2,2 

Totalt antal placeringar 11,3 5,3 

Budget 2022 Institution BoF 7,2 4,3 

Resultat utan åtgärd -4,1 -1,0 

Avslutade placeringar 5,3 1,9 

Utfall jan-aug 2022 1,2 0,9 

Vid ingången av 2022 pågår 6,7 placeringar. Under perioden har det tillkommit 4,5 placeringar. Budgeten för 
vuxna placeringar uppgår till 7,2 placeringar och för att nå en budget i balans måste 4,1 placeringar avslutas. 
Under perioden har 5,3 placeringar avslutats vilket innebär att budgeten för placeringar av vuxna har ett 
överskott. Minskning av kostnader på de avslutade placeringarna är 1,9 miljoner kronor. Åtgärderna är 
långsiktiga men har gett effekt för perioden. 

Område äldre och funktionsstöd 

Resurseffektiv personalplanering 

Minskad övertid 

Enheterna arbetar med en effektiv vikarietillsättning på varje arbetsplats. Samverkan mellan enheterna där 
personal kan arbeta på den enhet som har störst behov. Bemanningsenheten anpassar sin bemanningspool 
efter volymerna och behovet av vikarier. Möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad till heltid inom ramen för AB 
har införts på samtliga enheter. 

Resurseffektiva scheman 

Scheman anpassas utifrån behov och ses över fortlöpande för att snabbt kunna möta förändringar i 
volymerna. Enheterna arbetar med en schemamodell där utrymme finns att snabbt utöka om behov finns 
men även att vakanshålla delar vid volymförändringar med lägre volymer 
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Diagrammet visar ett överskott på personalkostnader för område funktionsstöd medan område äldre 
redovisar ett underskott. Inom område äldre ses underskott på hälso- och sjukvård och vård och 
omsorgsboende medan övriga verksamheter inom området visar överskott. Åtgärden resurseffektiv 
personalplanering har delvis gett effekt. Diagrammet exkluderar hemtjänst LOV. 

Förebygga för en attraktiv, friskare arbetsplats 

Aktivt arbetsmiljöarbete 

Enheterna arbetar aktivt med arbetsmiljön både i det dagliga arbetet och med APT, medarbetarsamtal och 
uppföljningar av sjukfrånvaro enligt rutin. 

Noggranna analyser av kort- och långtidsfrånvaro  

Det pågår ett aktivt arbete med frånvaron i verksamheten där frånvaro följs upp och hanteras enligt rutin. 
Stöd från HR finns vid behov. En del av den frånvaro som finns är inte arbetsrelaterat vilket kan 
försvåra/begränsa handling och effekten av insatserna. 

Öka andelen heltidsanställningar 

Möjlighet till ökad sysselsättningsgrad till heltid enligt AB infört i hela verksamhetsområdet.Samtliga 
medarbetare har erbjudits denna möjlighet. 

Ökad nyttjandegrad i hemtjänst 

Minska kringtid: (arbetad tid – utförd tid) 

Översyn och effektivisering av mötestider. 

Kontinuerlig uppföljning av nyttjandegraden och förhållandet mellan planerad tid och utförd tid 

Analyser sker ständigt av orsakerna till nyttjandegraden, både på enhetsnivå och individ/medarbetarnivå för 
att sedan arbetas vidare med. 

Införa elektroniska dosetter 

Arbetet med införandet av elektroniska dosetter sker i samverkan med HS-enheten. 

Utveckla digital tillsyn 

Den digitala tillsynen kommer att påbörjas under året efter det att utbildning av medarbetarna har 
genomförts. I första hand sker en pilot för att säkerställa effekten och omfattningen. 

Utveckla andra arbetssätt för inköp 

Arbete med att införa nytt arbetssätt för inköp pågår. I första hand planeras en pilot för att säkerställa rutin 
och kvalitet för brukare. 
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Diagrammet visar att nyttjandegraden inom hemtjänst har ökat med 5% jämfört med samma period 
föregående år. Nyttjandegraden har ökat från 56% i januari till 60% i augusti. För perioden har åtgärden gett 
effekt. 

Hälso- och sjukvårdsenheten ska sänka kostnaden för bemanning 

Minska kostnaden för bemanningsföretag 

Korta ner arbetspass i de fall vi behöver bemanningspersonal och använda icke legitimerad personal till de 
arbetsuppgifter som kan utföras utan legitimation. 

Egen sjuksköterskepool som täcker vid frånvaro. Rekrytering pågår ständigt. 

I första hand används egna timvikarier. 

Rekrytera och behålla ordinarie personal  

Aktivt arbetsmiljöarbete tillsammans med fackliga representanter i syfte att få ordinarie personal att stanna 
kvar i verksamheten. 

Analys av orsaker till att legitimerad personal väljer att sluta. 

Rekrytering av ordinarie personal, attraktiv annonsering, kontakt med lärosäten för en långsiktig planering 

Översyn av legitimerad personals arbetsmiljö/arbetsuppgifter 

Genom att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av annan personal så ska behovet och belastningen på 
legitimerad personal minska. Det innefattar även de hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras av 
delegerad personal och sker i samverkan med övriga verksamheter. Specialistundersköterskor stärker 
kompetensen på enheterna och avlastar sjuksköterskorna. Genom att upprätta och implementera 
arbetsrutiner ska arbetet utföras mer effektivt av legitimerad personal. 
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Diagrammet visar att kostnaden för bemanning har ökat jämfört med samma period föregående år. Andelen 
inhyrd personal från bemanningsföretag, främst på rehabenheten, har ökat från 16% 2021 till 26% 2022. 
För perioden har åtgärden inte gett effekt. 

Kostnadseffektiva insatser inom funktionsstöd 

Kostnadseffektiva placeringar, hemmaplanslösningar 

Analys av behov och kompetens görs inför placering och följs upp med regelbundenhet. Utifrån brukarens 
behov så bedöms möjligheten att stärka kompetensen inom enheten för att i så fall kunna erbjuda en 
hemmaplanslösning. 

Rätt insatser med rätt kompetens  

Kompetensen ska matcha behovet. Ingen brukare placeras utan att möjligheten att förstärka kompetens har 
genomlysts. 

 
Diagrammet visar att kostnaden per dygn har minskat jämfört med samma period som föregående år. Ett 
kostsamt ärende har avslutats. Placeringarna avser alla verksamheter enligt LSS och socialpsykiatri. För 
perioden har åtgärden gett effekt. 
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Uppföljning av internkontrollplan 

I enlighet med 2022-års internkontrollplan har en skattning av kompetensläget påbörjats. Syftet är att med 
hjälp av underlaget säkerställa kompetensförsörjningen framöver både vad gäller tillgång till personal och 
kompetens för uppdraget. 

Alla yrkeskategorier inom respektive enhet har genomfört skattningen med det skattningsverktyg som 
tillhandahållits av personalenheten. Av en första sammanställning framgår att det finns utmaningar inom 
flera områden vad gäller kompetensförsörjningen. Förutom svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor, som 
identifierats tidigare, visar skattningen på mycket stora svårigheter att rekrytera till tjänster som 
arbetsterapeut och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Inom IFO/Bistånd visar skattningen på en 
omfattande sårbarhet vad gäller rekrytering av både socialsekreterare och biståndshandläggare. 

Det finns också behov av kompetensutveckling inom flera yrkeskategorier utifrån deras respektive uppdrag. 
Särskilt inom utförarverksamheterna. Det fortsatta arbetet består i att sammanställa skattningen till en 
slutgiltig rapport. 

Uppföljning av internkontroll 2021 

Verksamhetsområde IFO/Bistånd har en gemensamt upprättad handlingsplan med ett antal aktiviteter inom 
följande områden: 

1. Tydliggöra ansvarsfördelning 
2. Tydligare struktur för genomförande av uppföljningar och uppföljning av måluppfyllelse 
3. Systematisk uppföljning/vidareutveckling av insatser för yngre med beroende och 

missbruksproblematik/normbrytande beteende i åldersgruppen 16-25 år 
4. Omtag i arbetet med genomförandeplaner 
5. Revidera riktlinjerna inom hela Individ och familjeomsorgen 

Handlingsplanen följs enligt plan och åtgärderna bedöms både ge en påverkan på kvalitet och ekonomi och 
det rör sig både om kortsiktiga och långsiktiga besparingar. Slutredovisning sker vid årsbokslutet. 

  

  

Uppföljning av näringslivsstrategin 

Förvaltningen tar i sitt dagliga arbete hänsyn till de delar av näringslivsstrategin som berör verksamheterna. 

Framtidsbedömning 

Socialtjänsten har en grundläggande roll i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Det är det yttersta 
skyddsnätet och bör så förbli. Socialtjänsten ska bidra till att bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till 
människor som behöver det för att de ska nå självständighet. En annan viktig del är också att förhindra och 
förebygga utanförskap och där finns idag en stor framtidsutmaning då dagens resurser knappt räcker till att 
uppfylla de mest grundläggande intentionerna i förvaltningslag och socialtjänstlag. Socialtjänstens uppdrag 
och ansvar är omfattande och också oerhört omvärldsberoende. 

Framtidens utmaningar återfinns i många av samhällets mer övergripande nivåer och kan vara svårt för den 
enskilde kommunen att påverka. Som exempel kan nämnas de ”nya” målgrupper som t ex drabbas av 
strukturell bostadslöshet utan social problematik. Ett annat exempel är ny praxis inom bedömningar hos 
Försäkringskassan som lett till att individer med sjukdom hamnar i samhällets yttersta skyddsnät och inte får 
samma stöd tillbaka till arbete som individer som tillhör sjukförsäkringen. I samband med samhällets 
digitaliserings- och besparingskrav minskas möjligheter till ”enklare” jobb vilket ställer en stor grupp utanför 
arbetslivet. Den utmaningen återfinns i allra högsta grad i Heby. Det finns många egenföretagare och 
arbetstillfällen men arbetsuppgifterna ställer oftast stora krav på den enskilde individens förmåga. 

Likaså finns en stor utmaning i Heby kommun i och med den stora geografiska spridningen och den 
bristfälliga kollektivtrafiken internt. En stor andel individer som är i behov av insatser från socialtjänsten 
saknar körkort och/eller tillgång till egen bil. Detta begränsar möjligheterna till egen försörjning och att få 
ihop andra behandlingar tillsammans med livspusslet i övrigt för att t ex kunna tillgodose barnets bästa och 
ge dem bästa möjligheten till en trygg uppväxt. 

För att minska behovet av insatser från socialtjänsten som yttersta skyddsnät så måste vi samarbeta för att 
var och en utifrån sina möjligheter arbetar med att främja hälsa och goda levnadsvillkor. Trycket på 
socialtjänsten har under många år varit stort och det ser såklart olika ut beroende på var i landet man 
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befinner sig. Heby kommun har sina lokala utmaningar och det är viktigt att ta det i beaktande vid jämförelse 
med andra kommuner. Den upparbetade samverkan med struktur för samverkan för social hållbarhet och 
politisk samverkan i form av nämndgemensamma effektmål är positivt. 

En tydlig trend i Sverige är att andelen barn och familjer, som är i behov av insatser från socialtjänsten ökar. 
Det gäller även i Heby kommun där en kraftig ökning av anmälningar/ ansökningar förekommit under senare 
år. Som ett led i det förebyggande arbetet kring barn och ungas psykiska hälsa krävs god samverkan mellan 
UBN, KFN och VON, vilket sker genom ett gemensamt effektmål. Arbetet med tidigt samordnade insatser 
(TSI) har påbörjats under perioden vilket på sikt kommer att generera besparingar såväl ekonomiskt som för 
den enskildes välbefinnande. En fungerande samverkan kring de individer som har behov av särskilda 
anpassningar och/eller stöd kommer på sikt kunna ge minskade kostnader. Skolan är en mycket viktig 
skyddsfaktor varför det viktigt att samordna rätt insatser för varje enskilt barn så att barnet inte hamnar i 
utanförskap. Ju tidigare en insats kan göras ju bättre förutsättningar har barnet att lyckas. 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin rapporterar att våld mot barn och psykisk ohälsa bland vuxna 
sannolikt kommer att öka i spåren av pandemin och dess påverkan på svensk ekonomi och arbetsmarknad. I 
Heby kommun finns fortfarande en hög andel med försörjningsstöd. Bakom ökningen finns flera bidragande 
faktorer. Bland annat de nedskärningar som genomförts vid Arbetsförmedlingen, men också att flera 
nyanlända, som kommer ur etableringen står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Även i detta fall krävs 
samverkan, varpå ett gemensamt effektmål mellan UBN, KFN, KS och VON arbetats fram.Bland de viktigaste 
uppdragen inom socialtjänsten är att stödja och hjälpa de mest utsatta, både barn, unga och vuxna. De vuxna 
och de unga vuxna i utsatthet idag är redan eller kommer att vara föräldrar senare i livet. Heby kommun 
redovisar en ökad andel barn och unga som varken arbetar eller studerar. Heby sticker ut i riket och länet. 
Det är en viktig grupp att fånga upp för att de så snabbt som möjligt ska komma tillbaka till studier och aldrig 
behöva hamna hos socialtjänsten. En utmaning för Heby är att få till en välfungerande samverkan på operativ 
nivå för dessa föräldrar, barn och unga. 

En stor nationell översyn av socialtjänstlagen och socialtjänstens uppdrag pågår. Mer fokus på förebyggande 
åtgärder, ej biståndsbedömda för att socialtjänsten och myndighetsutövning ska kunna ägna sig åt dem med 
störst behov. Detta kan innebära en ytterligare belastning för myndigheten på kort sikt i och med 
målgruppens förändring men mindre belastning på lång sikt. Från den 1 augusti 2021 har även socialtjänsten 
fått ett lagstadgat ansvar för att erbjuda stöd och insatser till våldsutövare. 

Antalet äldre ökar. Pandemin har satt särskilt fokus på gruppen och dess behov av ett tydligare lagstöd. En ny 
äldreomsorgslag utreds där äldreomsorgens uppdrag och innehåll ska tydliggöras. Nationellt har bristande 
patientsäkerhet uppmärksammats och lagstiftningen kommer också att stärka kommunens ansvar för hälso- 
och sjukvårdsinsatser till personer i behov av hemsjukvård. Lagstiftningen kommer sannolikt att innehålla 
både frågor om kvalitet och bemanning vilket i så fall kan komma att påverka kommunens ekonomi. 

Den ökande andelen äldre med högre krav på kvalitet i kombination med att andelen personer i arbetsför 
ålder minskar, kräver ett aktivt arbete med att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Redan nu ses 
en nationell brist på legitimerad personal samt att pensionsavgångarna ökar i samtliga medarbetargrupper så 
den erfarna personalen behöver ersättas med ny kompetens. Arbetet med att skapa ett attraktivt Heby både 
som bostadsort och med attraktiva arbetsplatser en nyckelfaktor. Samverkan mellan samtliga förvaltningar 
är en viktig del i detta. 

För att klara det lagstadgade uppdraget för äldre blir kompetensförsörjningen en avgörande fråga. 
Kommunens förmåga att möjliggöra goda arbetsvillkor för personal inom äldreomsorg och 
funktionsstödsområdet behöver under de närmaste åren prioriteras för att kunna åtgärda långa arbetspass, 
delade turer och möjliggöra minskad helgtjänstgöring. 

Nya arbetssätt där välfärdsteknik och digitala arbetsredskap används är nödvändigt. Detta arbete har 
påbörjats tillsammans med en ökad möjlighet för medarbetare att påverka sin tjänstgöringsgrad och erbjudas 
heltidstjänster. 

Den digitala utvecklingen går snabbt, vilket ställer krav på att förvaltningen ökar användandet av digitala 
lösningar vilket ställer krav på ny kompetens och inte minst resurser. Dessutom blir ett digitalt utanförskap 
allt mer synligt, vilket medför en svårighet för vissa grupper att kunna ta del av samhällets välfärdssystem 
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Uppföljning av måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning 

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet. 

Effektmål: Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och 
därmed förutsättningar för att klara skolgången öka. 

Kommentar 

Under det första halvan av 2022 genomfördes arbetet mot det gemensamma effektmålet ”Med gemensamma 
krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och 
ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka” i samverkan 
mellan barn- och utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen (Kultur och fritid). 

Tidiga samordnade insatser för barn och unga 

Förvaltningarna har fortsatt det gemensamma arbetet med att utveckla och starta upp aktiviteter inom 
ramen för Tidiga samordnade insatser för barn och unga. 

Familjecentral – familjer och barn 0-6 år 

Under perioden har kommunen, tillsammans med Region Uppsala och pastoraten inom Svenska kyrkan i 
Heby kommun arbetat för att i samverkan kunna starta en familjecentral i Heby kommun under vintern 
2022/ 2023. Personal från BVC, familjeteam och förskola ska kunna möta de familjer som besöker 
pastoratens öppna förskoleverksamhet och där kunna ge stöd och information i ett tidigt skede. 

Barnhälsoteam - Förskolan 

Barnhälsoteamsarbetet som startade under 2021 har fortsatt under första halvan av 2022 och under denna 
period har även de privata förskolorna anslutits till arbetet. Arbetet har utvärderats och utvecklats 
fortlöpande. 

Personal från förskola, specialpedagog, BVC-sköterska, mödrabarnhälsovårdspsykologer och 
familjebehandlare samordnar sig för att med alla kompetenser och resurser kunna ge förskolebarn tidigt och 
samordnat stöd utifrån barnets och familjens behov. 

Barnsäkert – 0-5 år 

Arbetet startade upp under perioden och arbetet sker i samverkan mellan kommunen och Östervåla- och 
Heby vårdcentraler där BVC-sköterska och familjebehandlare arbetar tillsammans för de yngsta barnen. 

Barnsäkert bygger på arbetsmodellen Safe Environment for Every Kid (SEEK), en modell med syfte att 
upptäcka psykosociala riskfaktorer (ekonomisk oro, nedstämdhet, extrem stress, riskbruk/missbruk av 
alkohol och våld i nära relationer) i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa och 
erbjuda hjälp till åtgärd. Barnhälsoteam och Barnsäkert hålls samman och dessa två tillsammans möjliggör 
tidig upptäckt och samordning runt det lilla barnet. 

Närvaroteam - Grundskolan 

Under perioden beslutade Kommunstyrelsen om stöd från Sociala investeringar för att kommunen skulle 
kunna starta upp ett Närvaroteam. Valet att starta ett närvaroteam i Heby kommun gjordes då många elever 
har hög skolfrånvaro. Rekrytering genomfördes under våren och teamet startade i augusti månad. 
Närvaroteamet arbetar tillsammans med bland annat rektor, lärare, elevhälsan samt psykolog från Barn- och 
ungdomshälsan. Teamet som ger stöd och samordnar resurser runt eleven utifrån varje elevs specifika behov 
arbetar för att elevers närvaro i skolan ska öka och att de på så sätt också ska kunna klara av att fullfölja sin 
skolgång. Närvaroteamet består av personal med kompetens från socialtjänstens öppenvård och 
specialpedagogik och utgår ifrån socialtjänsten. Teamet ska också arbeta med ungdomscoacherna. 

Ungdomscoacher 

Insatsen finansieras med stöd av Sociala investeringar. Kommunens ungdomscoacher kan ses som en resurs i 
att identifiera och fånga upp samt vara en insats för de barn och unga som behöver ett samordnat stöd. 
Ungdomscoacherna som utgår ifrån Kultur och fritid arbetar tillsammans med skola och socialtjänst och 
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möter ungdomar på individ- och gruppnivå. Arbetet består till stor del av att uppmuntra och stödja i 
prosociala aktiviteter och under perioden har de stöttat ungdomar i att prova på olika former av 
fritidsaktiviteter. Ungdomscoacherna har också arbetat flexibelt över kommunen och funnits på plats vid till 
exempel valborg och skolavslutningen för att kunna möta ungdomarna där de är. Ungdomscoacherna ska 
också arbeta med närvaroteamet och samverkar med polisen. 

Föräldraskapsstöd 3-12 år 

Föräldraskapsstöd är en del i arbetet för att nå det gemensamma effektmålet för barn och unga. 

Under perioden påbörjades arbetet med att erbjuda föräldrar stöd och under våren anordnades en 
föräldraskapsutbildning inom ramen för SFI/ integration. Arbete med planering för höstens två utbildningar, 
en i Heby tätort och en i Östervåla, har också genomförts. Förvaltningarna samt vårdcentralerna har också 
informerat och rekryterat föräldrar till dessa utbildningar. 

Danskraft 

Insatsen har tidigare finansierats med stöd av Sociala investeringar men ingår sedan 2022 i ordinarie budget. 
Aktiviteten innebär gruppaktiviteter i Östervåla samt Heby tätort och riktar sig till de flickor och pojkar som 
har mild psykisk ohälsa. 

Information 

Under perioden har förvaltningen arbetat med att förbättra och utveckla lättillgänglig information som riktar 
sig till föräldrar och barn och som handlar om vilken sorts stöd som finns att tillgå och hur man når det. 
Informationen finns på kommunens nya hemsida. 

Förvaltningen har också informerat om de aktiviteter som genomförs för att bidra till måluppfyllelsen av 
ovan nämnda gemensamma effektmål och då använt bland annat hemsida och Facebook. 

Övergripande 

Arbetet med den sociala hållbarheten har påverkats av pandemin. Under perioden har det nu blivit möjligt att 
återigen genomföra fysiska träffar, vilket har underlättat utvecklandet samt genomförandet av många 
aktiviteter. 

Arbetet med social hållbarhet är till stora delar långsiktigt och det krävs tålamod, engagemang, samverkan 
och ekonomiska medel för att kommunen ska kunna nå det nämndgemensamma effektmålet för barn och 
unga. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Ungas emotionella 
välbefinnande ska öka Egen enkätundersökning    

Ungas sociala 
välbefinnande ska öka Egen enkätundersökning    

Ungas psykiska 
välbefinnande ska öka 

Egen 
enkätundersökning    

Effektmål: Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna 
verka som samhällsmedborgare. 

Kommentar 

Under första halvan av 2022 genomfördes arbetet mot det gemensamma effektmålet ”Alla unga och unga 
vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.” i samverkan 
mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Kultur och fritid). 

Under perioden har flertalet aktiviteter genomförts såväl inom förvaltningarna som i samverkan. 

AME och IFO vuxen tillsammans arbetat med målgruppen UVAS – Unga vuxna som varken arbetar eller 
studerar (20-29 år). Behovet har visat sig mycket stort och gruppen är viktig att fånga tidigt. 

Heby kommun har via Samordningsförbundet beviljats delfinansiering till insatsen; Plattform för individstöd 
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i samverkan i Heby kommun – LOKUS, som startade upp januari 2021-2024, för individer i behov av 
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och som riskerar ett långvarigt bidragsberoende. Insatsen är i 
grunden en samverkansinsats. Syftet med insatsen är att: 

 Öka andelen individer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i 
rehabiliteringsprocessen 

 Underlätta och förbättra möjligheterna för individen att få rätt försörjning 
 Genom att utveckla nära samverkan mellan olika verksamheter bidra till effektiv användning av 

gemensamma resurser 
 Skapa en god samverkansstruktur - och kultur 
 Arbete med Gymnasieuppföljning och Studielotsning (tillhör UN) fortsätter, liksom implementering 

av systemstöd VIVA, för säkerställande av uppsökande verksamhet. I och med det arbetet har det 
visat sig att det inom Heby kommun finns ett mörkertal av ungdomar som omfattats av KAA än vad 
som tidigare var känt. 

Både gymnasieuppföljning med tillhörande studielots och KAA ligger organisatoriskt under 
utbildningsnämnden. Dock finns kopplingar mellan dessa målgrupper och vuxna inom ramen för 
arbetsmarknadsenheten, vilka alla har som mål att närma sig studier, arbete och självförsörjning. 

Tydliga samordningsprocesser mellan Portalen till Livslångt Lärande och LOKUS-insatsen tas fram och 
integreras inom CLL. Detta för att kunna skapa aktiviteter som kompletterar andra myndigheters insatser. 
Det pågår arbete med att öka samverkan och integrering av arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering 
inom Portalen. 

Under perioden har IFO vuxen arbetat med en genomlysning av åldersgruppen 17-29 års försörjningsstöd för 
att sammanställa behov inför framtida insatser och säkerställa att tillgängliga insatser nyttjas. Under året har 
ny rutin avseende ärendegenomgång upprättats där genomlysning i samtliga aktuella ärenden kommer att 
göras under kvartal 3 och kvartal 4 och redovisas i samband med årsbokslut. I kombination med detta har en 
rutin och mall för systematisk målgruppsanalys skapats med inspiration från annan kommun. Arbete pågår 
med att säkerställa en digitaliserad process för insamling och sammanställning via enkätverktyg. 

IFO vuxen och AME har under året genom föreläsningar, video och artiklar tagit del av presentationer av den 
hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien som har undersökt vad som faktiskt gör 
att individer med komplexa problem kommer ut i arbete (studien förkortas BIP). Resultatet visar vikten av 
att: 

Arbeta med flera insatser samtidigt, t ex praktik kombinerat med en social- och eller hälsoinsats 

- Ha kontinuerliga insatser utan avbrott 

- Ha en handläggare som tror på individens förmåga att klara ett arbete 

- Ha samma handläggare under hela perioden (kontinuitet i kontakten) 

- Hela tiden ha fokus mot arbete/studier 

- Helhetsperspektivet är viktigt. 

Arbete pågår nu för att implementera och utbilda i detta, vilket sker i samverkan mot arbete i länet (SMAIL). 
Under sista kvartalet 2022 kommer framtagandet av interna rutiner inom IFO vuxna samt i samverkan med 
AME/portalen att skapas. 

Övergripande 

Arbetet med den sociala hållbarheten har påverkats av pandemin. Under perioden har det nu blivit möjligt att 
återigen genomföra fysiska träffar, vilket har underlättat utvecklandet samt genomförandet av många 
aktiviteter. 

Arbetet med social hållbarhet är till stora delar långsiktigt och det krävs tålamod, engagemang, samverkan 
och ekonomiska medel för att kommunen ska kunna nå det nämndgemensamma effektmålet för barn och 
unga. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Ungdomar som är 
etablerade på 
arbetsmarknaden eller 

Kolada    
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Mått Källa Mål Utfall  
studerar 2 år efter 
fullföljd 
gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande 
program hemkommun ska 
öka 

Unga vuxna med 
försörjningsstöd ska 
minska 

Egen mätning    

Antalet öppet arbetslösa 
eller sökande i program i 
åldrarna 18 - 24 år ska 
minska 

Arbetsförmedlingen    

Effektmål: Brukare på våra vård- och omsorgsboenden är delaktiga i sin vardag utifrån sina 
förutsättningar och upplever den som meningsfull 

Kommentar 

Brukarråd finns nu på alla  kommunens boenden, där bl a maten och matsituationen, aktiviteter, miljö är 
stående punkter på agendan. På arbetsplatsträffar m m har man lyft rutinerna kring kontaktmannaskapet -
 att varje brukare ska ha en kontaktperson som tillsammans med brukaren tar fram en genomförandeplan, 
där det dokumenteras hur, när och var brukaren ska ha hjälpen. Genomförandeplanen ska tas fram inom 
fjorton dagar från inflytt och uppdateras vid behov, eller som minst var sjätte månad. Under enhetschefernas 
planeringsdag i oktober kommer man ta upp värdighetsgarantin och hur man ska arbeta med den. 

Förutom det dagliga gemensamma eftermiddagskaffet, då boende och personal på alla boendena diskuterar 
aktuella händelser, gamla tider osv. är några andra exempel på sociala aktiviteter sittgymnastik och 
sångstund varje vecka samt bingo varannan vecka på Tallgården. Kvarnängen har förutom det fredagsmys en 
gång i månaden och regelbundet minneslådor från biblioteket m m. På Rungården samarbetar man också 
med biblioteket för de brukare som vill låna böcker och ordnar t ex bingo, pizzakväll och gudstjänst. 

Heby kommun tillhör den fjärdedel av landets kommuner som skattar högst i Socialstyrelsens 
brukarundersökning när det gäller hur brukare upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål 
om hur hjälpen ska utföras. 

Målet bedöms kunna uppnås. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Heby kommun ska ligga 
bland den fjärdedel av 
landets kommuner som 
har högst värden i 
mätningen Andel brukare 
som upplever att 
personalen tar hänsyn till 
åsikter och önskemål om 
hur hjälpen ska utföras. 

Källa: Undersökningen 
av äldres uppfattning 

om kvaliteten i 
hemtjänst och 
äldreboenden, 

Socialstyrelsen. 

   

Effektmål: Vård- och omsorgsverksamhetens medarbetare har kunskap om hur psykisk ohälsa 
kan uppmärksammas och förebyggas 

Kommentar 

Inom både verksamhetsområde IFO Bistånd samt Äldreomsorg och funktionsstöd finns utbildade 
instruktörer som kan internutbilda i ”Första hjälpen till psykisk hälsa” eller ”Psyk-E bas”. 

Alla enheter inom IFO Bistånd har genomgått den webbaserade utbildningen ”Steg för livet”, men några 
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verksamheter inom Äldreomsorg och funktionsstöd har kvar att genomföra den under hösten 2022. 

Målet bedöms kunna uppfyllas under året. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Det finns utbildade 
instruktörer inom 
verksamhetsområde 
Äldreomsorg och 
funktionsstöd, som kan 
internutbilda i ”Första 
hjälpen till psykisk hälsa” 
eller ”Psyk-E bas”. 

Verksamhetschef.    

Alla enheter har 
genomgått den 
webbaserade 
utbildningen ”Steg för 
livet”. 

Verksamhetschefer och 
utvecklingschef    

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Effektmål: Vård och omsorg attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller medarbetare med 
rätt kompetens. 

Kommentar 

Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens pågår på olika 
sätt inom förvaltningen. 

En arbetsstruktur för medarbetardialoger inom IFO/bistånd har tagits fram. 

Arbetstyngdsmätningar genomförs enligt planering inom IFO myndighetsutövning. 

Alla yrkeskategorier inom respektive enhet har genomfört en skattning av kompetensförsörjningen med det 
skattningsverktyg som tillhandahållits av personalenheten och sedan anpassats till respektive enhet av 
utvecklingsenheten, som sammanställt och analyserat till en första kartläggning att presentera för nämnden, i 
enlighet med internkontrollplanen. 

Förutom ovan ska målet mätas genom att se på hållbart medarbetarindex samt andelen som vill arbeta kvar 
inom hela vård- och omsorgsförvaltningen, två resultat som fås ur medarbetarundersökningen senare under 
året. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Andel som vill arbeta 
kvar, ska bibehållas eller 
öka jämfört med 
föregående år 

Medarbetarenkäten    

En kartläggning av 
kompetensförsörjningen 
ska genomföras 

Egen undersökning.    

Hållbart medarbetarindex 
för hela vård- och 
omsorgsförvaltningen ska 
bibehållas eller öka 
jämfört med föregående 
år. 

Hållbart 
medarbetarindex.    
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Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten 
ekonomi. 

Effektmål: Minska behovet av försörjningsstöd genom långsiktigt hållbar självförsörjning 

Kommentar 

En handlingsplan för att minska kostnaderna för försörjningsstöd har tagits fram och man har aktivt arbetat 
med åtgärderna. 

Arbetet med en genomlysning av åldersgruppen 17-29 års försörjningsstöd pågår. 

Enheten IFO vuxna har under året genom föreläsningar, video och artiklar tagit del av presentationer av den 
hittills mest omfattande 
vetenskapliga progressionsmätningsstudien som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med 
komplexa problem kommer ut i arbete (studien förkortas BIP). Resultatet visar vikten av att: 
Arbeta med flera insatser samtidigt, t ex praktik kombinerat med en social- och eller hälsoinsats 
- Ha kontinuerliga insatser utan avbrott 
- Ha en handläggare som tror på individens förmåga att klara ett arbete 
- Ha samma handläggare under hela perioden (kontinuitet i kontakten) 
- Hela tiden ha fokus mot arbete/studier 
- Helhetsperspektivet är viktigt. 
Arbete pågår nu för att implementera och utbildas i detta, vilket sker i samverkan mot arbete i länet (SMAIL). 
Under sista kvartalet 2022 kommer framtagandet av interna rutiner inom IFO vuxna samt i samverkan med 
AME/portalen att skapas. 

Målet mäts genom analys av andelen vuxna personer som inte återkommer till försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd. Detta mått har ännu inte rapporterats in i Kolada för året, men arbetet med en 
långsiktigt hållbar självförsörjning fortgår så prognosen är att trenden med en ökad andel som ej 
återaktualiseras består. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Ej återaktualiserade 
personer med 
försörjningsstöd ett år 
efter avslutat 
försörjningsstöd ska öka 

KKiK    

Effektmål: Inom de områden där verksamheten inte når standardkostnader ska 
kostnadseffektiviteten öka 

Kommentar 

Arbetet med åtgärder för budget i balans har fortgått under delåret. 

Huvudområdena är minskade volymer, kostnadseffektiva insatser och organisation. Inom ramen för det ryms 
exempelvis följande åtgärder: 
- Minska inflödet genom förebyggande insatser, egna och i samverkan med andra, 
- Minska långvariga insatser och återaktualiseringar genom kvalitativt bra insatser och samverkan med 
andra, 
- Gemensam planering av insatser från aktuella enheter, 
- Kostnadseffektiva placeringar inklusive samverkan med öppenvård innan placeringsbeslut 

Exempel på aktiviteter är införande av medarbetardialoger, metodtid, återuppstart av familjefridsgruppen 
samt effektivisering av ledningsgruppen inom IFO myndighetsutövning med regelbundna samverkansmöten 
med EC och 1:e socialsekreterare och gemensamma APT. Arbetet med detta kommer fortsätta under året. 

Målet mäts genom att se på individ- och familjeomsorgens nettokostnadsavvikelse, vilken uppvisar en negativ 
trend, men i detta mått syns exempelvis inte om jämförbara kommuner har stora kostnader för 
arbetsmarknadsåtgärder och var dessa redovisas i kommunen. Av jämförbara kommuner visar kolada att 
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kostnader för arbetsmarknadsåtgärder per invånare totalt  i Heby kommun ligger lägst bland både liknande 
kommuner och HÄTÖ-kommunerna. Något som också har effekt på utbetalt försörjningsstöd. 

Med hänsyn till valt mått bedöms dock att målet inte kommer kunna uppnås. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Nettokostnadsavvikelsen 
ska minska inom Individ- 
och familjeomsorgen 

Kolada, SKR.  
Nettokostnadavvikelse 

2019: 30 miljoner 
   

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och 
klimatanpassat samhälle. 

Effektmål: Vård och omsorg arbetar med digitalisering, som ett verktyg för effektivisering, 
förbättrad kvalitet och verksamhetsutveckling 

Kommentar 

Det är ett pågående arbete att söka digitala lösningar för att frigöra arbetstid och uppnå en ökad servicenivå. 

Exempelvis söker man på bemanningsenheten fortlöpande digitaliseringslösningar för att effektivisera 
vakanstillsättning och rekrytering samt försöker hålla digitala möten när det gäller poolen när så är möjligt. 
Överlag inom förvaltningen hålls arbetsmöten i ökad utsträckning helt eller delvis digitalt, även i spåren av 
pandemin. 

Inom försörjningsstöd har digital ansökan nu införts, även om vissa klienter på grund av tekniska 
begränsningar söker analogt. Man fortsätter utveckla och marknadsföra denna möjlighet för medborgarna, 
samt möjligheten att kommunicera digitalt inom det nya ärendehanteringssystemet med sin handläggare. 
Man har också börjat använda sig av säkra videomöten för att genomföra uppföljningar och 
samverkansmöten utan restid. 

Med anledning av att utvecklingsenheten under hösten kommer att vara underbemannad är planerade 
aktiviteter uppskjutna till nästa år, vilket gör att genomförandet av digitaliseringsplanen inte kommer kunna 
fortlöpa enligt plan, varför målet inte bedöms kunna uppnås. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Genomförandet av 
aktiviteterna i 
digitaliseringsplanen 
fortlöper enligt tidplan. 

Egen undersökning.    

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 
valfrihet. 

Effektmål: Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda,nyttiga, trivsamma 
och hållbara måltider. 

Kommentar 

En ny coronavåg i början på året och en två-månaders-period när kostorganisationen endast hade en chef 
medförde att vissa arbetsuppgifter sköts upp under våren. 

En organisationsförändring genomfördes i samband med rekrytering av biträdande kostchef. För att kunna 
arbeta mer verksamhetsnära ansvarar den biträdande kostchefen för skola och förskola och kostchefen 
svarar för vård- och omsorgsboendena samt har ett övergripande ekonomi- och utvecklingsansvar. 
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Köksansvariga är också på väg in i två av köken med planer på att införa detta även i övriga större kök. Detta 
görs för att skapa en tydligare organisation i köken och lägga grunden för den utveckling av verksamheten 
som planeras. 

Vård- och omsorgsboendena har fortsatt sitt arbete att skapa goda måltidssituationer enligt det nya arbetsätt 
gällande måltider man tog fram tillsammans med kostombuden. Syftet med arbetssättet är bland annat att 
skapa goda måltidssituationer för brukarna genom en trivsam och trygg måltidsmiljö. Ett exempel är 
Tegelbacken som infört karottsystem och upplever att brukarna äter bättre när de själva får ta sin mat ur 
karotter på bordet (i stället för att personalen serverar). 

Kostråd hålls kontinuerligt på vård- och omsorgsboendena och efter avbrott på grund av ny 
chefsorganisation kunde kostråd återigen börja hållas efter höstterminens start mellan skola/förskola och 
köken. 

Kostverksamheten har planeringsmöten inför byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet i Heby för att 
säkerställa att inredning med mera motsvarar verksamhetens behov och att tidplan för flytt kan hållas. 

En grupp inom kostenheten arbetar med att utveckla matsedlarna och för att få till en rullande matsedel som 
tar hänsyn till säsong och högtider på vård- och omsorgsboendena. Detta är något som kommer att göras 
kontinuerligt dels för att uppdatera menyerna efter vad matgästerna tycker är gott och dels utifrån miljötänk. 

Arbetet för att minska matsvinn i skola/förskola har påbörjats. Under hösten kommer mer fokus att läggas 
här och framöver kommer exempelvis matsedlarna görs om så att "kökets val" läggs in med jämna mellanrum 
just för att kunna ta tillvara på överbliven mat. Matsvinnsarbetet är prioriterat i verksamheten dels för att 
minska kostnaderna men även som en del i hållbarhetsarbetet. Detta är ett område där det finns mycket 
utvecklingspotential i kommunen. 

Ingen förändring av matsalsscheman har gjorts och det är fortfarande köer och trängsel vissa tider i 
matsalarna. Ett större samarbete mellan skola och köken behövs inför att schemana läggs för att kunna 
förebygga trängseln och skapa bättre matro för eleverna. 

Under perioden har kostverksamheten börjat titta på krisberedskapen i köken för att säkerställa att man kan 
tillaga och servera mat även vid extraordinära händelser. Att förbereda ett krislager är det första steget i 
detta arbete. 

Resultaten för brukarundersökningen hos boende på kommunens vård- och omsorgsboende visar en 
nedåtgående trend för nöjdheten med både mat och måltidsmiljö. Detta utfall är något som kommer att 
utredas och användas i verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete. Resultaten uppnår ändå till 80 % av 
målvärdena och utifrån det arbete som görs i kök och matsalar är prognosen att effektmålet delvis kan 
uppnås 2022. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Kosten som serveras i 
skola/förskola har ett 
näringsinnehåll som 
motsvarar 
livsmedelsverkets 
rekommendationer 

Kostdatasystem Mashie    

Andel ekologiska 
matvaror ska öka. Kostdatasystem mashie    

Andel boende på vård- 
och omsorgsboende som 
uppger att maten smakar 
mycket eller ganska bra. 
Målvärde: lika högt, eller 
högre som föregående år. 

Kolada 
brukarundersökning    

Andel boende som 
uppgett att måltiderna 
alltid eller oftast är en 
trevlig stund på dagen. 

Kolada 
brukarundersökning    

Maten som serveras i 
skolan smakar bra. 

Egna enkätfrågor (från 
årskurs 6 )    
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Mått Källa Mål Utfall  

Måltidsmiljön är bra i 
skolan 

Egen enkätundersökning, 
årskurs 6 - 9.    

Andelen elever som 
uppger att de sällan eller 
aldrig hoppar över 
lunchen i skolan ska öka. 

Egen 
enkätundersökning 

Gäller årskurs 6-9 
   

Effektmål: Genom att öka antalet förebyggande åtgärder riktade till äldre, ska möjligheten att 
leva ett självständigt liv förbättras. 

Kommentar 

Ett nytt mål som inte har funnits med tidigare år. 

Medarbetarna på Mötesplatserna har arbetat med en kartläggning och beskrivning av nuläge och 
framtidsbehov samt upprättande av handlingsplan, ordnat riktade träffar för personer som vårdar 
närstående i hemmet och gått utbildning gällande anhörigstöd. Anhörigstödsträffar är inbokade och 
annonseringen finns bl.a. på Heby kommuns hemsida. Mötesplatsernas utbud av förebyggande aktiviteter har 
dock inte kunnat utökats hittills under året. 

På grund av resursbrist inom hälso- och sjukvårdsenheten har möjligheten till rehabilitering i hemmet inte 
kunnat utökats. 

Målet bedöms inte kunna uppnås. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Öka mötesplatsernas 
utbud av förebyggande 
aktiviteter. 

Egen mätning.    

Öka möjligheten till 
rehabilitering i hemmet. Egen mätning.    

Effektmål: Under 2022 ska personalkontinuiteten inom hemtjänsten bibehållas eller öka. 

Kommentar 

Ett nytt mål som inte har funnits med tidigare år, men har funnits med som ett av flera nyckeltal i 
Kommunens Kvalitet i Korthet. 

Arbetet med bibehållen eller ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten fortsätter, bland annat genom att 
kontinuiteten följs upp i planeringssystemet och genom att arbetsgrupperna tar upp hur kontinuiteten kan 
främjas på gruppmöten. 

Undersökningen Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar genomförs senare under året 
och redovisas bland annat i samband med KKiK och årsredovisningen, varför statistik till målets mått saknas i 
dagsläget men bedömningen är att målet kan uppnås. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Heby kommun ska ligga 
bland den fjärdedel av 
landets kommuner som 
har lägst värden i 
mätningen Antal personal 
som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar. 

Egen undersökning i 
kommunen, som ingår i 

Kommunens kvalitet i 
korthet och rapporteras 

in till Kolada 
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Effektmål: Vård- och omsorgsförvaltningen utvecklar stödet till anhöriga som vårdar en 
närstående i hemmet. 

Kommentar 

Nytt mål som inte har funnits med tidigare år. 

Informationen på kommunens hemsida om vilket stöd en anhörigvårdare kan få har uppdaterats av 
enhetschef på biståndsenheten i samarbete med medarbetare på Mötesplatserna för äldre. 

Medarbetarna på Mötesplatserna för äldre har genomgått utbildning inom samtalsstöd till anhöriga samt 
startat upp verksamhet för målgruppen genom att erbjuda anhöriggrupper. 

På grund av resursbrist har hemtjänsten inte infört anhörigstödjare. 

Målet bedöms därför kunna uppnås delvis. 

 

Mått Källa Mål Utfall  

Förbättra informationen 
om vilket stöd en 
anhörigvårdare kan få 

Egen mätning    

Personalen inom 
mötesplatserna utbildas 
inom samtalsstöd till 
anhöriga. 

Egen mätning    

Mötesplatserna anordnar 
riktade träffar för 
personer som vårdar 
närstående i hemmet. 

Egen mätning    

Införa anhörigstödjare i 
hemtjänsten. Egen mätning    

Sammanfattande kommentar 

För år 2022 har nämnden beslutat om tolv effektmål. Av dessa har majoriteten följt med från föregående år, 
men tre mål är helt nya för 2022 och två mål har förändrats; Målet om delaktiga och engagerade medarbetare 
breddades till att omfatta förvaltningens hela kompetensförsörjning. Målet om digitalisering formulerades 
om för att förtydliga. 

De nya målen berör dels området förebyggande insatser och dels kontinuiteten gällande personal inom 
hemtjänsten. 

Tre mål är gemensamma för flera nämnder och tar upp ungas psykiska hälsa samt möjlighet att bli 
självförsörjande, men även kost- och måltidssituationen för kommunens elever och äldre. 

Prognosen för måluppfyllelsen säger att tre av effektmålen inte kommer att kunna uppnås, medan fem 
kommer uppnås delvis och de resterande fyra kommer kunna uppnås helt.
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Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattning av periodens viktigaste händelser 

Inför år 2022 hade flera av Utbildningsnämndens verksamheter svårt att lägga en budget inom tilldelad bud-
getram. Den totala differensen mellan tilldelad budgetram och lagd budget var 9,0 miljoner kronor (för 2021 
var motsvarande summa 10,4 miljoner kronor). Denna differens var störst vid Harbo F-6, Vittinge F-3 samt 
Centrum för Livslångt lärande (CLL). Dessa enheter behövde således minska sina personalkostnader alterna-
tivt erhålla extern finansiering för att uppnå en budget i balans. En omfattande utredning kring finansiering av 
CLLs verksamheter påbörjades under 2021 och slutfördes i augusti 2022. Modellen kommer att användas för 
detaljbudget 2023 och utvärderas och revideras vid behov. Målsättningen är att säkerställa verksamhetens 
finansiering samt ytterligare kvalitetssäkra den ekonomiska uppföljningen. Vidare visade prognosen för antal 
barn inom förskolan i samband med att skolpengen antogs för år 2022 på ett lägre antal jämfört med vad pro-
gnosen i samband med detaljbudgeten visade. Därav uppstod en avvikelse på grund av volymökning motsva-
rande 3,9 miljoner kronor. 

Förvaltningschef och verksamhetschef har tillsammans med rektorsgruppen genomfört en översyn av hur be-
hovet av utökat ledningsstöd kan lösas. Under år 2022 genomfördes förändringar inom förskola samt rektors-
områdena Harbo/Tärnsjö och Morgongåva/Vittinge. 

Från och med början av augusti 2022 har rektorsområdena för förskolan omorganiserats. Detta för att få en 
jämnare fördelning av såväl personal- som verksamhetsansvar för förskolans rektorer.  Detta medför dock att 
den ekonomiska uppföljningen kommer att ske gemensamt för vissa förskoleansvar under slutet av 2022 då 
ett ansvar inte kan ändras under budgetåret. 

Tjänsterna fördelas enligt följande 

1 rektor Morgongåva och Vittinge förskolor (100%) 

1 rektor Lönneberga och Bullerbyns förskolor (100%) 

1 rektor Tärnsjö och Leklandia förskolor (100%) 

1 rektor Harbo och Granitens förskolor (100%) 

Antalet rektorer (heltidstjänster) för förskolan förblir detsamma. 

Rektorsområdet Harbo/Tärnsjö har fördelats på två rektorer. På Harbo skola arbetar från och med sommaren 
2022 en rektor på 60 % och på Tärnsjö skola arbetar en rektor på 80 %. Budgetansvar är fortsatt fördelat per 
enhet. Detta innebär en utökning av rektorstjänst för området med 0,4 årsarbetare. 

Rektorsområdet Vittinge/Morgongåva slås återigen ihop från och med hösten 2022. Ny rektor (100 %) är på 
plats från och med 1 september. Under höstterminen utökas tillfälligt området med en biträdande rektor för 
att underlätta övergången till ny ordinarie rektor. Budgetansvaret är fortsatt fördelat per enhet. Detta innebär 
ingen utökning av ordinarie rektorstjänst för området men däremot tillfälligt en utökning av biträdande rektor. 

Förvaltningen ser att organisationens medarbetare är slitna efter lång tid med den ökade belastning som Covid-
19 pandemin inneburit. Fortfarande påverkas verksamheterna med ökad sjukfrånvaro i perioder. 

Rysslands invasion av Ukraina får konsekvenser även i det svenska samhället. Utbildningsnämndens verksam-
heter har en ökad beredskap för att ta emot barn och unga från Ukraina när det behövs, men i dagsläget har 
endast ett fåtal önskat skolgång i Heby Kommun. 

Ökade priser för drivmedel och livsmedel kommer att påverka Utbildningsnämndens kostnader såväl under 
2022 som kommande år. 

  

 

 

Ekonomisk uppföljning 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår Föregående år 
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Belopp i miljoner  
kronor 

Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-aug Bokslut 

Intäkter 41,1 33,7 7,4 61,3 50,5 10,8 37,8 58,7 

Kostnader -292,5 -276,3 -16,2 -461,4 -431,3 -30,1 -279,7 -436,9 

Nettokostnad -251,4 -242,5 -8,9 -400,1 -380,8 -19,3 -241,9 -378,2 

Investerings-bud-
get 

        

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgifter -0,3 -5,5 5,2 -1,5 -5,5 4,0 -0,5 -0,4 

Netto -0,3 -5,5 5,2 -1,5 -5,5 4,0 -0,5 -0,4 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

Tabell per verksamhet 

Driftsbudget (mil-
joner kronor) 

 Januari-Augusti  Helår  Föregående år 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Jan-Aug Bokslut 

Politisk verksam-
het 

        

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kostnader -0,4 -0,4 0,1 -0,6 -0,7 0,1 -0,4 -0,6 

Nettokostnad -0,4 -0,4 0,1 -0,6 -0,7 0,1 -0,4 -0,6 

         

Bibliotek         

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,4 -0,4 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,4 -0,6 

Nettokostnad -0,4 -0,4 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,4 -0,6 

         

Gemensamt Barn 
och Utbildning 

        

Intäkter 5,9 5,5 0,4 7,3 8,2 -1,0 5,6 8,7 

Kostnader -26,8 -20,3 -6,6 -41,4 -36,6 -4,9 -26,6 -40,9 

Nettokostnad -20,9 -14,8 -6,1 -34,2 -28,4 -5,8 -21,0 -32,2 

         

Förskola         

Intäkter 11,2 7,7 3,5 15,3 11,6 3,8 8,3 12,8 

Kostnader -69,9 -60,8 -9,1 -107,0 -95,0 -12,0 -64,1 -97,6 

Nettokostnad -58,7 -53,1 -5,6 -91,6 -83,4 -8,2 -55,8 -84,8 

         

 

 

Pedagogisk om-
sorg 

        

Intäkter 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

Kostnader -0,9 -0,8 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -0,7 -1,1 

Nettokostnad -0,8 -0,8 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -0,6 -1,0 
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Driftsbudget (mil-
joner kronor) 

 Januari-Augusti  Helår  Föregående år 

Fritidshem         

Intäkter 2,0 3,4 -1,4 3,3 5,1 -1,8 2,8 4,6 

Kostnader -12,1 -12,7 0,6 -19,3 -19,9 0,5 -11,2 -17,6 

Nettokostnad -10,1 -9,3 -0,8 -16,0 -14,7 -1,3 -8,4 -13,0 

         

Förskoleklass         

Intäkter 0,8 0,6 0,2 1,0 0,9 0,0 0,6 0,8 

Kostnader -8,0 -8,1 0,2 -13,0 -12,8 -0,3 -8,4 -13,0 

Nettokostnad -7,2 -7,5 0,3 -12,0 -11,8 -0,2 -7,8 -12,2 

         

Grundskola         

Intäkter 15,9 12,4 3,5 25,3 18,5 6,8 15,5 23,8 

Kostnader -111,7 -110,4 -1,3 -178,8 -172,1 -6,6 -107,0 -170,0 

Nettokostnad -95,8 -98,0 2,2 -153,4 -153,6 0,2 -91,4 -146,2 

         

Grundsärskola         

Intäkter 0,7 0,2 0,6 2,0 0,3 1,8 0,7 1,2 

Kostnader -6,8 -6,7 -0,1 -14,2 -10,7 -3,6 -7,0 -11,9 

Nettokostnad -6,0 -6,5 0,5 -12,2 -10,4 -1,8 -6,4 -10,8 

         

Gymnasie-
särskola 

        

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -4,4 -4,7 0,4 -7,0 -7,1 0,1 -4,3 -7,3 

Nettokostnad -4,3 -4,7 0,4 -7,0 -7,1 0,1 -4,3 -7,3 

         

Gymnasieutbild-
ning 

        

Intäkter 0,7 1,1 -0,3 1,4 1,6 -0,2 0,9 1,5 

Kostnader -43,1 -42,0 -1,0 -64,7 -61,1 -3,6 -41,9 -63,6 

Nettokostnad -42,3 -41,0 -1,4 -63,3 -59,5 -3,8 -41,0 -62,1 

         

Grundläggande 
Vuxenutbildning 

        

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,8 -0,9 0,1 -1,4 -1,4 0,0 -0,7 -1,1 

Nettokostnad -0,8 -0,9 0,1 -1,4 -1,4 0,0 -0,7 -1,1 

         

 

Gymnasial vuxen-
utbildning 

        

Intäkter 1,3 1,1 0,1 2,1 1,7 0,4 1,5 2,6 

Kostnader -2,7 -3,0 0,3 -4,4 -4,6 0,2 -3,0 -4,4 
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Driftsbudget (mil-
joner kronor) 

 Januari-Augusti  Helår  Föregående år 

Nettokostnad -1,5 -1,9 0,4 -2,3 -2,9 0,6 -1,5 -1,8 

         

Komvux som sär-
skild utbildning 

        

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,4 -0,5 0,1 -0,7 -0,7 0,0 -0,4 -0,7 

Nettokostnad -0,4 -0,5 0,1 -0,7 -0,7 0,0 -0,4 -0,7 

         

SFI Svenska för 
invandrare 

        

Intäkter 0,7 0,6 0,1 1,1 0,9 0,2 0,9 1,3 

Kostnader -2,7 -3,0 0,3 -4,9 -4,8 -0,1 -2,5 -4,2 

Nettokostnad -2,0 -2,4 0,4 -3,8 -3,9 0,1 -1,6 -2,8 

         

Lärlingsutbild-
ning 

        

Intäkter 1,3 0,6 0,7 1,6 0,9 0,7 0,4 0,5 

Kostnader -1,1 -0,9 -0,2 -1,4 -1,4 0,0 -0,6 -1,5 

Nettokostnad 0,2 -0,3 0,5 0,2 -0,5 0,7 -0,2 -1,0 

         

         

LSS korttidst 
skolungd<12 år 

        

Intäkter 0,5 0,5 0,0 0,7 0,7 0,0 0,5 0,7 

Kostnader -0,5 -0,5 0,0 -0,7 -0,7 0,0 -0,5 -0,7 

Nettokostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Nettokostnad -251,4 -242,5 -8,9 -400,1 -380,8 -19,3 -241,9 -378,2 
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Tabell per ansvar 

Driftsbudget Januari-Augusti Helår 

Miljoner kronor Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

Utbildningsnämnden -87,9 -77,4 -10,5 -133,7 -114,6 -19,1 

Rektor grundsärskola -5,0 -5,5 0,5 -7,8 -8,8 0,9 

Förvaltningschef BUF -6,4 -5,7 -0,6 -9,9 -8,9 -1,0 

Verksamhetschef BUF -7,4 -6,6 -0,8 -11,4 -10,6 -0,8 

Rektor Östervåla F-6 -18,6 -19,3 0,8 -29,6 -29,8 0,2 

Rektor Östervåla 7-9 -12,5 -14,5 2,0 -21,8 -22,8 1,0 

Rektor Tärnsjö -8,1 -8,7 0,6 -13,8 -13,9 0,2 

Rektor Harbo -8,2 -5,7 -2,5 -12,9 -11,1 -1,8 

Förskolor Tärnsjö/Lönne-
berga* 

-11,6 -11,0 -0,6 -18,3 -17,7 -0,6 

Förskolor Harbo/Östervåla* -14,7 -15,6 0,9 -24,0 -24,4 0,5 

Förskola Bullerbyn -7,1 -7,6 0,6 -10,9 -12,4 1,4 

Rektor F-6 Heby -18,7 -19,0 0,3 -30,9 -30,2 -0,7 

Rektor 7-9 Heby -15,0 -15,3 0,3 -24,4 -24,6 0,2 

Rektor Morgongåva -12,1 -12,2 0,1 -19,8 -19,7 -0,1 

Förskolor Morgongåva/Vitt-
inge 

-6,4 -7,8 1,3 -11,0 -12,4 1,4 

Rektor Vittinge -4,0 -2,5 -1,5 -6,3 -4,6 -1,7 

Elevhälsa -0,5 -1,1 0,6 -1,1 -1,7 0,6 

CLL -7,1 -6,9 -0,2 -12,5 -12,5 0,0 

Summa -251,4 -242,5 -8,9 -400,1 -380,8 -19,3 

*På grund av organisatoriska förändringar kommer personal att flyttas mellan dessa ansvar och prognosen för 
Förskolor Tärnsjö/Lönneberga är därför -0,2 miljoner kronor och för Förskolor Harbo/Östervåla 0. 

Tilläggsbelopp 

Vid Utbildningsnämndens sammanträde i april 2022 (Ubn § 48) antogs en revidering av kommunens riktlinjer 
för tilläggsbelopp. I denna revidering ingick en ändring gällande antalet tillfällen som tilläggsbelopp tilldelas. I 
föregående riktlinje reglerades tilldelningen till en gång per läsår. Efter revideringen av riktlinjen ändrades 
tilldelningen till två gånger per läsår, inför hösttermin och inför vårtermin. Den främsta anledningen till denna 
ändring var att tilldelning per läsår påverkades negativt av den ekonomiska resursfördelningen. Detta då ett 
läsår innefattar två budgetår vilket försvårar arbetet med ekonomisk fördelning och uppföljning. 

Nedanstående tabell visar Utbildningsnämndens beviljade medel för tilläggsbelopp inom förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Bokslut 
2021 

Budget 
2021 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

14,2 10,0 13,6 12,1 12,3 11,6 9,5 8,8 

En utvärdering av arbetet med tilläggsbelopp redovisas i samband med årsbokslut. 

Kommentar till periodens utfall och årsprognos 

Utfall per sista augusti 

Den sista augusti har Utbildningsnämnden en budgetavvikelse på 8,9 miljoner kronor och dessa underskott 
syns främst inom Harbo F-6 (-2,5 miljoner kronor), Vittinge F-3 (-1,5 miljoner kronor) och Utbildningsnämndens 
eget ansvar (-10,5 miljoner kronor). De största avvikelserna inom Utbildningsnämndens ansvar är köp av plat-
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ser inom grundskola och förskola (-2,6 miljoner kronor) samt skolskjuts (-0,9 miljoner kronor). Av Kommunsty-
relsens godkända avvikelser som är väsentliga per sista augusti är också köp av gymnasieplatser (-1,0 miljoner 
kronor) och volymökningen inom förskola (per sista augusti, -2,6 miljoner kronor). 

De kostnader som bedöms öka avvikelsen mot budget från perioden september till december är: 

 köp av platser i andra kommuner och fristående verksamheter  
 personalkostnader (beror på budget samt tilläggsbelopp) 
 skolskjuts 
 måltider (ökningen bedöms enligt Kostverksamheten komma under hösten)  
 förbrukning (flera större inköp planerade under hösten). 

Med detta som bakgrund bedöms helårsprognosen rimlig utifrån resultatet per sista augusti om inte åtgärder 
vidtas för att minska det prognostiserade underskottet. 

Totalt sett påverkas Utbildningsnämndens resultat per sista augusti av intäkter kopplade till pandemin (sjuk-
ersättning Försäkringskassan och Skolmiljarden) med 2,6 miljoner kronor. Därtill har CLL erhållit en intäkt på 
1,0 miljon kronor för komvuxutbildning och lärlingsutbildning som hörde till år 2021 men som beviljades först 
år 2022. På grund av försiktighetsprincipen bokades inte hela intäkten upp i bokslutet år 2021 vilket därför 
påverkar resultatet år 2022. Gemensamt för dessa tre intäkter (totalt 3,5 miljoner kronor) är att de inte var med 
i budgeten och de är därför de största intäktsavvikelserna mot budget per sista augusti. 

Jämfört med samma period år 2021 har de externa intäkterna ökat med 1,4 miljoner kronor medan de externa 
kostnader (inklusive momsintäkter för köp av platser) ökat med 10,9 miljoner kronor, totala nettokostnadsök-
ningen är således 9,5 miljoner kronor. Kostnadsökningen för perioden är 4,1 procent jämfört med perioden 
januari till augusti år 2021. Ytterligare analys av denna ökning berörs under rubriken "Jämförelse med år 2021". 

Helårsprognos 2022 

Vid årets början saknades 9,0 miljoner kronor för att några av rektorerna och cheferna skulle kunna lägga en 
budget i balans. Dessa ansvarsområden redovisas i tabellen nedan och som framgår har dessa ansvar tillsam-
mans uppnått en nettokostnadsminskning på 6,0 miljoner kronor. Nettokostnadsminskningen har skett an-
tingen genom personalkostnadsminskning eller genom ökad finansiering i form av Skolmiljarden, sjukersätt-
ning Covid, beviljade medel för tilläggsbelopp eller genom fler elever. Vittinge F-6 och Heby F-6 har en försäm-
rad prognos mot utgångsläget och det beror främst på minskat antal elever (totalt sett ingen påverkan på Ut-
bildningsnämndens resultat då detta generar en positiv avvikelse för Utbildningsnämndens eget ansvar). Vitt-
inge har minskat sina personalkostnader med 0,5 miljoner kronor jämfört med budget. CLL har erhållit intäk-
ten som hörde till år 2021, därtill är schablonintäkterna högre än budget och nettokostnaden för vuxenutbild-
ningar i andra kommuner prognostiseras bli lägre jämfört med budget. 

Belopp i miljoner kronor 
Saknade medel årets bör-
jan 

Helårsprognos Förändring 

Harbo F-6 -3,5 -1,8 1,7 

Heby F-6 -0,5 -0,7 -0,2 

Vittinge F-3 -1,6 -1,7 -0,1 

Östervåla 7-9 -0,3 1,0 1,3 

Heby 7-9 -1,0 0,2 1,2 

CLL -2,0 0,0 2,0 

Summa -9,0 -3,0 6,0 

  

Helårsprognosen för år 2022 är ett underskott på 19,3 miljoner kronor. I detta underskott ingår av Kommun-
styrelsen godkända avvikelser men med senaste prognosens avvikelse mot budget: 

 Köp av platser gymnasiet -3,4 miljoner kronor 
 Grundsärskolan inklusive skolskjuts: -0,6 miljoner kronor 
 Volymökning förskola mellan prognos och detaljbudget: -3,9 miljoner kronor 

        =Totalt 7,9 miljoner kronor 
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Övriga större underskott avser: 

 Köp av platser förskola och grundskola inklusive tilläggsbelopp utanför kommunal verksamhet -3,4 
miljoner kronor  

 Harbo F-6 -1,8 miljoner kronor 
 Vittinge F-3 -1,7 miljoner kronor 
 Skolskjuts exklusive grundsärskolan -1,9 miljoner kronor 
 Förvaltningschef - 1,0 miljoner kronor 
 Verksamhetschef -0,8 miljoner kronor 

        = Totalt 10,6 miljoner kronor 

Liksom resultatet per sista augusti är de största intäktsavvikelserna mot budget i helårsprognosen: 

 Skolmiljarden (1,7 miljoner kronor) 
 Sjukersättning Försäkringskassan (1,7 miljoner kronor) 
 CLLs intäkt kopplad till vuxenutbildning och lärling (1,0 miljoner kronor) 

        =Totalt + 4,4 miljoner kronor 

De avvikelser som har tillkommit sedan prognosen i mars är underskotten inom förvaltningschefens och verk-
samhetschefens ansvar samt köp av platser inom förskola och grundskola (inklusive tilläggsbelopp). 

Underskott kopplat till förvaltningschefens ansvar rör tjänster i ordinarie verksamhet som på grund av ett 
missförstånd i samband med den ekonomiska ramtilldelningen dragits från skolpeng men inte lagts till under 
rätt ansvar. 

Underskott kopplat till verksamhetschefens ansvar beror till största delen på att lösningar varit nödvändiga 
vid sjukskrivning och överlämning mellan rektorer. Därtill kommer ett förhöjt löneläge vid nyrekrytering samt 
kostnader för rektorsutbildning och Rookie startup. 

Gällande ökade volymer inom grundskola i fristående verksamheter och andra kommuner så beror det på att 
prognosen för detaljbudgeten inte uppdaterades korrekt. För att minska risken att detta upprepas ser förvalt-
ningen över sina rutiner för prognosarbetet i samband med arbetet med skolpeng och detaljbudget. 

Inom förskolan har antalet barn i fristående verksamheter och i andra kommuner varit fler än budgeterat både 
under våren och i samband med prognosen i augusti. I samband med prognosen i mars lyftes skolskjuts fram 
som en kostnad som redan då hade ökat på grund av förhöjt index och med högre drivmedelspriser ökade 
denna kostnadsavvikelse ytterligare i samband med prognosen i delårsbokslutet. 

Helårsprognosen i augusti visar således en försämring mot prognosen i mars med 4,7 miljoner kronor. I tabel-
len nedan redovisas de största skillnaderna. 

Förändring från mars till augusti Belopp Kommentarer 

Skolpeng Interkommunalt+fristående 
inklusive tilläggsbelopp 

-2,3 Förskola och grundskola 

Personalkostnader -1,4 Kopplat till tilläggsbelopp 

Förbrukning -1,6 Se kommentarer nedan 

Skolskjuts ex. grundsärskolan -0,8 Beror på högre index 

Intäkt CLL 1,0 Hör till år 2021, intäktsfördes 2022 

Lägre kostnad gymnaiset 0,7  

   

Förbrukning avser bland annat läromedel, datorer/i-pads och möbler. De senaste åren har cheferna arbetat för 
att minska de kostnader de har möjlighet att påverka och det har varit en återhållsamhet avseende investe-
ringar. Förr eller senare krävs dock en del inköp för att kunna bedriva verksamhet och som framgår av tabellen 
nedan (belopp i miljoner kronor) var förbrukningskostnader på en låg nivå år 2021 jämfört med tidigare år och 
därmed behövs fler inköp i år. Prognosen för år 2022 är fortfarande på en lägre nivå jämfört med år 2019 och 
2020. 

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Prognos 2022 

8,2 8,3 5,6 7,2 
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Jämförelse med år 2021 

Jämfört med bokslut år 2021 har de externa intäkterna ökat med 0,1 miljoner kronor medan de externa kost-
nader (inklusive momsintäkter för köp av platser) ökat med 22,1 miljoner kronor, totala nettokostnadsök-
ningen är således 21,9 miljoner kronor. De externa intäkterna ligger totalt sett på i princip samma nivå som år 
2021 även om exempelvis intäkterna från Migrationsverket har minskat medan Erasmusbidragen har ökat. 

Kostnadsökningen för perioden är 5,3 procent jämfört med bokslutet år 2021. De tre kostnader som har ökat 
mest beloppsmässigt är: 

 Köp av platser förskola (4,4 miljoner kronor) 
 Måltider (4,4 miljoner kronor) 
 Personalkostnader (9,7 miljoner kronor) 

Personalkostnader har ökat med cirka 5 procent, förvaltningen har under våren 2022 redovisat förklaringen 
till att personalkostnaden ökat mellan 2021 och 2022. Se bilaga "Analys av personalförändringar inom barn och 
utbildningsförvaltningen 20201231 vs 20211231". Personalökningarna har skett inom tilldelad budgetram.  

Gällande köp av platser så ökade Heby Kommuns skolpeng för förskolan mellan år 2021 och 2022 och förvalt-
ningen bedömer att den blev något högre än vad som var rimligt på grund av att den första prognosen över 
antal barn visade på färre barn än utfallet. Om den kommunala verksamheten har få barn i verksamheten blir 
exempelvis kostnaden för lokaler och rektors kostnad högre per barn. Därtill har antalet barn i åldern 1-2 år 
inom fristående verksamheter ökat med 14 barn; eftersom det är skolpengen för den åldersgruppen som är 
högst så påverkas kostnaden mest när den ålderskategorin ökar. Förvaltningen bedömer att det var statistiska 
avvikelser till följd av pandemin som främst ledde till dessa avvikelser. Inför budget år 2023 har prognoserna 
över antal barn inom förskolan setts över och förvaltningen arbetar vidare med att säkerställa prognosarbetet. 

Investeringar per objekt 

Investeringar Miljo-
ner kronor 

Utfall Jan-aug Helårsprognos Budget 2022 Avvikelse helår 

Möbler -0,3 -0,5 -3,0 2,5 

Utomhus- och inom-
hus miljö 

0,0 -1,0 -2,5 1,5 

Summa -0,3 -1,5 -5,5 4,0 

Kommentarer till investeringar 

Investeringar har under flera år legat på ett minimum vilket lett till att flera verksamheter nu måste investera 
trots det ansträngda budgetläget. 

Morgongåva förskola och Morgongåva skola har investerat i möbler och andra inventarier till sina verksam-
heter. 

Grundsärskolan och Tärnsjö förskola har investerat i sin utomhusmiljö. 

Eventuellt tillkommer fler investeringar under hösten vilket har tagits i beaktande i prognosarbetet. 

Samtliga rektorer och verksamhetschef har under våren fått en genomgång av hur rutinen för investeringar 
fungerar. Rutinen är under revidering för att underlätta för varje chef att göra rätt kring investeringar. En ge-
nomgång av den reviderade rutinen kommer att genomföras under hösten 2022. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen har också valt att använda ett nytt formulär, för att få bättre överblick av de ansökningar om investe-
ringar som inkommer till förvaltningschef under året. 

Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar 

Heby kommun har små enheter och långa öppettider inom förskola och fritids vilket är personalkrävande. Små 
skolor är mer resurskrävande än större skolor, helt enkelt för att färre elever ska dela på de kostnader och den 
bemanning som krävs för att uppfylla alla krav som ställs på verksamheten via lagar och andra styrdokument. 
Till viss del kan anpassningar göras för att kompensera för detta, exempelvis genom åldersblandade grupper 
och genom att köpa tjänster från andra verksamheter. Förvaltningen har fortsatt arbetet med en långsiktig plan 
för budget i balans såväl på övergripande nivå som på enhetsnivå. På sikt, och i stora drag, är målet med den 
långsiktiga planen färre och större klasser samt fler elever per årsarbetare för att på så sätt skapa möjlighet för 
en organisation som ryms inom tilldelad budgetram. Men med det sagt bör det också beaktas att modellskolan 
inte kan ses som ett generellt facit. Exempelvis kan en mindre enhet behöva ha färre elever per årsarbetare än 
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en större då timplaner och skollagens uppdrag måste täckas in. Till detta läggs också Heby Kommuns strävan 
efter heltid som norm, vilket ibland är svårt att kombinera med enheters behov av små tjänster inom vissa 
områden. Därtill är budget i balans målet i detta fall. En verksamhet som kan finansieras inom sin tilldelade 
budgetram behöver generellt inte minska antalet årsarbetare även om det överstiger modellskolans. 

Räkenskapssammandraget -RS 

Trenden för grundskolan de senaste åren är en kraftigt minskad nettokostnadsavvikelse. Från 48 miljoner kro-
nor mer än statistiskt förväntat år 2018 till 13 miljoner kronor år 2021. Då fritidshemmet de senaste åren legat 
under statistiskt förväntad nettokostnad och förskola och gymnasieskola rört sig några miljoner upp och ner 
kring noll har fokus för ekonomisk uppföljning och effektivisering riktats mot grundskolan. 

Nettokostnadsavvikelse, miljoner kronor 2 018 2 019 2 020 2 021 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
förskola, miljoner kronor 

8 1 -2 2 

Nettokostnadsavvikelse fritidshem, inkl. öp-
pen fritidsverksamhet, miljoner kronor 

-4 -7 -5 -3 

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, mil-
joner kronor 

48 32 20 13 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, 
miljoner kronor 

3 3 0 -1 

De områden som rektor kan påverka för grundskolan är i första hand undervisning, men även elevhälsa och 
lärverktyg. Inom dessa områden har grundskolan sänkt sina kostnader för att nu ligga under liknande kommu-
ner. 

Kommunal 
grundskola 
Heby                                           
i kronor/elev 

2 018 2 020 2 021 
Förändring i 
kronor/elev                 

år 2018-2021 

Förändring i 
%/elev                    

år 2018-2022 

Kostnad för kom-
munal grund-
skola 

141 310 134 083 129 668 -11 642 -8,2 % 

Kostnad för 
undervisning i                                              
kommunal 
grundskola 

68 357 64 012 65 346 -3 011 -4,4 % 

Kostnad för loka-
ler i                                                           
kommunal 
grundskola 

30 522 28 785 25 969 -4 553 -14,9 % 

Kostnad för lär-
verktyg i                                                     
kommunal 
grundskola 

7 274 5 530 4 969 -2 305 -31,7 % 

Kostnad för mål-
tider i                                                        
kommunal 
grundskola 

8 518 8 061 7 011 -1 507 -17,7 % 

Kostnad elev-
hälsa i                                                             
kommunal 
grundskola 

3 502 3 590 3 782 280 8,0 % 

Övriga kostnader 
i                                                                
kommunal 
grundskola 

23 137 24 105 22 592 -545 -2,4 % 

Förändringarna mellan åren mellan de olika kostnadskategorierna handlar såväl om ett fortsatt arbete med att 
säkerställa rätt kontering och fördelning mellan olika verksamheter som att verksamheterna arbetat för att 
minska sina kostnader. Eftersom måtten anges i kostnad/elev påverkar även antalet elever i verksamheten 
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utfallet. 

Kostnad i kronor/elev    

Kommunal grundskola år 
2021 

   

 Heby Liknande kommuner Differens i belopp 

Undervisning 65 346 70 126 -4 780 

Lokalkostnad 25 969 16 498 9 471 

Lärverktyg 4 969 5 889 -920 

Måltider 7 011 7 759 -748 

Elevhälsa 3 782 4 338 -556 

Övrigt 22 592 15 113 7 479 

Måltider i grundskolan är för 2021 lägre än för liknande kommuner men högre än snittet för riket (6 724 kro-
nor/elev). Denna förändring beror dock till större delen på att kostnaderna för måltider har viktats om inför 
budget 2021 i modellerna för resursfördelning då grundskolan tidigare belastats med delar av måltidskostna-
der som tillhör fritidshem och förskola. Den totala kostnaden för måltider för Utbildningsnämndens verksam-
heter har de senaste åren ökat vilket framgår av tabellen nedan. I nedanstående tabell ingår även lokalkostna-
der för köken (i RS redovisas dessa kostnader under lokalkostnader). 

Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2022 

18,5 18,2 18,8 21,7 25,5 

Totalt sett är dock Heby kommuns kostnad för den kommunala grundskolan högre än såväl liknande kommu-
ners som riket (122017 kr/elev) som helhet. Detta beror på att kostnaden för lokaler och kategorin övrigt. 
Kostnaderna för övrigt utgörs till största delen av fördelad gemensam verksamhet (kommunens overhead) och 
elevassistenter som riktas mot enskild elev, men innefattar även administration och rektor. Elevassistenter 
riktade mot enskild elev är insatser som finansieras via tilläggsbelopp då eleven är i behov av särskilt stöd. 
Detta stöd har kommunen inte laglig rätt att neka då eleven har behov av det. Det finns indikationer på att Heby 
Kommun har något fler elever i behov av särskilt stöd än riket i stort, varför förvaltningen avser göra en utred-
ning i frågan. Vid en genomlysning av kostnader för administration för Utbildningsnämndens verksamheter 
konstaterades att dessa är i nivå med de schablonmässiga 3 procent i skolpengsberäkning. 

Vidtagna åtgärder- förskola 

En förskola visar vid prognos per den 31 augusti på ett underskott för 2022. Förvaltningen initierar därför ett 
arbete med enhetsplan med målsättningen att anpassa organisationen till tilldelad budgetram. Totalt sett har 
de kommunala förskolorna en budget i balans. 

Vidtagna åtgärder - grundskola och grundsärskola 

Utbildningsnämnden har fattat beslut gällande framtida skolstruktur och valt att behålla samtliga skolenheter. 
Där det varit möjligt har lokaleffektiviseringar genomförts. Enhetsplaner är upprättade och arbetas med kon-
tinuerligt för de enheter som är längst ifrån att lägga en organisation inom tilldelad budgetram. 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan får fler elever än tidigare beräknat till hösten 2022. Kommunstyrelsen har godkänt underskott 
med anledning av detta för 2022 och extra volymkompensation har lagts in i det preliminära budgetbeslutet 
för kommande år. 

Vittinge skola 

Vittinge skola har övertalighetsrapporterat 1,8 årsarbetare under våren 2022 och minskar sin organisation 
från och med början av augusti 2022. Klasserna blir åldersblandade och därmed minskas antalet grupper i 
organisationen. 

Verksamheten har färre barn höstterminen 2022 än vad som räknades med när budgeten lades. Genomförda 
effektiviseringar blir därmed inte lika synliga i det ekonomiska resultatet under 2022. 

Harbo skola 

Harbo skola har minskat antalet årsarbetare med två (2) inför läsårsstarten 22/23 i enlighet med uppdrag från 
förvaltningschef. Ingen sammanslagning av klasser är planerad till detta läsår men en plan för verksamhetens 
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organisation samt antalet klasser för kommande läsår är under utredning. 

Uppdrag om samorganisation Heby F-9 

Heby skola F-6 arbetar från och med läsåret 2022/2023 i ett så kallat tre lärarsystem. Det innebär att enheten 
har två paralleller över hela verksamheten. Det gör klasserna större men med fler lärare/vuxna i varje klass. 
Detta skapar möjlighet i schemaplanering och lärares undervisning för att kunna fördela eleverna i halvklasser 
eller i andra konstellationer. Tre av fyra av de praktisk estetiska lärarna kommer ha utrymme i sina tjänster att 
också jobba som stöd i klass, vilket minskar behovet av andra klassrumsresurser. I och med denna organisation 
så kommer årskurs 6 att rymmas i sina egna lokaler igen, och behöver inte låna utrymme från Heby 7-9 i samma 
utsträckning som tidigare. Utrymme skapas också för en mindre undervisningsgrupp vid Heby F-6. Vid ekono-
misk prognos i samband med delårsrapport per 31 augusti uppvisar Heby F-6 ett underskott och arbete med 
en enhetsplan påbörjas därför. 

Heby 7-9 fortsätter att arbeta för att minimera antalet halvklasser. Vid eventuella rekryteringar anpassas tjäns-
terna i storlek. I tjänstefördelningen för läsåret 2022/2023 kan viss undervisningstid i musik, engelska och bild 
erbjudas till Heby F-6. Där brist på undervisningstid uppstår, i matematik och NO-ämnen, löser enheten det 
genom att dela NO-ämnen i en grupp på flera lärare och undviker på så sätt att behöva rekrytera ytterligare 
personal. Vid ekonomisk prognos i samband med delårsrapport per 31 augusti uppvisar Heby 7-9 en budget i 
balans. Ärendet återrapporteras till Utbildningsnämnden i oktober 2022. 

Centrum för livslångt lärande  

En utredning för att fastställa rimliga kostnadsnivåer för de verksamheter som ryms inom CLL har lett fram till 
en ny resursfördelningsmodell och beslut om uppföljning för att på så sätt säkerställa såväl finansiering av 
verksamheten som en kvalitetssäkrad ekonomisk uppföljning. 

Sammanställning av åtgärder år 2022 

De ansvarsområden som redovisas i tabellen nedan var de ansvar som inte hade en budget i balans vid årets 
början och som framgår har dessa ansvar tillsammans uppnått en nettokostnadsminskning på 6,0 miljoner 
kronor. Nettokostnadsminskningen har skett antingen genom personalkostnadsminskning eller genom ökad 
finansiering i form av Skolmiljarden, sjukersättning Covid, beviljade medel för tilläggsbelopp eller genom fler 
elever. Vittinge F-6 och Heby F-6 har en försämrad prognos mot utgångsläget och det beror främst på minskat 
antal elever (totalt sett ingen påverkan på Utbildningsnämndens resultat då detta generar en positiv avvikelse 
för Utbildningsnämndens eget ansvar). Vittinge har minskat sina personalkostnader med 0,5 miljoner kronor 
jämfört med budget. CLL har erhållit intäkten som hörde till år 2021, därtill är schablonintäkterna högre än 
budget och nettokostnaden för vuxenutbildningar i andra kommuner prognostiseras bli lägre jämfört med bud-
get. 

Belopp i miljoner kronor 
Saknade medel årets bör-

jan 
Helårspognos Förändring 

Harbo F-6 -3,5 -1,8 1,7 

Heby F-6 -0,5 -0,7 -0,2 

Vittinge F-3 -1,6 -1,7 -0,1 

Östervåla 7-9 -0,3 1,0 1,3 

Heby 7-9 -1,0 0,2 1,2 

CLL -2,0 0,0 2,0 

Summa -9,0 -3,0 6,0 

Översyn av volym och kostnad för gymnasieskolan 

Under våren 2022 har en översyn av volym och kostnad för gymnasieskolan genomförts. Utifrån denna har 
beslut fattats inför kommande budgetår om en justering av tilldelningen av medel för gymnasieskolan som 
bättre motsvarar de faktiska kostnaderna. 

För 2022 har underskott för gymnasieskolan godkänts av Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Utveckling 
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Eramus+ 

Barn- och Utbildningsförvaltningen har ansökt och beviljats möjlighet till internationell utveckling genom 
ackreditering inom Erasmus + de kommande fem åren. Arbetet ska bedrivas med följande mål 

 Elever från våra skolor ska lyckas med sina studier i grundskolan samt gymnasiet och då ges möjlig-
het till vidare studier för att på så sätt få större valmöjligheter att i framtiden välja det liv de själva 
önskar. 

 Öka intresset för att läsa ett tredje språk under både grundskoletiden och gymnasietiden. 
 Stärka våra skolor och elever in i framtida kunskaper inom digitaliseringen. 
 Stärka våra elevers psykiska hälsa genom en välfungerande elevhälsa. 
 Göra våra elever miljömedvetna så att de i framtiden ska verka för en hållbar framtid. 

Ackrediteringen gör det möjligt för Barn- och Utbildningsförvaltningen att arbeta med kompetensutveckling 
och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte tillåter. Möjligheten till internationella 
samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl hos elever som medarbetare och det är förvaltning-
ens förhoppning att detta ska bidra till att synen på Heby kommun som en attraktiv arbetsgivare och en hu-
vudman som bedriver verksamhet med god kvalitet och framåtanda. Det bör dock beaktas att det också bör 
finnas medel för kompetensutveckling inom ramen för den kommunala budgeten då det inte är långsiktigt 
hållbart att kompetensutveckling sker till stor del via extern finansiering. 

React EU  

React-EU Digital Kompetens finansieras till 100% av Europeiska socialfonden och når ut till medarbetare i 
Region Uppsala samt kommunerna Enköping, Heby, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Insatserna utgår 
från reella behov med kopplingar till pandemin som har identifierats av projektets samverkanspartners och 
ska leda till att deltagande kvinnor och män har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. 

Mål för projektet 

React-EU Digital Kompetens ska erbjuda deltagarna relevant digital kompetensutveckling för att bättre möta 
arbetsgivarens behov. Detta har konkretiserats i form av följande mål för projektets utbildningsinsatser: 

 Ökade digitala färdigheter. 
 Ökad kompetens att använda digitala verktyg och/eller tjänster. 
 Ökad förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället. 
 Ökad nyfikenhet på digital verksamhetsutveckling. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Utbildningsnämnden beslutade för 2022 om intern kontroll av området kränkande behandling (elever). Föl-
jande frågar ska besvaras genom intern kontrollen: 

Hur hanteras kränkande behandling gällande elever i Heby Kommun: 
• Hur fungerar rutinen för hantering av kränkande behandling? 
(Är rutinen känd av alla? Följs rutinen av alla?) 
• Vilka åtgärder sätts in för att främja arbetet mot kränkande behandling? 
• Vilka åtgärder sätts in för att förebygga kränkande behandling? 
• Vilka åtgärder sätts in för att upptäcka kränkande behandling? 
• Vilka åtgärder sätts in för att åtgärda kränkande behandling? 

I Maj 2022 genomfördes en enkät ställd till all personal som arbetar i utbildningsnämndens verksamheter. 92 
svar inkom vilket utgör ungefär en fjärdedel av antalet anställda i kommunen. Förvaltningen ser de inkomna 
svaren som en indikation på hur läget ser ut gällande kränkande behandling och en fördjupad analys utifrån 
resultaten kommer att genomföras under hösten 2022. 

Under hösten 2022 kommer även en analys av underlag från det digitala systemet avsett för rapportering av 
kränkande behandling att genomföras samt en kartläggning av anmälningar till Barn-och elevombundet under 
de senaste åren. 

En delrapport av arbetet med den interna kontrollen skedde vid Utbildningsnämndens sammanträde i augusti 
2022. 
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Uppföljning av näringslivsstrategin 

2022 års planerade insatser 

 Utveckla hemsidan för samverkan skola och näringsliv och på så sätt få företag att ta emot fler praoe-
lever och praktikanter 

 Ta fram en gemensam plan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning från förskolan 
till vuxenutbildningen. 

 Bygga upp ett gemensamt  SYV- nätverk. 
 Att i en snar framtid kunna genomföra en Lokal arbetsmässa så att våra ungdomar kan få vetskap om 

Näringslivets och kommunens alla olika arbetsplatser som finns och vilka utbildningar som krävs. 
 Hitta samverkansformer för att bjuda in företagare till skolan för att berätta vilka företag/arbeten som 

finns i kommunen, hur de tänker att en bra arbetstagare ska vara och vad de tänker inför framtiden.  

Arbetet just nu 

Arbetet med att utveckla hemsidan kring prao och företagande i Heby kommun har påbörjats men är ännu inte 
färdigställt. 

Arbetet med Ung företagsamhet har återupptagits och förstelärare och rektorer har bjudits in till en första 
gemensam träff med dem. Efter den första träffen planeras workshops med F-3, 4-6 och 7-9 för att introducera 
materialet från Ung företagsamhet. Detta förväntas ge stöd för arbetet med entreprenöriellt lärande och skapa 
mer motivation, kreativitet och ett lustfyllt läande. 

Utbildningsförvaltningen utvärderar arbetet med näringslivsstrategin i samband med årsbokslut 2022. 

Framtidsbedömning 

Även fortsättningsvis befinner sig Utbildningsnämnden i ett ansträngt ekonomiskt läge och det kommer att bli 
utmanande år framöver. Sedan 2020 har samhället utmanats av Covid-19 pandemin och nu under 2022 även 
av Rysslands invasion av Ukraina. Till följd av pandemin och det ekonomiska läget i samhället skulle exempelvis 
de statliga satsningarna som planerats avseende statsbidrag kunna komma att se annorlunda ut framöver. Ut-
bildningsnämnden har idag en organisation som delvis är byggd på statsbidragsfinansiering och förändras 
detta behövs justeringar i verksamheten för att bemöta de nya ekonomiska förutsättningarna. Därtill kommer 
de ökande priserna i samhället i stort att påverka verksamheterna, bland annat när det gäller livsmedel och 
drivmedel. 

Utbildningsförvaltningen har idag en beredskap för att ta emot barn och unga som kommer till oss från Ukraina 
(eller andra konfliktdrabbade områden), men ännu syns ingen större inflyttning till kommunen av denna an-
ledning. 

Utifrån Kommunfullmäktiges beslut om att centralisera verksamheterna inom varje ort och Utbildningsnämn-
dens beslut om att behålla skolor på alla orter står Heby kommun inför ny- och ombyggnation av förskola och 
grundskola i Harbo och Vittinge. Dessa satsningar kommer att medföra ökade lokalkostnader och det finns 
inom förvaltningen en oro över hur detta ska finansieras, framförallt med tanke på de redan befintliga effekti-
viseringskrav som för närvarande påverkar organisationen. För att klara de krav som ställs på Utbildnings-
nämndens verksamheters kvalitet och beskaffenhet med nuvarande struktur krävs en utökad ram för att finan-
siera nytt hyresläge vid nybyggnation men också att dagens effektiviseringskrav minskar. Utbildningsnämnden 
har redan i dagsläget svårt att klara den tilldelade budgetramen och förvaltningen ser fler förändringar som 
kommer att påverka ekonomin den närmsta framtiden.  

I Räkenskapssammandraget för 2021 kan exempelvis ses att kommunen nu ligger under jämförbara kommu-
ner vad gäller kostnader för undervisning, lärverktyg och elevhälsa i grundskolan. Vad gäller lokaler och övrigt 
är våra kostnader högre, eller till och med mycket högre än de kommuner vi jämförs med. De kostnader rektor 
har möjlighet att påverka (undervisning, lärverktyg och elevhälsa) understiger alltså redan liknande kommu-
ners kostnader och det är inte längre möjligt att på bred front tänka att effektiviseringar ska ske inom dessa 
områden i våra verksamheter. Gällande lokaler har förvaltningen klivit ur mindre byggnader och samlokali-
serat verksamheterna inom ort där det varit möjligt. Inte heller här finns för närvarande mer att göra. Att bed-
riva verksamhet i små enheter kräver mer medel då färre elever ska täcka upp för de krav som ställs i timplaner 
och styrdokument, för öppettider mellan klockan 06.00 och 18.00 och för Heby kommuns ambition om rätten 
till heltid. Förvaltningen ser nu därför ännu en gång över vilka möjligheter som finns för en mer ekonomiskt 
hållbar organisation i kommunen i stort. 

De senaste åren syns en kostnadsökning inom gymnasieskolan som Utbildningsnämnden har svårt att klara 
inom befintlig ram. Kostnadsökningen beror dels på en höjd skolpeng, dels på fler anpassade skolgångar där 
elevens behov styr. I det preliminära budgetbeslutet för budgetåret 2023 har Utbildningsnämnden beviljats 
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extra volymkompensation för att bättre möta de faktiska gymnasiekostnaderna. 

Vidare har kommunen ett stort antal elever inom kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och förvaltningen ser att 
gruppen som inte är behöriga till gymnasiet är fortsatt hög. Utbildningsnämnden får inte längre köpa platser 
på delar av det individuella programmet (IMA) i Uppsala som tidigare varför eleverna nu hänvisas i huvudsak 
till Sala. Förvaltningen planerar att under läsåret 22/23 påbörja en utredning om IMA i egen regi då kommunen 
är skyldig att erbjuda IMA till de som är i behov av det och det idag finns en betydande risk för att elever från 
Heby kommun inte kommer inrymmas hos andra aktörer under kommande år. 

Förvaltningen ser en större rörlighet bland personalen och att rekrytera kommer vara en av de största utma-
ningarna framöver. I samband med nyrekrytering syns också ett annat löneläge som gäller då närheten till 
större städer leder till högre ingångslöner. Förvaltningen ser att ökade krav på behörigheten i fritidshem, 
grundsärskola och förskoleklass skapar behov av att satsa på kompetensutveckling för de yrkesgrupper som 
är svåra att rekrytera. Detta gäller exempelvis lärare i fritidshem och speciallärare med inriktning mot utveckl-
ingsstörning, men också behöriga lärare inom vissa ämnen så som slöjd och musik. För att möta kraven behöver 
Utbildningsnämnden och Heby kommun i stort arbeta fram en plan för framtida kompetensförsörjning. Detta 
kommer att innebära utmaningar såväl ekonomiskt som organisatoriskt. 

Att Barn- och Utbildningsförvaltningen beviljats ackreditering inom Erasmus + gör det möjligt att arbeta med 
kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt som den tilldelade budgetramen idag inte tillåter. Möjlig-
heten till internationella samarbeten kan också skapa nyfikenhet och energi såväl hos elever som medarbetare. 
Det är förvaltningens förhoppning att detta ska bidra till att synen på Heby kommun som en attraktiv arbets-
givare och en huvudman som bedriver verksamhet med god kvalitet och framåtanda stärks. Ytterligare ett så-
dant utvecklingsprojekt är React EU som ger oss möjlighet att bedriva utveckling inom digitaliseringsområdet 
med medel från EU. Det bör dock beaktas att det också bör finnas medel för kompetensutveckling inom ramen 
för den kommunala budgeten då det inte är långsiktigt hållbart att kompetensutveckling sker främst via extern 
finansiering. 

Cirka 98 procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar en utbildning inom gymnasieskolan. Men efter fem år har 
fortfarande drygt en fjärdedel av dessa inte tagit en examen. Unga som lämnar gymnasieskolan utan examen 
har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och med det följer en förhöjd risk för utanförskap i 
form av till exempel lägre inkomst och sämre hälsa. Det innebär försämrad livskvalitet för den enskilde och 
kostnader för samhället. Det är därför viktigt att både skolhuvudmän och resten av samhället tillsammans ar-
betar medvetet och strategiskt för att förebygga studieavbrott. Som ett led i detta har Heby kommun inlett ett 
arbete tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner (SKR) - Uppdrag fullföljd utbildning. Detta går ut på 
att stötta och utveckla det förebyggande arbetet för att fler unga killar och tjejer ska få möjlighet att slutföra 
sina studier. Arbetet påbörjades under hösten 2021 och har pågått fram till hösten 2022. Strategier och planer 
har utarbetas för att arbetet inte ska stanna av efter att åtgärder identifierats och genomförts. Arbetet med 
såväl analyser och utvärderingar som nya åtgärder utifrån behov fortsätter och blir en del av det systematiska 
kvalitets- och utvecklingsarbete som verksamheterna ständigt bedriver. 

En ytterligare framtida utmaning är att styrdokumenten ställer stora krav på verksamheten när det gäller di-
gitalisering och Barn- och Utbildningsförvaltningen behöver hitta vägar att utveckla detta, trots begränsad eko-
nomi i dagsläget. Verksamheterna signalerar om ett stort utvecklingsbehov just när det gäller digitalisering ur 
många aspekter. Som exempel kan nämnas digitala system och plattformar samt tid och kompetens för att im-
plementera dessa, hantera IT i vardagen samt möjligheter till utveckling inom IT och digitalisering. Via den 
politiska satsningen med en utvecklingspott finns möjlighet för alla förvaltningarna att stärka upp med en verk-
samhetsutvecklare inom området IT och digitalisering. Förvaltningen ser positivt på denna satsning med ser 
också att den inte kommer att räcka för att täcka alla de behov som finns inom organisationen. Förvaltningen 
vill också understryka att tillfälliga satsningar inte är långsiktigt hållbara utan att en finansiering för denna typ 
av projekt behöver sträcka sig över en längre tidsperiod. Därtill behöver satsningar göras för att skapa ordning 
och reda även inom området IT och digitalisering. 

Det är ännu för tidigt att utvärdera den ekonomiska modell som tagits fram för att omfördela en liten del av 
skolpengen till de elever som behöver det bäst. Förvaltningen har påbörjat en översyn av det strukturindex 
som ligger till grund för fördelningen samt fördelningsmodellen i sig inför budgetåret 2024. Därtill utvärderas 
modellerna för resursfördelning i samband med att en översyn görs för att utreda möjligheten för en resurs-
fördelningsmodell som underlättar för de mindre enheterna att upprätthålla en organisation inom tilldelad 
budgetram. 

I jämförelser med andra kommuner framgår att Heby kommun ligger lågt gällande kostnader för elevhälsa. Den 
ansträngda ekonomin gör också att skillnaderna mellan enheterna inom kommunen har ökat. Utifrån ett lik-
värdighetsperspektiv bör det säkerställas att alla enheter har en organisation som täcker den grundnivå som 
regleras i skollagen. En förhållandevis stor del av elevhälsan finansieras idag av statsbidrag. En grundbeman-
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ning (vilka funktioner) och miniminivå på de centrala elevhälsofunktionerna finansierad inom ramen för kom-
munal budget bör tas fram. Ny elevhälsochef arbetar utifrån Heby kommuns skolplan och en gemensam hel-
hetssyn på möjligheten att framgent ha en organisation för elevhälsa som inkluderar barn redan från förskole-
åldern. 

Utifrån de beslut som fattats gällande skolstrukturen pågår nu arbetet med nybyggnation av förskola/skola i 
Vittinge samt ny/ombyggnad av förskola/skola i Harbo. För att detta arbete ska fortlöpa smidigt och säkerställa 
att vi får bra lokaler för våra verksamheter ser vi vikten av en sammanhållande kraft i form av en projektledare. 

Förvaltningen ser ett behov av att fritidshemmens organisation, kompetensbehov och finansiering ses över 
under kommande år, bland annat med anledning av den negativa nettokostnadsavvikelse som syns i räken-
skapssammandraget år efter år.  En satsning på ökad kvalitet för våra fritidshem skulle sannolikt bidra till att 
de i högre utsträckning kan komplettera grundskolan och därmed bidra till förbättrade resultat för våra elever. 

Uppföljning av måluppfyllelse, prognos 

Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning 

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet. 

Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- 

och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förut-

sättningar för att klara skolgången öka. 

Kommentar 

Under det första halvan av 2022 genomfördes arbetet mot det gemensamma effektmålet ”Med gemensamma 

krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och 

ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka” i samverkan 

mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvalt-

ningen (Kultur och fritid).  

Tidiga samordnade insatser för barn och unga 

Förvaltningarna har fortsatt det gemensamma arbetet med att utveckla och starta upp aktiviteter inom ra-

men för Tidiga samordnade insatser för barn och unga.  

Familjecentral – familjer och barn 0-6 år 
Under perioden har kommunen, tillsammans med Region Uppsala och pastoraten inom Svenska kyrkan i 
Heby kommun arbetat för att i samverkan kunna starta en familjecentral i Heby kommun under vintern 
2022/ 2023. Personal från BVC, familjeteam och förskola ska kunna möta de familjer som besöker pastora-
tens öppna förskoleverksamhet och där kunna ge stöd och information i ett tidigt skede.  
Barnhälsoteam - Förskolan 

Barnhälsoteamsarbetet som startade under 2021 har fortsatt under första halvan av 2022 och under denna 

period har även de privata förskolorna anslutits till arbetet. Arbetet har utvärderats och utvecklats fortlö-

pande.  

Personal från förskola, specialpedagog, BVC-sköterska, mödrabarnhälsovårdspsykologer och familjebehand-
lare samordnar sig för att med alla kompetenser och resurser kunna ge förskolebarn tidigt och samordnat 
stöd utifrån barnets och familjens behov.  
 
Barnsäkert – 0-5 år 

Arbetet startade upp under perioden och arbetet sker i samverkan mellan kommunen och Östervåla- och 

Heby vårdcentraler där BVC-sköterska och familjebehandlare arbetar tillsammans för de yngsta barnen.  

Barnsäkert bygger på arbetsmodellen Safe Environment for Every Kid (SEEK), en modell med syfte att upp-

täcka psykosociala riskfaktorer (ekonomisk oro, nedstämdhet, extrem stress, riskbruk/missbruk av alkohol 

och våld i nära relationer) i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa och erbjuda 

hjälp till åtgärd. Barnhälsoteam och Barnsäkert hålls samman och dessa två tillsammans möjliggör tidig upp-

täckt och samordning runt det lilla barnet. 
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Närvaroteam - Grundskolan 

Under perioden beslutade Kommunstyrelsen om stöd från Sociala investeringar för att kommunen skulle 

kunna starta upp ett Närvaroteam. Valet att starta ett närvaroteam i Heby kommun gjordes då många elever 

har hög skolfrånvaro. Rekrytering genomfördes under våren och teamet startade i augusti månad. Närvaro-

teamet arbetar tillsammans med bland annat rektor, lärare, elevhälsan samt psykolog från Barn- och ung-

domshälsan. Teamet som ger stöd och samordnar resurser runt eleven utifrån varje elevs specifika behov ar-

betar för att elevers närvaro i skolan ska öka och att de på så sätt också ska kunna klara av att fullfölja sin 

skolgång. Närvaroteamet består av personal med kompetens från socialtjänstens öppenvård och specialpeda-

gogik och utgår ifrån socialtjänsten. Teamet ska också arbeta med ungdomscoacherna.   

Ungdomscoacher 

Insatsen finansieras med stöd av Sociala investeringar. Kommunens ungdomscoacher kan ses som en resurs i 
att identifiera och fånga upp samt vara en insats för de barn och unga som behöver ett samordnat stöd. Ung-
domscoacherna som utgår ifrån Kultur och fritid arbetar tillsammans med skola och socialtjänst och möter 
ungdomar på individ- och gruppnivå. Arbetet består till stor del av att uppmuntra och stödja i prosociala akti-
viteter och under perioden har de stöttat ungdomar i att prova på olika former av fritidsaktiviteter. Ungdoms-
coacherna har också arbetat flexibelt över kommunen och funnits på plats vid till exempel valborg och 
skolavslutningen för att kunna möta ungdomarna där de är. Ungdomscoacherna ska också arbeta med närva-
roteamet och samverkar med polisen. 
Föräldraskapsstöd 3-12 år 

Föräldraskapsstöd är en del i arbetet för att nå det gemensamma effektmålet för barn och unga.  

Under perioden påbörjades arbetet med att erbjuda föräldrar stöd och under våren anordnades en föräldra-

skapsutbildning inom ramen för SFI/ integration. Arbete med planering för höstens två utbildningar, en i 

Heby tätort och en i Östervåla, har också genomförts. Förvaltningarna samt vårdcentralerna har också infor-

merat och rekryterat föräldrar till dessa utbildningar. 

Danskraft 

Insatsen har tidigare finansierats med stöd av Sociala investeringar men ingår sedan 2022 i ordinarie budget. 

Aktiviteten innebär gruppaktiviteter i Östervåla samt Heby tätort och riktar sig till de flickor och pojkar som 

har mild psykisk ohälsa.  

Information 

Under perioden har förvaltningen arbetat med att förbättra och utveckla lättillgänglig information som riktar 

sig till föräldrar och barn och som handlar om vilken sorts stöd som finns att tillgå och hur man når det. In-

formationen finns på kommunens nya hemsida.  

Förvaltningen har också informerat om de aktiviteter som genomförs för att bidra till måluppfyllelsen av 

ovan nämnda gemensamma effektmål och då använt bland annat hemsida och Facebook.  

Övergripande 

Arbetet med den sociala hållbarheten har påverkats av pandemin. Under perioden har det nu blivit möjligt att 

återigen genomföra fysiska träffar, vilket har underlättat utvecklandet samt genomförandet av många aktivi-

teter.  

Arbetet med social hållbarhet är till stora delar långsiktigt och det krävs tålamod, engagemang, samverkan 

och ekonomiska medel för att kommunen ska kunna nå det nämndgemensamma effektmålet för barn och 

unga. 

Kommentarer till måtten och deras utfall 

Ingen ny mätning har gjorts rörande måtten. Samma utfall och kommentarer som helår 2021.  

Utfallet på de tre måtten Ungas emotionella välbefinnande ska öka, Ungas sociala välbefinnande ska öka samt 

Ungas psykiska välbefinnande ska öka har ökat i jämförelse med föregående år. Det finns fortfarande skillna-

der mellan könen där pojkar skattar högre än flickor. Det är för tidigt att säga att ökningen beror på insatser 

och aktiviteter som genomförs inom ramen för social hållbarhet men det kan konstateras att det är positivt 
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att måendet har förbättrats något hos barn och unga under 2021 i jämförelse med föregående år. Det är vik-

tigt att följa utfallen kommande år för att på så sätt kunna se eventuella trender och för att tydligare kunna 

koppla resultatet av genomförda aktiviteter och insatser till utfallen.  

 

Den enkät (trivselenkät) som ligger till grund för statistik till tillhörande mått genomförs i oktober/november. 
Därför kommer måttens måluppfyllelse rapporteras i samband med årsredovisning för 2022. 

 

Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

Ungas emotionella väl-
befinnande ska öka 

Egen enkät-
undersök-

ning 
  

Den enkät (trivselenkät) som ligger till grund för statistik 
till detta mått genomförs i oktober/november. Därför 
kommer måttens måluppfyllelse rapporteras i samband 
med årsredovisning för 2022. 

Ungas sociala välbefin-
nande ska öka 

Egen enkät-
undersök-

ning 
  

Den enkät (trivselenkät) som ligger till grund för statistik 
till detta mått genomförs i oktober/november. Därför 
kommer måttens måluppfyllelse rapporteras i samband 
med årsredovisning för 2022. 

Ungas psykiska välbe-
finnande ska öka 

Egen enkät-
undersök-

ning 
  

Den enkät (trivselenkät) som ligger till grund för statistik 
till detta mått genomförs i oktober/november. Därför 
kommer måttens måluppfyllelse rapporteras i samband 
med årsredovisning för 2022. 

Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som 

samhällsmedborgare. 

Kommentar 

Under första halvan av 2022 genomfördes arbetet mot det gemensamma effektmålet  ”Alla unga och unga vuxna 

ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.” i samverkan mellan 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen 

(Kultur och fritid).  

 

Under perioden har flertalet aktiviteter genomförts såväl inom förvaltningarna som i samverkan.  

AME och IFO vuxen tillsammans arbetat med målgruppen UVAS – Unga vuxna som varken arbetar eller stude-

rar (20-29 år). Behovet har visat sig mycket stort och gruppen är viktig att fånga tidigt. 

 

Heby kommun har via Samordningsförbundet beviljats delfinansiering till insatsen; Plattform för individstöd i 

samverkan i Heby kommun – LOKUS, som startade upp januari 2021-2024, för individer i behov av samordnad 

arbetslivsinriktad rehabilitering och som riskerar ett långvarigt bidragsberoende. Insatsen är i grunden en 

samverkansinsats. Syftet med insatsen är att: 

 Öka andelen individer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i reha-
biliteringsprocessen 

 Underlätta och förbättra möjligheterna för individen att få rätt försörjning 
 Genom att utveckla nära samverkan mellan olika verksamheter bidra till effektiv användning av ge-

mensamma resurser 
 Skapa en god samverkansstruktur - och kultur 
 Arbete med Gymnasieuppföljning och Studielotsning (tillhör UN) fortsätter, liksom implementering av 

systemstöd VIVA, för säkerställande av uppsökande verksamhet. I och med det arbetet har det visat 
sig att det inom Heby kommun finns ett mörkertal av ungdomar som omfattats av KAA än vad som 
tidigare var känt. 
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Både gymnasieuppföljning med tillhörande studielots och KAA ligger organisatoriskt under utbildningsnämn-

den. Dock finns kopplingar mellan dessa målgrupper och vuxna inom ramen för arbetsmarknadsenheten, vilka 

alla har som mål att närma sig studier, arbete och självförsörjning. 

 

Tydliga samordningsprocesser mellan Portalen till Livslångt Lärande och LOKUS-insatsen tas fram och inte-

greras inom CLL. Detta för att kunna skapa aktiviteter som kompletterar andra myndigheters insatser. Det på-

går arbete med att öka samverkan och integrering av arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering inom Por-

talen. 

 

Under perioden har IFO vuxen arbetat med en genomlysning av åldersgruppen 17-29 års försörjningsstöd för 

att sammanställa behov inför framtida insatser och säkerställa att tillgängliga insatser nyttjas. Under året har 

ny rutin avseende ärendegenomgång upprättats där genomlysning i samtliga aktuella ärenden kommer att gö-

ras under kvartal 3 och kvartal 4 och redovisas i samband med årsbokslut. I kombination med detta har en 

rutin och mall för systematisk målgruppsanalys skapats med inspiration från annan kommun. Arbete pågår 

med att säkerställa en digitaliserad process för insamling och sammanställning via enkätverktyg. 

 

IFO vuxen och AME har under året genom föreläsningar, video och artiklar tagit del av presentationer av den 

hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien som har undersökt vad som faktiskt gör 

att individer med komplexa problem kommer ut i arbete (studien förkortas BIP). Resultatet visar vikten av att: 

Arbeta med flera insatser samtidigt, t ex praktik kombinerat med en social- och eller hälsoinsats 

- Ha kontinuerliga insatser utan avbrott 

- Ha en handläggare som tror på individens förmåga att klara ett arbete 

- Ha samma handläggare under hela perioden (kontinuitet i kontakten) 

- Hela tiden ha fokus mot arbete/studier 

- Helhetsperspektivet är viktigt. 

Arbete pågår nu för att implementera och utbilda i detta, vilket sker i samverkan mot arbete i länet (SMAIL). 

Under sista kvartalet 2022 kommer framtagandet av interna rutiner inom IFO vuxna samt i samverkan med 

AME/portalen att skapas. 

Övergripande 

Arbetet med den sociala hållbarheten har påverkats av pandemin. Under perioden har det nu blivit möjligt att 

återigen genomföra fysiska träffar, vilket har underlättat utvecklandet samt genomförandet av många aktivi-

teter.  

Arbetet med social hållbarhet är till stora delar långsiktigt och det krävs tålamod, engagemang, samverkan och 

ekonomiska medel för att kommunen ska kunna nå det nämndgemensamma effektmålet för barn och unga. 

 

 

 

Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

Ungdomar som är eta-
blerade på arbets-
marknaden eller stu-
derar 2 år efter full-
följd gymnasieutbild-
ning, högskoleförbere-
dande program hem-
kommun ska öka 

Kolada   
Det finns endast statistik för 2020 i Kolada. Om ny sta-
tistik inkommer redovisas den i samband med årsredo-
visningen. 
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Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

Antalet öppet arbets-
lösa eller sökande i 
program i åldrarna 18 
- 24 år ska minska 

Arbetsför-
medlingen 

  

Antalet öppet arbetslösa eller arbetslösa i program i ål-
dersspannet 18 - 24 år uppgick till 97 personer vid au-
gusti 2022. Motsvarande antal var vid årsskiftet 2022 var 
113 inskrivna, vilket är en minskning med 16,5 procent. 
I jämförelse med augusti 2021 så var motsvarande siffra 
124 personer, vilket innebär en minskning mot föregå-
ende års mätpunkt med 21, 8 procent. Med andra ord så 
är den närliggande trenden att antalet minskar och att 
utvecklingen går i önskad riktning. 

Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet 

och stimulans och som bidrar till god hälsa. 

Kommentar 

Det är viktigt att beakta att maxsnitten för elevpåståenden ändrats från 4 till 5 inför detta år. Denna ändring 
gjordes främst för att samtliga enkäter som genomförs av Barn- och utbildningsförvaltningen ska ha samma 
maxsnitt för att underlätta jämförelsen mellan dem. 

Samtliga utom ett mått uppnår beslutat målvärde vilket innebär att effektmålet är delvis uppfyllt. Det mått som 
inte uppnår målvärdet berör elevers uppfattning av trygghet i skolan i årskurser 7-9. Detta är första året som 
F-6 enheternas och 7-9 enheternas snitt redovisas separat eftersom förvaltningen tidigare år sett att snitten 
mellan dessa enheter skiljer sig relativt mycket för vissa påståenden vilket innebär att enskilda redovisningar 
är mer rättvisande. 

Utifrån de erhållna snitten för läsåret 21/22 framgår det att såväl vårdnadshavare till barn i förskolan som 
elever i grundskolan och fritidshem känner sig trygga i verksamheterna. Även om 7-9 enheternas kommunala 
snitt är lägre än beslutat målvärde skiljer det endast 0,6 till målvärdet och 0,8 till F-6 enheternas sammanvägda 
snitt. Samtliga enheter bedriver ett aktivt och omfattande trygghetsarbete i grundskolan och utifrån erhållna 
snitt framgår det att majoriteten av enheterna haft väldigt god effekt med detta arbete. De enskilda enheter 
som inte uppnår beslutade målvärden är inte långt ifrån och deras bedömning är att målvärdet är inom räck-
håll. 

Förskolornas resultat gällande såväl vårdnadshavares upplevelser av trygghet när deras barn är i verksamhet-
erna som barnens trivsel har varit och är fortsatt höga. Vissa enskilda enheters snitt påverkades under pande-
min vilket berodde till viss del på de pandemirestriktioner som infördes. Vårdnadshavares möjligheter att gå 
in i verksamheten vid lämning och hämtning samt kontakt med pedagoger begränsades. Därtill medförde ökad 
sjukfrånvaro bland personalgruppen att många vikarier behövt kallas in i större utsträckning vilket kan ha haft 
påverkan på enskilda enheters snitt. Med lättnader i restriktionerna, i synnerhet under våren 2022, har enhet-
erna kunnat återgå till att bedriva sin verksamhet som innan pandemin i större utsträckning. Enkäten som 
mäter dessa påståenden genomförs under våren och detta kan ha bidragit till höjningar bland de enheter som 
haft lägre snitt de senaste åren. Detta har även lett till en höjning av det kommunala resultatet jämfört med 
tidigare år. 

 

 

 

 

 

Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

Elevers skattning av 
påståendet "Jag kän-
ner mig trygg på fri-
tids" ska fortsatt hållas 
på en hög nivå om 
minst 4,5 av 5 

Enkät  4,52 

Årets kommunala resultat är över det utsatta målvärdet. 
Samtliga enheter utom Tärnsjö fritidshem uppnår beslu-
tat målvärde. Detta påstående har genomgående haft 
höga snitt såväl på respektive enhet som för kommunen 
vilket indikerar att elever på fritids generellt känner sig 
trygga när de är i verksamheten. Det saknas utförligt un-
derlag från enheterna, men utifrån det som inkommit 
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Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

framgår det att Östervåla F-6 arbetat med trygghetsfrå-
gan genom att säkerställa att det alltid finns vuxna i när-
heten av elevernas aktiviteter och fri lek. 

  

Elevers skattning i års-
kurser F-6 av påståen-
det "Jag känner mig 
trygg i skolan" ska 
fortsatt hållas på en 
hög nivå om minst 4,5 
av 5 

Enkät  4,52 

Kommunens sammanvägda resultat för 2022 uppnår det 
utsätta målvärdet på 4,5. Morgongåva och Vittinge skolor 
samt Östervåla F-6 skola uppnår utsatt målvärde. Harbo, 
Tärnsjö och Heby F-6 skolor uppnår inte utsatt målvärde, 
men där skiljer det som mest två tiondelar och som minst 
en hundradel mellan erhållet resultat och målvärdet. Så-
ledes är skillnaderna för dessa enheter minimala. 

Utifrån de inkomna analyserna från respektive enhet 
framgår det att trygghetsarbetet är en viktig del i verk-
samheterna. Arbetet med detta sker på olika vis på re-
spektive enhet, men med samma målsättning; öka ele-
vernas känsla av trygghet. En gemensam aspekt för 
samtliga enheter är att en viktig komponent i trygghets-
arbetet är antalet vuxna som finns i klassrum eller på ras-
ter. En svårighet som Tärnsjö skola lyfter är avsaknaden 
av kurator vilket skapar oro inför framtiden. Harbo skola 
lyfter risken att reducerat antal vuxna på grund av eko-
nomiska besparingar kan leda till ökad otrygghet bland 
eleverna. 

Vårdnadshavares 
skattning av påstå-
ende "Jag känner mig 
trygg när mitt barn är 
på förskolan" ska vara 
minst 4,5 av 5 

Enkät  4,64 

Tre av fyra rektorsområden uppnår beslutat målvärde. 
Det rektorsområde som inte uppnådde målvärdet var 
Bullerbyn men dess snitt är två tiondelar lägre. Kommu-
nens sammanvägda resultat är dock högre än beslutat 
målvärde och en höjning jämfört med föregående år. 

Utifrån enheternas analyser kan en bidragande faktor till 
årets resultat vara de reducerade restriktionerna kopp-
lade till pandemin. Genom lättade restriktioner har vård-
nadshavare kunnat komma in i verksamheterna igen 
samt ha mer kontakt med personal. Detta kan ha lett till 
en ökad känsla av trygghet bland vårdnadshavare. 
Harbo, Graniten och Leklandia förskolor har under före-
gående läsår aktivt arbetat med att stärka vårdnadsha-
vares trygghet och menar att årets resultat är en effekt 
av detta arbete. 

Vårdnadshavares 
skattning av påståen-
det "Mitt barn trivs 
bra i sin förskola" ska 
vara minst 4,5 av 5 

Enkät  4,65 

Samtliga enheter utom  Graniten uppnår beslutat mål-
värde vilket innebär att kommunens sammanvägda snitt 
också uppnår värdet. Granitens målvärde är åtta hundra-
delar under beslutat målvärde. Sedan 2020 har det kom-
munala resultatet stigit årligen vilket indikerar att majo-
riteten av enkätens respondenter bedömer att deras 
barn trivs bra i sin förskola. 

Även för detta mått kan reducerade pandemirestrikt-
ioner vara en förklaring. Ordinarie pedagogisk personal 
har varit mer på plats vilket minskat behovet av vikarier. 
Under pandemin framgick det av vårdnadshavares svar i 
enkäten att de upplever att deras barn generellt trivs 
sämre med vikarier än med ordinarie personal. I synner-
het om det är större omsättning av vikarier. 

Elevers skattning i års-
kurser 7-9 av påståen-
det "Jag känner mig 
trygg i skolan" ska 
fortsatt hållas på en 
hög nivå om minst 4,5 
av 5 

Trivsel-
enkät 

 4,4 

Detta är första året som 7-9 enheters enskilda och sam-
lade resultat redovisas enskilt. Tidigare år utgjordes det 
kommunala snittet för detta påstående av ett samman-
vägt snitt från F-6 enheterna och 7-9 enheterna. Förvalt-
ningen upptäckte ett behov av att separera dessa för att 
tydligare kunna redovisa och analysera skillnader. I jäm-
förelse med det samlade resultatet för F-6 enheterna är 
resultatet för 7-9 lägre. Bägge enheter når inte beslutat 
målvärde, men bägge enheter har resultat som är nära 
målvärdet. 
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Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

Bägge enheter bedriver ett aktivt trygghetsarbete. Pan-
demirestriktioner medförde vissa begränsningar i arbe-
tet inom området där, exempelvis, elevråd och kamrat-
stödjare inte användes i samma utsträckning som innan 
pandemin. Nu kan dessa aktiviteter återigen påbörjas. 
Enheterna har identifierat vilka trygghetsområden som 
de behöver fokusera på framgent och bägge anser att be-
slutat målvärde är inom räckhåll. 

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga 

förbättringar i sitt lärande och sin utveckling 

Kommentar 

Det är viktigt att beakta att maxsnitten för elevpåståenden ändrats från 4 till 5 inför detta år. Denna ändring 
gjordes främst för att samtliga enkäter som genomförs av Barn- och utbildningsförvaltningen ska ha samma 
maxsnitt för att underlätta jämförelsen mellan dem. 

Endast måttet rörande vårdnadshavares skattning av deras barns lust att lära uppnår beslutat målvärde. Res-
terande mått har samtliga ett resultat som är lägre än målvärdet där vissa mått är närmre beslutat målvärde 
än andra. 

Uppdelningen av tidigare års mått så att redovisning av F-6 och 7-9 kan ske separat har uppfyllt sitt syfte då 
det framgår att elever i årskurser F-6 skattar såväl påståendet "skolarbetet" som "intressanta lektioner" högre 
än elever i årskurser 7-9. Detta är ingen ny utveckling utan själva anledningen till att tidigare års mått behövde 
delas upp. Det som däremot är lika för samtliga enheter är deras arbete med dessa områden. De främsta åtgär-
der som implementeras är att säkerställa elevdelaktighet, anpassning av undervisningen utifrån elevers intres-
sen samt motivationshöjande samtal (främst för högre årskurser). Målsättningen är att bibehålla elevers moti-
vation rörande skolarbetet och intresset på lektionerna. Detta kan i sin tur bidra till ökade kunskapsresultat. 

Gällande skattningar kring intresse på fritids är årets kommunala resultat en sänkning jämfört med föregående 
år trots målvärdesändringen inför 2022. Fritidshemsverksamhet ska vara sammankopplad med grundskolans 
vilket många av kommunens enheter arbetar med att implementera. Även i detta fall är anpassningar av verk-
samheten utifrån elevernas intressen en viktig faktor samt att fritidshemmen följer grundskolans planering 
kring eventuella temaveckor för att erbjuda eleverna en fortsättning av grundskolans verksamhet. 

 

Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

Elevers skattning av 
påståendet ”Det vi gör 
på fritids är så intres-
sant att jag vill lära 
mig mer” ska vara 
minst 4,5 av 5. 

Enkät  4,09 

Ingen av kommunens enheter uppnår beslutat målvärde. 
Närmast är Morgongåva och Vittinge skolor med sam-
manlagt resultat på 4,44 medan Tärnsjö skola är längst 
från målvärdet med ett resultat på 3,49. Det kommunala 
resultatet är andelsmässigt längre ifrån årets målvärde 
jämfört med föregående år vilket befäster en generell 
snittsänkning. 

Enheterna arbetar aktivt med detta område där samtliga 
enheter på ett eller annat vis försöker anpassa fritids-
verksamheten så att elever får möjlighet att uttrycka 
vilka områden de finner intressanta och skulle vilja lära 
mer om. Samtliga enheter beskriver att samarbetet mel-
lan fritidshem och grundskola ökat så att fritids följer 
grundskolans arbete i större utsträckning än tidigare år 
med, exempelvis temaveckor. 

Elevers skattning i års-
kurser F-6 av påståen-
den rörande "Skolar-
betet" i trivselenkäten 

Enkät  4,38 

Området "skolarbetet" i trivselenkäten består av en rad 
olika påståenden där elever får skatta vad de anser om 
dessa. Tidigare år har påståendet omfattat samtliga en-
heter där F-6 och 7-9 ingått i det kommunala resultatet. 
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Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

ska vara högre än 4,5 
av 5 

Genom att dela upp verksamheterna och redovisa F-6 en-
skilt framgår det att årets kommunala resultat nästan 
når målvärdet. Gällande enheterna är det endast Mor-
gongåva och Vittinge skolor som uppnår målvärdet me-
dan resterande enheter är tiondelar ifrån. 

Av intresse är att resultaten för årskurser F-3 är genom-
gående högre än resultaten för årskurser 4-6 för samtliga 
enheter. Detta belyser den trend som kunnat observeras 
i trivselenkäten; snitten för "skolarbetet" sjunker gene-
rellt med varje stigande årskurs, specifikt efter årskurs 4. 
Enheterna lyfter elevinflytande och delaktighet i under-
visningens utformning som ett utvecklingsområde för att 
stärka elevernas upplevelse av "skolarbetet". 

Elevers skattning i års-
kurser F-6 av påståen-
det ”Det vi gör på lekt-
ionerna är så intres-
sant  att jag får lust att 
lära mer” ska vara 
minst 4 av 5. 

Enkät  3,97 

Detta påstående är ett av de påståenden som inkluderas 
i området "skolarbetet". Anledningen att det har brutits 
ur och redovisas även separat är för att tydligare åskåd-
liggöra elevernas skattningar. Påståendets målvärde är 
lägre jämfört med andra målvärden kopplade till enkät-
snitt eftersom de erhållna snitten genomgående varit 
lägre än snitten för andra påståenden. Endast Morgon-
gåva och Vittinge skolor uppnår utsatt målvärde medan 
resterande enheter är hundradelar ifrån. 

I likhet med påståendet rörande "skolarbetet" framgår 
det att snitten för årskurser F-3 är högre för samtliga en-
heter än snitten för årskurser 4-6. Detta följer det möns-
ter som observerats i samband med trivselenkäten; snit-
tet sjunker med varje stigande årskurs. En tydlig snitt-
sänkning har genomgående kunnat observeras i årskurs 
5 vilket bör bli ett fokusområde framgent. 

Vårdnadshavares 
skattning av påståen-
det ”Personalen upp-
muntrar mitt barns 
lust att lära” ska vara 
minst 4,5 av 5. 

Enkät  4,66 

Samtliga enheter utom Bullerbyn uppnår beslutat mål-
värde. Bullerbyns snitt är fyra hundradelar ifrån målvär-
det vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det 
kommunala snittet har ökat markant jämfört med före-
gående år och har fortsatt den stigande trend som obser-
verats sedan 2019. 

Utifrån enheternas analyser framgår det att arbetet med 
dokumentation i UNIKUM bidragit starkt till denna ut-
veckling. Genom dokumentation i systemet kan varje 
vårdnadshavare följa sitt barns arbete och utveckling un-
der läsåret. 

Elevers skattning i års-
kurser 7-9 av påståen-
den rörande ”Skolar-
betet” i trivselenkäten 
ska vara minst 4,5 av 
5. 

Trivsel-
enkät 

 4 

Årets kommunala resultat är i princip identiskt med fö-
regående års snitt trots målvärdesändringen. Detsamma 
gäller respektive enhets erhållna resultat. Det faktum att 
erhållna resultat i princip är identiska med föregående år 
trots målvärdesändring indikerar att enheternas arbete 
inom området med största sannolikhet behöver utveck-
las ytterligare för att höja resultatet. Det arbete som ut-
förts har lett till nuvarande snitt, men behöver sannolikt 
utvecklas ytterligare för att elevers upplevelse av "skol-
arbetet" ska höjas och på så vis höja resultatet. Bägge en-
heter lyfter behovet att utveckla arbetssätt som bidrar 
att motivera eleverna ytterligare. 

Elevers skattning i års-
kurser 7-9 av påståen-
det ”Det vi gör på lekt-
ionerna är så intres-
sant att jag får lust att 
lära mer” ska vara 
minst 4 av 5. 

Trivsel-
enkät 

 3,29 

Detta är första året som 7-9 enheterna redovisas enskilt 
då de tidigare år varit inkluderade med statistik från F-6 
enheterna. Årets kommunala resultat påvisar en sänk-
ning jämfört med föregående års resultat för enbart 7-9 
enheterna. Sänkningen framgår trots målvärdesänd-
ringen inför 2022. I jämförelse med det kommunala re-
sultatet för motsvarande påstående för årskurser F-6 är 
snittet för årskurser 7-9 lägre. Detta är en utveckling som 
observerats över en rad år i samband med den årliga 
trivselenkäten och följer mönstret av lägre skattning av 
"intressanta lektioner" i stigande årskurser. Bägge 7-9 
enheter har snarlikt snitt där det främsta arbetet riktas 
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mot att anpassa undervisningen utifrån elevernas intres-
sen samt genomförandet av motivationshöjande samtal. 

Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten eko-

nomi. 

Alla individer inom Centrum för livslångt lärande ska rustas mot att bli självförsörjande och 

verka som samhällsmedborgare 

Kommentar 

Resultat och analys kring såväl effektmål som tillhörande mått redovisas i samband med årsbokslutet. 

 

Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

100 % av eleverna på 
vuxenutbildningen 
som deltar och fullföl-
jer sina kurser på 
grundläggande och 
gymnasial nivå ska 
minst uppnå betyget E. 

CLL  83 %  

100 % av KAA-ungdo-
marna ska uppnå en 
progressiv förflyttning 
mot studier eller ar-
bete utifrån det steg 
där individen befinner 
sig. 

Sjugradig 
skala som 

CLL använ-
der 

   

100 % av SFI eleverna 
ska uppnå en progres-
siv förflyttning till en 
ny kurs efter max 50 
veckor utifrån fyra 
steg 

CLL sta-
tistik 

   

Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje indi-

vids behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt 

Kommentar 

Måtten kopplade till enkäter som vårdnadshavare med barn i förskolan besvarar har alla resultat som är högre 
än beslutat målvärde. Detta är en glädjande utveckling och indikerar att de vårdnadshavare som besvarat en-
käten generellt är väldigt nöjda med de förutsättningar som erbjuds för deras barns lärande samt språkliga och 
matematiska utveckling. Förskolorna har arbetat aktivt med dokumentation i UNIKUM de senaste åren och 
utifrån årets resultat verkar det som att detta arbete kan ha bidragit till att vårdnadshavare erhåller mer in-
formation vilket underlättar vid skattningen av enkätens påståenden. 

Gällande elevernas skattning om delaktighet kring vad de ska göra på fritids har det kommunala resultatet 
sjunkit jämfört med föregående år. Utifrån enheternas analys framgår den främsta anledningen för detta är att 
det inte funnits tillräckligt med planeringstid för verksamheterna. Detta kan ha berott på personalförändringar 
eller andra faktorer men bristen av planeringstid har medfört att det varit svårt att involvera eleverna i arbetet. 

Utifrån skillnaderna mellan könens meritvärdes- och kunskapsresultatsnitt framgår det att skillnaderna på 
kommunal nivå generellt är lägre i årskurs 6 jämfört med skillnaderna i årskurs 9. Däremot pendlar snitten för 
årskurs 6 mer från år till år medan snitten för åk 9 är generellt relativt oförändrade där flickors snitt är högre 
än pojkars. I det socioekonomiska strukturstöd som majoriteten av enheterna erhåller ingår kön som en bak-
grundsvariabel. Denna variabel är den med lägst viktning, det vill säga den variabel som statistiskt har lägst 
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påverkan på studieresultat av de fem variabler som inkluderas. Syftet med strukturstödet är att reducera even-
tuella socioekonomiska skillnader som kan påverka studieresultat mellan enheterna, men det är inte specifikt 
riktat mot kön. Den största faktor som lyfts av högstadieenheterna som påverkat pojkars kunskapsresultat är 
kulturen att studier inte är viktiga. Trots att enheterna och forskning identifierat att det kan råda en sådan 
kultur bland vissa pojkar är den största svårigheten att hitta sätt som motverkar denna kultur. I dagsläget finns 
det inga vetenskapligt beprövade metoder som tydligt visar hur sådan kultur kan ändras, men i grunden hand-
lar det om att hitta ett sätt att motivera pojkar att nå högre kunskapsresultat. 

Elevernas skattning gällande deras upplevelser kring att "lärare hjälper dem när de behöver det skiljer" sig 
något mellan F-6 och 7-9. Det generella mönstret som observerats sedan tidigare är att att snitten sjunker i takt 
med stigande årskurser och att högst snitt återfinns bland F-3. Detta kan till viss del bero på att elever förväntas 
bli generellt mer självständiga i sina studier i takt med att de blir äldre, men där är påståendets formulering 
viktigt att beakta. Specifikt formulering "när jag behöver det" är viktig då elevernas skattning baseras på deras 
upplevelse. Således innebär inte förväntan på självständighet att eleverna inte behöver hjälp, även om det är 
inom något område som de kan förväntas uppvisa självständighet i. Därtill ökar kraven på eleverna från års-
kurs 6 med introduktionen av betyg vilket också kan öka behovet av hjälp. Erhålls då inte den hjälp som efter-
frågas kan detta sänka skattningen av detta påstående bland eleverna. 

Elevernas samlade närvaro under läsåret har sjunkit jämfört med föregående år. Det är en relativt markant 
sänkning, cirka 3%, jämfört med föregående år och en förklaring till detta kan vara att läsåret fortsatt präglades 
av restriktioner och riktlinjer kring rådande Covid19-pandemi. Däremot framgick det av statistiken att andelen 
elever med sammanlagd frånvaro av 20% eller högre ökade under vårterminen. En förklaring till detta kan 
vara att det är en kvarvarande effekt av pandemirestriktionerna och att dessa restriktioner lättades under mit-
ten av vårterminen. En utveckling gällande frånvaron som skett de senaste åren är att andelen giltig frånvaro 
(av vårdnadshavare anmäld frånvaro) ökat markant medan den ogiltiga frånvaron minskat. Ett led i arbetet 
med att reducera långvarig skolfrånvaro är skapandet av ett frånvaroteam hos Vård-och omsorgsförvaltningen. 
Teamets syfte är att, tillsammans med enheterna, öka elevers skolnärvaro. 

 

Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

Elevernas samlade 
närvaro över ett läsår 
ska vara minst 95% 

Skola 24  
84,04 

% 

Årets sammanvägda resultat för kommunen är en sänk-
ning jämfört med föregående läsårssnitt. En bidragande 
faktor till detta kan vara fortsatta pandemirestriktioner 
och riktlinjer gällande förkylningssymptom under stora 
delar av läsåret. Utifrån den underliggande statistiken 
framgick det att antalet elever med frånvaro från 20% 
ökade markant under vårterminen vilket kan delvis vara 
en pandemieffekt i form av att vanan är kvar trots att re-
striktionerna lättat. Däremot framgår en tydlig trend att 
antalet elever med 20% eller högre frånvaro ökar med 
stigande årskurser. En annan trend som framgår är att 
kommunen generellt har låga andelar ogiltig frånvaro 
(oanmäld frånvaro), men höga andelar giltig frånvaro (av 
vårdnadshavare anmäld frånvaro). Denna trend är inte 
enhetsspecifik utan samma mönster framgår för samt-
liga enheter, men antalet elever med hög frånvaro är ge-
nerellt högre i 7-9 enheterna. Dessvärre har vissa F-6 en-
heter också börjat identifiera problematisk skolfrånvaro 
i lägre årskurser vilket är något som bör beaktas fram-
gent. Vård- och omsorgsförvaltningen har skapat ett när-
varoteam som samarbetar med samtliga grundskolor för 
ökad skolnärvaro. 

Elevernas skattning av 
påståendet ”Jag får 
vara med och be-
stämma vad jag vill 
göra på fritids” ska 
vara minst 4,5 av 5. 

Enkät  4,07 

Årets sammanvägda resultat är en sänkning jämfört med 
föregående år trots målvärdesändringarna inför 2022. 
Ingen enhet uppnår utsatt målvärde. Utifrån enheternas 
analys framgår den främsta anledningen för detta att det 
inte funnits tillräckligt med planeringstid för verksam-
heterna. Detta kan ha berott på personalförändringar el-
ler andra faktorer men bristen av planeringstid har med-
fört att det varit svårt att involvera eleverna i arbetet. 
Därtill har många fritidsråd behövt pausas på grund av 
rådande pandemi vilket reducerat elevernas möjligheter 
till delaktighet i planeringen ytterligare. Fritidsråden 
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Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

återupptogs under vårterminen och då många enheter 
identifierat orsakerna till årets utfall kan en eventuell 
snitthöjning väntas kommande läsår. 

Vårdnadshavarnas 
skattning av påståen-
det ”Personalen ger 
mitt barn goda möjlig-
heter till lärande” ska 
vara minst 4,5 av 5. 

Enkät  4,71 

Årets kommunala resultat är en markant höjning jämfört 
med föregående år och passerar beslutat målvärde. An-
ledningen till detta är att samtliga enheter höjt sina snitt 
jämfört med föregående år och endast Bullerbyn når inte 
utsatt målvärde. En bidragande faktor till årets snitthöj-
ning kan vara att enheterna utvecklat arbetet med doku-
mentation i UNIKUM ytterligare vilket erbjuder vård-
nadshavare en möjlighet att följa vilka möjligheter deras 
barn får. 

Pojkars kunskapsre-
sultat i årskurs 9 ska 
öka så att skillnaden 
mellan pojkars och 
flickors resultat mins-
kar. 

Meritvärde  -48,1 

Skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärden 
har ökat i år jämfört med föregående år. Utifrån måttets 

formulering behöver föregående års skillnad beaktas. 
Således är årets snittskillnad mellan respektive kön 

högre jämfört med föregående år. Minustecknet indike-
rar enbart att flickor i snitt hade 48,1 poäng mer än poj-

kar. Anmärkningsvärt är att bägge enheter har relativt 
snarlika snittpoängs skillnader mellan respektive kön. 
Varför dessa skillnader förekommer är svåranalyserat, 

men skillnader mellan könen förekommer i många kom-
muner. En bidragande faktor kan vara att studier inte 
anses vara lika viktigt bland pojkar som bland flickor. 

Utifrån underliggande statistik framgår det att majorite-
ten av eleverna som erhåller F i ett eller flera ämnen är 
pojkar vilket påverkar även det totala snittet. Det finns 

inga konkreta eller beprövade metoder som visat hur 
dessa skillnader kan reduceras, men en mer riktad indi-

vidanpassning av undervisningen kan leda till en viss 
förändring. Därtill är kön en bakgrundsvariabel som in-
kluderas i det socioekonomiska stöd som enheter erhål-

ler vars syfte är att kompensera för faktorer som kan 
påverka studieresultat. Däremot är denna variabel lägst 

skattad av samtliga variabler vilket indikerar att den 
bör ha lägst påverkan på studieresultat. 

Pojkars kunskapsre-
sultat i årskurs 6 ska 
öka så att skillnaderna 
mellan pojkars och 
flickors resultat mins-
kar 

Betygspo-
äng 

 -26,7 

Utifrån måttets formulering behöver föregående års 
skillnad beaktas. Således är årets snittskillnad mellan 
respektive kön högre jämfört med föregående år. Mi-

nustecknet indikerar enbart att flickor i snitt hade 26,7 
poäng mer än pojkar. Då hade pojkar ett högre genom-
snittligt snitt än flickor, men målsättningen med själva 
måttet är att det inte ska finnas nämnvärda skillnader 
mellan respektive köns resultat. I jämförelse med års-

kurs 9 är skillnaderna i årskurs 6 lägre. Problematiken 
med detta mått är att vissa enheter endast har en klass 

med relativt få elever där könsfördelningen med största 
sannolikhet inte är jämn. Detta kan ha relativt stor på-

verkan och pendlingarna från år till år påvisar detta. Ett 
sammanvägt snitt på kommunal nivå är mer rättvi-

sande, men likt årskurs 9 finns det inga beprövade me-
toder som kan bidra till att ändra denna utveckling. 

Elevernas skattning i 
årskurser F-6 av på-
ståendet "Lärarna hjäl-
per mig med skolarbe-
tet när jag behöver 
det" ska vara minst 4,5 
av 5. 

Trivsel-
enkät 

 4,56 

Det kommunala snittet är över beslutat målvärde och 
fyra av sex enheter når även de beslutat målvärde. 

Harbo och Tärnsjö skolor är hundradelar från snittet. 
Måttet är nytt för i år, men statistik från tidigare år visar 

att elever i årskurser F-6 generellt alltid skattat påstå-
endet högt. Likt påståenden rörande intresse finns en 

tendens att snitten sjunker med stigande årskurser, 
men inte lika drastiskt. Detta kan bero på att elever för-
väntas bli mer och mer fristående i sitt generella arbete 
i takt med varje stigande årskurs. Enheterna tillskriver 
de höga snitten till den höga lärarbehörighet som finns 

på enheterna. 
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Elevernas skattning i 
årskurser 7-9 av på-
ståendet "Lärarna hjäl-
per mig med skolarbe-
tet när jag behöver 
det" ska vara minst 4,5 
av 5. 

Trivsel-
enkät 

 4,23 

Bägge enheter har erhållit ett identiskt resultat vilket 
även är det kommunala resultatet som inte når beslutat 

målvärde. I jämförelse med resultatet för årskurs F-6 
framgår den skillnad som kunnat observeras även innan 

måttet inkluderas till detta effektmål, att skattningen 
sjunker ju äldre eleverna blir. 

Vårdnadshavares 
skattning av påståen-
det "Personalen hjäl-
per mitt barn att ut-
veckla sitt språk" ska 
vara minst 4,5 av 5 

Vårdnads-
havarenkät 

 4,64 

Samtliga enheter utom Bullerbyn når beslutat målvärde. 
Detta mått är nytt för i år men påståendet har varit in-

kluderat i den årliga enkäten sedan 2019. Generellt har 
snitten varit relativt höga, men årets snitt är det högsta 

hittills. Enheterna arbetar aktivt med att försöka synlig-
göra sitt arbete inom detta område och använder för-

äldramöten som forum för att visa sitt arbete inom 
detta område. 

Vårdnadshavares 
skattning av påståen-
det "Personalen hjäl-
per mitt barn att ut-
veckla sin matema-
tiska förmåga" ska 
vara minst 4,5 av 5. 

Vårdnads-
havarenkät 

 4,56 

Samtliga enheter utom Bullerbyn når beslutat målvärde. 
Måttet är nytt för i år, men påståendet har varit inklude-
rat i den årliga enkät som förvaltningen genomför. Årets 
kommunala snitt är det högst sedan påståendet inklude-

rades i enkäten 2019. Enheterna arbetar aktivt med 
detta område i form av olika teman så som "upptäcka", 

"utforska", matematiska begrepp, med mera. 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 

valfrihet. 

Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda,nyttiga, trivsamma och håll-

bara måltider. 

Kommentar 

En ny coronavåg i början på året och en två-månaders-period när kostorganisationen endast hade en chef med-
förde att vissa arbetsuppgifter sköts upp under våren. 

En organisationsförändring genomfördes i samband med rekrytering av biträdande kostchef. För att kunna 
arbeta mer verksamhetsnära ansvarar den biträdande kostchefen för skola och förskola och kostchefen svarar 
för vård- och omsorgsboendena samt har ett övergripande ekonomi- och utvecklingsansvar. Köksansvariga är 
också på väg in i två av köken med planer på att införa detta även i övriga större kök. Detta görs för att skapa 
en tydligare organisation i köken och lägga grunden för den utveckling av verksamheten som planeras. 

Arbetet för att minska matsvinn i skola/förskola har påbörjats. Under hösten kommer mer fokus att läggas här 
och framöver kommer exempelvis matsedlarna görs om så att "kökets val" läggs in med jämna mellanrum just 
för att kunna ta tillvara på överbliven mat. Matsvinnsarbetet är prioriterat i verksamheten dels för att minska 
kostnaderna men även som en del i hållbarhetsarbetet. Detta är ett område där det finns mycket utvecklings-
potential i kommunen. 

Ingen förändring av matsalsscheman har gjorts och det är fortfarande köer och trängsel vissa tider i matsalarna. 
Ett större samarbete mellan skola och köken behövs inför att schemana läggs för att kunna förebygga trängseln 
och skapa bättre matro för eleverna. 

Under perioden har kostverksamheten börjat titta på krisberedskapen i köken för att säkerställa att man kan 
tillaga och servera mat även vid extraordinära händelser. Att förbereda ett krislager är det första steget i detta 
arbete. 

Statistik kopplat till detta mål och tillhörande mått redovisas i samband med årsredovisningen. Delar av sta-
tistiken inhämtas från den årliga trivselenkäten som genomförs under höstterminen. 
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Kosten som serveras i 
skola/förskola har ett 
näringsinnehåll som 
motsvarar livsmedels-
verkets rekommendat-
ioner 

Kostdatasy-
stem 

Mashie 
   

Andel ekologiska mat-
varor ska öka. 

Kostdatasy-
stem 

mashie 
   

Andel boende på vård- 
och omsorgsboende 
som uppger att maten 
smakar mycket eller 
ganska bra. Målvärde: 
lika högt, eller högre 
som föregående år. 

Kolada bru-
karunder-

sökning 
   

Andel boende som 
uppgett att måltiderna 
alltid eller oftast är en 
trevlig stund på dagen. 

Kolada bru-
karunder-

sökning 
   

Maten som serveras i 
skolan smakar bra. 

Egna enkät-
frågor (från 
årskurs 6 ) 

   

Måltidsmiljön är bra i 
skolan 

Egen enkät-
undersök-
ning, års-

kurs 6 - 9. 

   

Andelen elever som 
uppger att de sällan el-
ler aldrig hoppar över 
lunchen i skolan ska 
öka. 

Egen enkät-
undersök-

ning 
Gäller års-

kurs 6-9 

   

Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa 

Kommentar 

Det kommunala resultatet för elevernas trivsel på fritidshem har stigit jämfört med föregående år trots mål-
värdesändringen. En enhet når beslutat målvärde medan majoriteten av resterande enheter är relativt nära. 
Endast Tärnsjö är relativt långt ifrån beslutat målvärde, men enheten har identifierat vilka områden de behöver 
fokusera på för att skapa ett fritidshem som är pedagogiskt, utvecklande och kompensatoriskt. 

Andelen elever som når lägsta kunskapskrav i årskurs 3 har stigit jämfört med föregående år. Statistiken bas-
eras på resultat i nationella proven i svenska och matematik. Samtliga enheter lyfter fram arbetet med tidiga 
insatser som en viktig faktor för att hjälpa eleverna att nå kunskapskraven. Detta sker i samarbete med elev-
hälsan. 

Gällande andelen elever i årskurs 6 som nått lägsta kunskapskrav är årets snitt en sänkning jämfört med före-
gående år. Den generella trenden för detta mått har varit att snittet är högre ett år och lägre året därpå, men 
årets snitt innebär ett trendbrott då det är två efterföljande år med lägre snitt. Utifrån enheternas analyser 
framgår det att många elever inte når kunskapskraven i ett (eller fler) av tre kärnämnen (matematik, engelska 
och svenska). Det skiljer sig mellan enheterna men de två ämnen som generellt sticker ut är engelska och 
svenska. Likt andelarna för åk 3 lyfter enheterna vikten och behovet av tidiga insatser och att ett utökat sam-
arbete med elevhälsan behövs för att kunna åstadkomma detta. 

Kunskapsresultaten, meritvärdessnitten och andelen behöriga till gymnasiet i årskurs 9 har sjunkit jämfört 
med föregående år. Även om måttet gällande behörigheten är nytt så finns det statistik från föregående år. 
Utifrån enheternas analyser framgår det att elevgruppen präglats av hög frånvaro i synnerhet under vårtermi-
nen 22 vilket påverkat måtten och framförallt berörda elever negativt. De kommunala snitten gällande samtliga 
tre mått har uppvisat en negativ trend sedan läsåret 18/19 och den främsta målsättningen bör vara att i första 
hand bryta trenden och sedan börja vända den. Specifika insatser har implementerats i förskolan och lägre 
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årskurser, men effekten av dessa dröjer tills barnen och eleverna går ut årskurs 9. Det finns betydande svårig-
heter att implementera specifika åtgärder när elever når högstadiet då en betydande del av deras skolgång 
redan passerat. Högstadieenheterna har ett tätt samarbete med elevhälsan men möjligheterna att sätta in kon-
kreta och snabba åtgärder är begränsade i huvudsak med anledning av rekryterings- och finansiellt läge. 

  

 

Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

Andel elever som nått 
lägsta kunskapskrav i 
år 3 är 100% 

UNIKUM 100 % 81,94% 

Årets andel är en höjning jämfört med föregående år. Det 
är viktigt att beakta att andelarna baseras på resultat i 
nationella prov i ämnena matematik och svenska. Högst 
andel har Heby skola med 89,1% och lägst har Harbo 
skola med 79,1%. Den relativt låga skillnaden mellan 
högsta och lägsta snitt innebär att samtliga kommunala 
grundskolor har ett snarlikt snitt. 

Utifrån enheternas analyser framgår det att samtliga har 
målsättningen att bedriva ett arbete med tidiga insatser 
när ett sådant behov upptäcks.Vidare arbetar enheterna 
med generella anpassningar som bedöms kunna ha ef-
fekt på hela klasser. Detta görs i samarbete med elevhäl-
san. 

Andel elever som nått 
minst E i alla ämnen i 
år 6 är 100% 

UNI-
KUM/SIRIS 

100 % 66,3 % 

Årets kommunala resultat är en sänkning jämfört med 
föregående år. Detta frångår den trend som förvalt-
ningen upptäckt från tidigare år då andelarna är högre 
ett givet år och lägre nästa. Årets snitt påvisar en sänk-
ning för andra året i rad. Det är relativt stora skillnader 
mellan enheternas respektive snitt där Harbo skola har 
högst snitt med 84,2% och Tärnsjö skola skola lägst med 
55,5%. 

Utifrån enheternas analyser framgår det att många ele-
ver inte når kunskapskraven i ett (eller fler) av tre kärn-
ämnen (matematik, engelska och svenska). Det skiljer sig 
mellan enheterna men de två ämnen som generellt 
sticker ut är engelska och svenska. Likt andelarna för åk 
3 lyfter enheterna vikten och behovet av tidiga insatser 
och att att utökat samarbete med elevhälsan behövs för 
att kunna åstadkomma detta. 

Andel elever som nått 
minst E i alla ämnen i 
år 9 är 100% 

UNI-
KUM/SIRIS 

100 % 
51,65 

% 

Årets kommunala resultat är en sänkning jämfört med 
föregående år. Detta innebär att andelssänkningen fort-
satt sedan 2018. Det är viktigt att beakta att måttet inne-
bär att elever ska nå lägsta kunskapskrav i samtliga äm-
nen som de läser. Grundskolan har 17 ämnen men alla 
elever läser inte samtliga 17 ämnen utan kan ha anpas-
sad studiegång. Trots detta innebär årets kommunala 
snitt att nästa hälften av alla elever i årskurs 9 läsåret 
21/22 inte klarat kunskapskraven i minst ett av de äm-
nen som de haft. Det är relativt stora skillnader mellan 
enheterna där Heby skolas andel är 61,9% medan Öster-
våla skolas är 41,4%. 

Det samlade resultatet 
(snittet) för elevers 
skattning av trivsel på 
fritidshemmet ska 
fortsatt hållas på en 
hög nivå om minst 4,5 
av 5 

Enkät  4,27 

Årets andel är en höjning jämfört med föregående år 
trots målvärdesändringen som genomfördes. Endast det 
samlade snittet för Morgongåva och Vittinge skolor 
uppnår beslutat målvärde, men samtliga resterande en-
heter utom Tärnsjö skola är relativt nära målvärdet. 

Utifrån Tärnsjö skolas analys framgår det att det behövs 
ett grundläggande arbete inom fritidshemmet för att 
skapa en utvecklande, pedagogisk och kompensatorisk 
verksamhet framgent. Skolans snitt för detta påstående i 
kombination med snittet för elevinflytande indikerar att 
nuvarande arbete behöver utvecklas vidare. 
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Mått Källa Mål Utfall Kommentar 

Meritvärde ska vara 
lägst 230 på vårtermi-
nen i årskurs 9 

Siris 230 188,4 

Årets kommunala resultat är en relativt stor sänkning 
jämfört med föregående år. I och med årets sänkning är 
det andra året i rad som det kommunala meritvärdet 
sjunker. Båda enheterna uppvisar en meritvärdessänk-
ning jämfört med föregående år och dessvärre kvarstår 
även de stora skillnaderna mellan respektive enhets me-
ritvärdessnitt. Östervåla skolas snitt för läsåret 21/22 
blev 173 poäng medan Heby skolas blev 203,8 poäng. Ut-
ifrån den underliggande statistiken framgår det att det 
finns stora skillnader mellan elevernas snitt på båda en-
heterna. Båda enheterna har elever som når snitt över 
utsatt målvärde på 230 poäng, men har en relativt stor 
andel elever som erhåller ett snitt betydligt lägre än mål-
värdet. Antalet elever som kan anses vara i "mitten", det 
vill säga strax över eller under beslutat målvärde, är lågt. 
Därtill bidrar det relativt låga elevantalet i årskurserna 
att många elever med snitt under beslutat målvärde har 
relativt stor påverkan på enhetens totala snitt. Därtill har 
kommunen endast två högstadieenheter vilket medför 
att deras snitt och framförallt ändringar från år till år bi-
drar till stora förändringar i det kommunala snittet. 

Utifrån den obligato-
riska screeningen i 
förskoleklass får alla 
elever stöd utifrån 
sina behov för att nå 
målen i år 3. 

Screening   

Samtliga enheter har inte genomfört screeningar i för-
skoleklass. Slutgiltig kommentar lämnas vid årsbokslutet 
när samtliga enheter genomfört screeningarna. Progno-
sen är att en viss andel elever inte kommer nå målen i 
årskurs 1. 

Andelen elever med 
behörighet till nation-
ellt gymnasieprogram 
efter avslutad grund-
skolegång ska öka. 

Meritvärde  66,1 % 

Detta är första året som detta mått är inkluderat i effekt-
målet, men statistiken mäts årligen. Sedan 2019 har 
Heby kommuns andel behöriga till gymnasialutbildning 
sjunkit årligen, men årets andel är en markant sänkning 
jämfört med föregående år då 77,5% av eleverna var be-
höriga. En del av förklaringen till årets behörighet åter-
finns i måtten gällande meritvärde och andel som nått 
lägsta kunskapskrav i samtliga ämnen. Däremot räcker 
inte dessa två mått för att förklara den erhållna andelen 
behöriga. Gymnasiebehörighet är beroende av att lägsta 
kunskapskrav i matematik, engelska och 
svenska/svenska som andra språk uppnås samt att 
lägsta kunskapskrav i ett specifikt antal andra ämnen 
(beroende på gymnasieinrikting) uppnås. Således indi-
kerar årets andel att 33,9% av alla elever inte nått kun-
skapskraven i antigen ett eller fler kärnämnen eller  upp-
nått kunskapskraven i dessa ämnen men inte i tillräckligt 
många andra ämnen för att erhålla behörighet. Den sänk-
ning som kommunen upplevt sedan 2019 är en oroväck-
ande trend då personer som saknar gymnasieutbildning 
är överrepresenterade bland personer som erhåller för-
sörjningsstöd och har svårigheter att komma in på ar-
betsmarknaden. 

Sammanfattande kommentar 

Samtliga mått berörande vårdnadshavares upplevelser av kommunala förskolor har nått beslutat målvärde. 
Detta är en väldigt glädjande utveckling och visar att majoriteten av vårdnadshavarna med barn i kommunala 
förskolor är väldig nöjda med verksamheten. Enheternas erhållna snitt är de högsta sedan enkäten gjordes om 
2019. 

Utifrån måtten kopplade till elevers svar i trivselenkäten framgår det inte några större förändringar jämfört 
med tidigare år. Den generella trenden är att snitten i trivselenkäten sjunker med stigande årskurser och de 
högsta snitten återfinns bland elever i  F-3 därefter kommer snitten för 4-6 och slutligen snitten för 7-9. Samt-
liga enheter bedriver ett kontinuerligt arbete kring de områden som måtten mäter genom insatser som ökar 
elevers trygghet och trivsel, delaktighet samt motivation gällande skolarbetet. 

Kommunens generella trend gällande skolresultat har varit sjunkande och årets resultat i årskurs 6 och 9 är 
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dessvärre inget undantag. Däremot har resultaten i årskurs 3 stigit jämfört med föregående år. Vilka specifika 
faktorer som påverkat resultaten i årskurser 6 och 9 är svåra att analysera, men en bidragande faktor som 
påverkat är de senaste årens ökade frånvaro. Detta berör mer årskurs 9 än årskurs 6 och är till stor del en 
konsekvens av Covid-19 pandemin, men effekterna av restriktionerna kan vara att elever som varit på gränsen 
till problematisk skolfrånvaro övergått till att ha problematisk skolfrånvaro. Detta framgår även i måttet rö-
rande närvaro under ett läsår. Utifrån underliggande statistik framgår det att det är främst giltig frånvaro vilket 
innebär att det är av vårdnadshavare anmäld frånvaro. Vård- och omsorgsförvaltningen har skapat ett närva-
roteam som tillsammans med enheterna ska arbeta mot att öka elevnärvaron genom främst tidiga insatser när 
elever uppvisar tendenser till problematisk skolfrånvaro. Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till de sen-
aste årens skolresultat kan vara de besparingskrav som riktats mot Utbildningsnämnden och dess enheter. De 
besparingar som kunnat göras har främst berört personal på enheterna och effekten av mindre personal kan 
ha bidragit till sänkning av skolresultaten. 

Enheterna behöver utveckla sina analyser gällande måtten. Utifrån erhållna analyser är det svårt att avgöra 
vilka faktorer som bidragit till resultaten både för positiva eller negativa förändringar. Utifrån enbart statistisk 
kan bara generella slutsatser erhållas såsom att något snitt ökat eller sjunkit med en viss summa eller andel. 
Vad som orsakat ändringarna behöver enheterna analysera tydligare och mer utförligt. 
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2022-10-18 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Ks § 188 Dnr KS/2022:77 304 

Energi- och klimatplan 2030 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige antar förslag på uppdrag för Energi- och klimatplan 2030. 
 

Sammanfattning 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi, och planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns energiplan med 
klimatbilaga ska revideras (Sbn juni 2016, § 60). För vidare styrning av kommunens energi- och 
klimatarbete så föreslås att kommande styrdokument omfattar Energi- och klimatplan 2030, 
Heby kommun. 
 
Heby kommuns ”Energiplan med klimatbilaga, Heby 2030” antogs 2011 och 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns Energiplan med 
klimatbilaga ska uppdateras och ska innehålla en femårig handlingsplan. 
 
Lagen om kommunal energiplanering ställer krav på att kommunen ska ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Utifrån att klimatförändringar är en av de nio planetära gränser, miljöprocesser som skapar 
stabilitet på jorden, och som har en utveckling vars gräns riskerar att överskridas, behöver Heby 
kommun styra arbetet med minskad klimatpåverkan. 

 

Beslutsunderlag 
Sbn § 90/2022  
Tjänsteskrivelse, 8 september 2022 
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Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Sbn § 90 Dnr SBN/2022:56 304 

Energi- och klimatplan 2030 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag på uppdrag samt 
omfattning och avgränsning för Energi- och klimatplan 2030, Heby kommun. 

 

Sammanfattning 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi, och planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns energiplan med 
klimatbilaga ska revideras (Sbn juni 2016, § 60). För vidare styrning av kommunens energi- och 
klimatarbete så föreslås att kommande styrdokument omfattar Energi- och klimatplan 2030, 
Heby kommun. 
 
Heby kommuns ”Energiplan med klimatbilaga, Heby 2030” antogs 2011 och 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns Energiplan med 
klimatbilaga ska uppdateras och ska innehålla en femårig handlingsplan. 
 
Lagen om kommunal energiplanering ställer krav på att kommunen ska ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Utifrån att klimatförändringar är en av de nio planetära gränser, miljöprocesser som skapar 
stabilitet på jorden, och som har en utveckling vars gräns riskerar att överskridas, behöver Heby 
kommun styra arbetet med minskad klimatpåverkan. 

 

Beslutsunderlag 
Tidigare beslut om revidering av ”Energiplan Heby 2030 med klimatbilaga”, SBN 16 juni 2016, 
§60. 

 
Delges 

 
Kommunfullmäktige 
Samtliga förvaltningar samt  
Hebygårdar AB & Hebyfastigheter AB 
SHE AB 
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Datum   
2022-09-08                             

 Diarienr/Dplankod 
 SBN/2022:56  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Central förvaltning 
Hållbarhetsenheten 
Lina Salomonsson 
Miljöstrateg 
lina.salomonsson@heby.se 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden

 

Förslag på uppdrag samt omfattning och avgränsning 
för Energi- och klimatplan 2030, Heby kommun. 
 
Förslag 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag på 

uppdrag samt omfattning och avgränsning för Energi- och klimatplan 2030, Heby 
kommun. 

 
 
Sammanfattning 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi, och planen ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns energiplan 
med klimatbilaga ska revideras (Sbn juni 2016, §60). För vidare styrning av 
kommunens energi- och klimatarbete så föreslås att kommande sturdokument 
omfattar Energi- och klimatplan 2030, Heby kommun. 
 
 
Utredning 
Heby kommuns ”Energiplan med klimatbilaga, Heby 2030” antogs 2011 och 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns Energiplan 
med klimatbilaga ska uppdateras och ska innehålla en femårig handlingsplan. 
 
Lagen om kommunal energiplanering ställer krav på att kommunen ska ha en aktuell 
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 
 
Utifrån att klimatförändringar är en av de nio planetära gränser, miljöprocesser som 
skapar stabilitet på jorden, och som har en utveckling vars gräns riskerar att 
överskridas, behöver Heby kommun styra arbetet med minskad klimatpåverkan.  
 
Omfattning och avgränsning 
Energi- och klimatplanen syfte är att gälla som energiplan och att minska 
klimatpåverkan från Heby kommun som organisation, men också från det geografiska 
området. Planen ska bidra till uppfyllelse av regionala och lokala klimatmål, samt de 
nationella klimat- och energipolitiska målen. Däribland Agenda 2030 och de globala 
målen. 
 
Planen omfattar inte hur Heby kommun ska utvecklas och möta förändringarna med 
förändrat klimat, det vill säga den omfattar inte anpassning till klimatförändringar. 
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Utifrån omvärldsbevakning och bedömning av vilka områden som ger upphov till 
klimatutsläpp föreslås följande innehåll i planen: 

1. Energi 
a. Konsumtion och produktion 
b. Energianvändning 
c. Värmeproduktion 
d. Effektanvändning 

2. Transporter 
3. Konsumtion 
4. Finansförvaltning 
5. Kolinlagring 

 
 
Målår för planen är 2030, men med utblick till 2045. 
 
Arbetet kommer att innefatta att ta fram en femårig handlingsplan för att nå 
kommande mål till 2030. 
 
 
Arbete och beslut 
Kommunledningsgruppen (KLG) är involverad i arbetet med planen och förslaget har 
godkänts av KLG inför förslag till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Om förslaget antas av Kommunfullmäktige kommer arbetet genomföras med följande 
tidsram: 

 Nov 2022- mitten av april 2023: Arbete med arbetsgrupp och referensgrupp 
för att ta fram förslag på mål och handlingsplan under november 2022 till 
mitten av april 2023.  

 Mitten av april 2023- juni 2023, remiss av mål och handlingsplan. 
 Förankring i KLG. löpande och för slutversion i juni 2023. 
 Beslut gällande Energi- och klimatplan 2030 samt handlingsplan i Sbn 

augusti, Ks i september och Kf i oktober, 2023. 
 
Tidsramen är satt utifrån att planen ska kunna gälla från 1 januari 2024. 
 
Arbetet samordnas av miljöstrateg. Arbetsgruppens deltagare är tjänstepersoner med 
uppdrag inom planens delområden (energi, transporter, konsumtion, 
finansförvaltning och kolinlagring). Hebygårdar AB & Hebyfastigheter AB samt SHE 
AB kommer ingå i arbetsgruppen. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Energi- och klimatplanen är ett styrdokument som kommer utgöra en betydande 
grund för Hebys hållbarhetsarbete och med det kommer den ha både kort- och 
långsiktiga effekter på Hebys ekonomiska utveckling.  
 
Energi- och klimatplanen kommer innefatta alla delar av hållbar utveckling, 
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen. Handlingsplanen kommer att 
innefatta ekonomiska effekter för att genomföra Energi- och klimatplanen, både vilka 
resurser som behövs för att nå målen, men också vilka ekonomiska effekter planen får 
på kort och lång sikt. 
 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:77
HandlingsId: 2022:2098
Datum: 2022-09-21



Datum  

 

2022-09-08 
3 (3) 

Konsekvens för andra nämnder 
Energi- och klimatplanen omfattar alla nämnder och kommer att påverka hela 
organisationen.  
 
Prövning av barnets bästa - barnkonventionen 
Barnrättsperspektivet kommer att tillgodoses i kommande Energi- och klimatplan då 
Agenda 2030 och globala målen ligger till grund för arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Tidigare beslut om revidering av ”Energiplan Heby 2030 med klimatbilaga”, SBN 16 
juni 2016, §60. 
 
 
 
I tjänsten 
Lina Salomonsson 
Miljöstrateg 
 
 
 
Delges 
Samtliga förvaltningar samt Hebygårdar AB & Hebyfastigheter AB, SHE AB. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

Ks § 189 Dnr KS/2021:109 400 

Svar på motion om effektmål för minskade koldioxidutsläpp 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås med hänvisning till uppdraget för Energi- och klimatplan 2030. 

Sammanfattning 
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige under 2022 gällande nya  effektmål för 
minskade koldioxidutsläpp. Förslaget innebär ” Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: Att 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder inför ett gemensamt effektmål om lägre koldioxidutsläpp 
jämfört med föregående år.” 

I motionen beskrivs vidare att klimatfrågan är extraordinär och kräver extraordinära lösningar, 
att alla verksamheter och alla delar av samhället behöver bidra till att minska den globala 
uppvärmningen. I motionen anges att Sverige inte kommer att nå målet om nollnettoutsläpp av 
klimatgaser senast 2045 om minskningen av klimatgaser inte accelereras kraftigt. Motionen 
beskriver även att Agenda 2030 tar idag stor plats i Heby kommuns utarbetande av mål för den 
kommunala verksamheten, men fokus ligger oftare på ekonomisk och social hållbarhet. 
Åtgärder för minskade klimatutsläpp får mindre plats samt att uppföljning av klimatarbetet 
oftast sker genom presentation av åtgärder, men som inte säger vilket nettoutsläpp kommunen 
har. 

Kommunstyrelsen  gav förvaltningen i uppdrag att utreda motionen (Ks § 209/2021). 

Svar på motionen 

Heby kommun har en antagen ”Energiplan med klimatbilaga” och sedan tidigare finns beslut om 
att planen ska revideras. Utifrån lagkrav om energiplan samt behov att Heby kommun har tydlig 
målstyrning för energi och minskad klimatpåverkan föreslås att Heby kommun tar fram en 
”Energi- och klimatplan 2030”  vilket behandlas i ärende KS 2022:7 och beslutas i 
kommunstyrelsen i oktober 2022. 

Energi- och klimatplanen syfte är att gälla som energiplan och att minska klimatpåverkan från 
Heby kommun som organisation, men också från det geografiska området. Områden som 
planen föreslås omfatta är energi, transporter, konsumtion, finansförvaltning och kolinlagring. 
Planen ska bidra till uppfyllelse av regionala och lokala klimatmål, samt de nationella klimat- 
och energipolitiska målen. Däribland Agenda 2030 och de globala målen.  

Planen ska börja gälla från och med 2024 och ska innefatta en femårig handlingsplan (2024-
2028) med förslag på åtgärder för att nå planens mål 2030. Handlingsplanen ska beskriva 
ansvar för åtgärder, det vill säga vilka nämnder som berörs och som har ansvar att genomföra 
åtgärderna. Energi- och klimatplanen föreslås vara ett styrdokument som kommer att utgöra en 
betydande grund för Hebys hållbarhetsarbete och ska ligga till grund för arbetet med budget 
och planering- och uppföljning. För närvarande ser Heby kommun över målstyrningen och 
kommande arbete med Energi- och klimatplanen kommer att tillgodose den målstyrning som 
ska gälla. Därför anges inte att minskad klimatpåverkan ska vara ett gemensamt effektmål i 
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förslag till Energi- och klimatplan, utan ska formas utifrån den målstyrning som gäller för 
planens startår. Avsikten med Energi- och klimatplanen är att åtgärderna ska följas upp på 
årsbasis utifrån det ansvar som kommer beskrivas i handlingsplanen och bör finnas med i 
budget och planering- och uppföljningsprocessen. 

Motionen anger även ”Vi är medvetna om att kommunen saknar verktyg att mäta utsläpp eller 
räkna ut i detalj vad verksamheterna genererar för utsläpp. Men man bör kunna redovisa om den 
verksamhet man bedrivit och de investeringar man gjort lett till ökade eller minskade utsläpp av 
koldioxid.” Heby kommun har idag otillräckligt underlag för att redovisa klimatutsläpp som 
verksamheterna ger upphov till. Arbetet med Energi- och klimatplanen kommer inkludera 
uppföljning av mål och därigenom kommer uppföljning av klimatutsläpp att tillgodoses.  

Genom förslag på Energi- och klimatplan 2030 för Heby kommun och hur planen ska 
implementeras i budget, planering och uppföljning bedömer kommunstyrelsen att delar av 
motionens viljeinriktning bättre tillgodoses där än genom ett gemensamt effektmål.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 
Ks § 209/2021 
Motion om nya effektmål om minskade koldioxidutsläpp 
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Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion om nya effektmål om minskade 
koldioxidutsläpp 
 
Förslag 
Beslut 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad. 
 
 
Bakgrund 
Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige under 2022 gällande nya  
effektmål för minskade koldioxidutsläpp. Förslaget innebär ” Vi föreslår 
kommunfullmäktige besluta: Att kommunstyrelsen och samtliga nämnder inför ett 
gemensamt effektmål om lägre koldioxidutsläpp jämfört med föregående år.” 
 
I motionen beskrivs vidare att klimatfrågan är extraordinär och kräver extraordinära 
lösningar, att alla verksamheter och alla delar av samhället behöver bidra till att 
minska den globala uppvärmningen. I motionen anges att Sverige inte kommer att nå 
målet om nollnettoutsläpp av klimatgaser senast 2045 om minskningen av 
klimatgaser inte accelereras kraftigt. Motionen beskriver även att Agenda 2030 tar 
idag stor plats i Heby kommuns utarbetande av mål för den kommunala 
verksamheten, men fokus ligger oftare på ekonomisk och social hållbarhet. Åtgärder 
för minskade klimatutsläpp får mindre plats samt att uppföljning av klimatarbetet 
oftast sker genom presentation av åtgärder, men som inte säger vilket nettoutsläpp 
kommunen har. 
 
Kommunstyrelsen  gav förvaltningen i uppdrag att utreda motionen (Ks § 209/2021). 
 
Svar på motionen 
Heby kommun har en antagen ”Energiplan med klimatbilaga” och sedan tidigare finns 
beslut om att planen ska revideras. Utifrån lagkrav om energiplan samt behov att 
Heby kommun har tydlig målstyrning för energi och minskad klimatpåverkan föreslås 
att Heby kommun tar fram en ”Energi- och klimatplan 2030”  vilket behandlas i 
ärende KS 2022:7 och beslutas i kommunstyrelsen i oktober 2022. 
 
Energi- och klimatplanen syfte är att gälla som energiplan och att minska 
klimatpåverkan från Heby kommun som organisation, men också från det geografiska 
området. Områden som planen föreslås omfatta är energi, transporter, konsumtion, 
finansförvaltning och kolinlagring. Planen ska bidra till uppfyllelse av regionala och 
lokala klimatmål, samt de nationella klimat- och energipolitiska målen. Däribland 
Agenda 2030 och de globala målen.  
 
Planen ska börja gälla från och med 2024 och ska innefatta en femårig handlingsplan 
(2024-2028) med förslag på åtgärder för att nå planens mål 2030. Handlingsplanen 
ska beskriva ansvar för åtgärder, det vill säga vilka nämnder som berörs och som har 
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ansvar att genomföra åtgärderna. Energi- och klimatplanen föreslås vara ett 
styrdokument som kommer att utgöra en betydande grund för Hebys 
hållbarhetsarbete och ska ligga till grund för arbetet med budget och planering- och 
uppföljning. För närvarande ser Heby kommun över målstyrningen och kommande 
arbete med Energi- och klimatplanen kommer att tillgodose den målstyrning som ska 
gälla. Därför anges inte att minskad klimatpåverkan ska vara ett gemensamt effektmål 
i förslag till Energi- och klimatplan, utan ska formas utifrån den målstyrning som 
gäller för planens startår. Avsikten med Energi- och klimatplanen är att åtgärderna 
ska följas upp på årsbasis utifrån det ansvar som kommer beskrivas i handlingsplanen 
och bör finnas med i budget och planering- och uppföljningsprocessen. 
 
Motionen anger även ”Vi är medvetna om att kommunen saknar verktyg att mäta 
utsläpp eller räkna ut i detalj vad verksamheterna genererar för utsläpp. Men man bör 
kunna redovisa om den verksamhet man bedrivit och de investeringar man gjort lett till 
ökade eller minskade utsläpp av koldioxid.” Heby kommun har idag otillräckligt 
underlag för att redovisa klimatutsläpp som verksamheterna ger upphov till. Arbetet 
med Energi- och klimatplanen kommer inkludera uppföljning av mål och därigenom 
kommer uppföljning av klimatutsläpp att tillgodoses.  
 
Genom förslag på Energi- och klimatplan 2030 för Heby kommun och hur planen ska 
implementeras i budget, planering och uppföljning bedömer Hållbarhetsenheten att 
motionen anses vara besvarad. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ks § 209/2021 
Motion om nya effektmål om minskade koldioxidutsläpp 
 
 
I tjänsten 
Lina Salomonsson 
Miljöstrateg 
 
 
Delges 
Hållbarhetsenheten 



 

Lokalavdelningen i Heby kommun 

Motion 

Till Kommunfullmäktige i Heby kommun 

Motion om nya effektmål för minskade koldioxidutsläpp 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att kommunstyrelsen och samtliga nämnder inför ett gemensamt effektmål om lägre 

koldioxidutsläpp jämfört med föregående år. 

 

Bakgrund, syfte och motivering 

Klimatfrågan är inte en fråga som andra. Sommarens extremväder och IPCC:s rapport borde övertyga 

även den mest envisa tvivlaren. Eftersom frågan är extraordinär, kräver den extraordinära lösningar. 

Alla verksamheter och alla delar av samhället behöver vara med och göra sitt i arbetet för att minska 

den påverkan vi har på den globala uppvärmningen. Tyvärr är det vi gör idag inte tillräckligt mycket. 

Enligt en rapport från SCB1 så minskar visserligen Sveriges utsläpp av koldioxid men inte i den takt 

som behövs: 

Sverige kommer inte att nå målet om noll nettoutsläpp av klimatgaser senast 2045 om minskningen 

av klimatgasutsläppen inte accelereras kraftigt. Likaså når vi inte målet om hållbart nyttjande av hav 

och marina resurser, och hotade arter fortsätter att utrotas i samma takt som tidigare. De inhemska 

koldioxidutsläppen minskar visserligen samtidigt som ekonomin växer, men inte i den takt som krävs 

för att nå målen. (sid 5) 

I den koldioxidbudget som tagits fram för Uppsala Län i samarbete mellan Ramboll och Uppsala 

Universitet nämns en årlig minskning på 16,4 % av länets koldioxidutsläpp om vi ska nå målet med 

noll nettoutsläpp 20452.   

Nuläge 

Agenda 2030 tar idag en stor plats i Heby Kommuns utarbetande av mål för den kommunala 

verksamheten men fokus ligger oftare på ekonomisk och social hållbarhet och åtgärder för minskade 

koldioxidutsläpp får mindre plats. Uppföljning och redovisning av klimatarbete sker sedan oftast i en 

presentation av åtgärder men detta säger ju egentligen ingenting om vilka nettoutsläpp som 

kommunen har.  

Att införa en kommunal koldioxidbudget som också följs upp regelbundet ser vi i Miljöpartiet som 

det mest önskvärda men eftersom vi inte tror att detta är realistiskt i dagens läge så föreslår vi 

istället att kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska ha ett 

                                                           
1
 SCB – Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Statistisk lägesbild 2019 (reviderad Mars 2020) 

2
 Kevin Anderson, Jesse Schrage, Isak Stoddard, Aaron Tuckey och Martin Wetterstedt. 2018. Koldioxidbudget 

för Uppsala län 2020-2040: Del I (2018). Klimatledarskapsnoden, Uppsala universitet, Sverige. 
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effektmål som handlar om att nämnden varje år ska uppvisa ett mindre koldioxidutsläpp än året 

innan. 

Vi är medvetna om att kommunen saknar verktyg att mäta utsläpp eller räkna ut i detalj vad 

verksamheterna genererar för utsläpp. Men man bör kunna redovisa om den verksamhet man 

bedrivit och de investeringar man gjort lett till ökade eller minskade utsläpp av koldioxid. Detta tror 

vi kan vara ett gott incitament för att öka hastigheten i omställningen av vår gemensamma 

verksamhet och med detta nå målen i Agenda 2030: nollnettoutsläpp av koldioxid till 2045.  

 

Heby 2021-09-27 

 

Joel Lindh   Elin Ångman 

Fullmäktigeledamot  Tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige 2021-09-28 
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 28 september 2021 
 

- KOMMUNFULLMÄKTIGE   

Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Kf §  82 Dnr 2021/109  
 Dnr 2021/111 
  

Anmälan av nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motion om nya effektmål för minskade koldioxidutsläpp överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 
 Motion om introduktionsvecka för nyanställda överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 
  
 
Sammanfattning 
Joel Lindh (MP) och Elin Ångman (MP) anmäler motion om nya effektmål för 
minskade koldioxidutsläpp. De föreslår kommunfullmäktige besluta 
att kommunstyrelsen och samtliga nämnder inför ett gemensamt effektmål om 
lägre koldioxidutsläpp jämfört med föregående år. Att införa en kommunal 
koldioxidbudget som också följs upp regelbundet ser vi i Miljöpartiet som det 
mest önskvärda men eftersom vi inte tror att detta är realistiskt i dagens läge så 
föreslår vi istället att kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen ska ha ett effektmål som handlar om att nämnden varje år ska 
uppvisa ett mindre koldioxidutsläpp än året innan. 
 
Ingela Wikander (KD) och Bernt Ove Stenmark (KD) anmäler en motion om 
introduktionsvecka för nyanställda. De föreslår i motionen att nyanställda i 
kommunen, främst tjänstemän men även i möjlig mån skolpersonal, 
anställda inom vården med mera får genomgå en introduktionsvecka med besök 
på de olika orterna som finns. Samt i möjligaste mån ta del av turistattraktioner 
och sevärdheter. Varje ort har kunnigt folk som kan berätta om orten, historiken 
och skapa större kunskap och förståelse kring en liten kommuns 
problemsituationer och möjligheter. 
  
 
Beslutsunderlag 
Motion om nya effektmål för minskade koldioxidutsläpp 
Motion om introduktionsvecka för nyanställda 
 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
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 19 oktober 2021 
 

- KOMMUNSTYRELSEN -   

Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Ks § 209 Dnr 2021/109 Dpl 

Motion om effektmål om minskade 
koldioxidutsläpp 

Kommunstyrelsens beslut 
 Förvaltningen får i uppdrag att utreda motionen.  
  
 
Sammanfattning 
Joel Lindh (MP) och Elin Ångman (MP) anmälde till Kf § 82/2021 en motion om 
nya effektmål för minskade koldioxidutsläpp. Kommunfullmäktige gav då 
kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen.  
 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder inför ett gemensamt effektmål om lägre koldioxidutsläpp 
jämfört med föregående år. Att införa en kommunal koldioxidbudget som också 
följs upp regelbundet ser vi i Miljöpartiet som det mest önskvärda men eftersom 
vi inte tror att detta är realistiskt i dagens läge så föreslår vi istället att 
kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska 
ha ett effektmål som handlar om att nämnden varje år ska uppvisa ett mindre 
koldioxidutsläpp än året innan. 

 
Beslutsunderlag 
Kf § 82/2021 
Motion om nya effektmål för minskade koldioxidutsläpp 
 

Delges 
Kommundirektör 
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Ks § 202 Dnr KS/2021:111 027 

Svar på motion om introduktionsvecka 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen avslås. 

 

Sammanfattning 
Ingela Wikander (KD) och Bernt Ove Stenmark (KD) anmälde till Kf § 82/2021 en motion om 
introduktionsvecka för nyanställda. Fullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att 
bereda motionen. 

I motionen föreslås det att nyanställda i kommunen, främst tjänstemän men även i möjlig mån 
skolpersonal, anställda inom vården med mera får genomgå en introduktionsvecka med besök på 
de olika orterna som finns. Samt i möjligaste mån ta del av turistattraktioner och sevärdheter. 
Varje ort har kunnigt folk som kan berätta om orten, historiken och skapa större kunskap och 
förståelse kring en liten kommuns problemsituationer och möjligheter. Den 19 oktober 2021 
beslutar Kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att utreda motion.   

I början av 2000-talet fanns det en introduktionsresa med buss runt om i kommunen ungefär 
såsom motionen föreslår. Det var uppskattat och något som det pratas om då och då än idag. En 
skillnad från i början decenniet är att kommunen har en betydligt högre personalomsättning idag. 
Det börjar och slutar runt 100 medarbetare årligen i hela kommunen. Det går inte att komma 
ifrån att ett arrangemang enligt motionen är en resurskrävande insats och ett betydande 
arbetsmoment och arrangemang. Det finns ingen medarbetare eller enhet som idag kan arrangera 
detta utan att ordinarie arbete måste omprioriteras. Dessutom krävs det resurser i form av 
budget.  

Vi kan slå fast att en bra introduktion kan vara avgörande för att utveckla och även behålla en 
medarbetare en längre tid.  Förslaget ligger också helt i linje med Planeringsdirektivet under 
Hållbar tillväxt och kommunens mål om att uppfattas som en attraktiv kommun och arbetsgivare. 

Resultat av avgångsintervjuer med chefer i Heby kommun och avgångsenkäter med övriga 
anställda visar att introduktionen är viktig och att den till och med kan bli än bättre i de flesta 
verksamheterna. Området är under ständig utveckling. Stödenheter, IT-Centrum och 
förvaltningen själva arbetar aktivt med utbildning, mallar, rutiner, information, mentorer, digitala 
verktyg m m för att uppnå en bättre introduktion på arbetsplatsen. En bra introduktion omfattar 
även arbetsmiljö och minskar risken att bli skadad i arbetet.   

Vi kan konstatera att det läggs kraft och resurser på många delar i introduktionen för nyanställda 
inom Heby kommun.  

 

Det motionen tar upp är också viktigt. Att tidigt förstå och bli delaktig i kommunens vision - Heby 
Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar 
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människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna – förstärker känslan av sammanhang och 
har många positiva effekter.  

I dagsläget finns dock inga resurser eller budget för att förverkliga intentionerna i denna motion. 
Kärnan i motionen tar vi till oss och om möjligt omsätter i andra sammanhang som t ex enklare 
filmer om orterna och lyfter upp det fina med att bo och verka i Heby kommun eller 
introduktionsrundtur i kommunen i en mindre skala.    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 22 september 2022 
Ks § /2022 
Kf § 82/2021 
Motion om introduktionsvecka 
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Kommunfullmäktige 

 

Svar på Motion om introduktionsvecka 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen avslås. 
 
 
 
Sammanfattning 
Ingela Wikander (KD) och Bernt Ove Stenmark (KD) anmälde till Kf § 82/2021 en 
motion om introduktionsvecka för nyanställda. Fullmäktige beslutade att uppdra åt 
kommunstyrelsen att bereda motionen. 
I motionen föreslås det att nyanställda i kommunen, främst tjänstemän men även i 
möjlig mån skolpersonal, anställda inom vården med mera får genomgå en 
introduktionsvecka med besök på de olika orterna som finns. Samt i möjligaste mån ta 
del av turistattraktioner och sevärdheter. Varje ort har 
kunnigt folk som kan berätta om orten, historiken och skapa större kunskap och 
förståelse kring en liten kommuns problemsituationer och möjligheter. 
 
Den 19 oktober 2021 beslutar Kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att 
utreda motion.   
 
 
Utredning 
Själva grundidén är bra. I början av 2000-talet fanns det en introduktionsresa med 
buss runt om i kommunen ungefär såsom motionen föreslår. Det var uppskattat och 
något som det pratas om då och då än idag.  
 
En skillnad från i början decenniet är att kommunen har en betydligt högre 
personalomsättning idag. Det börjar och slutar runt 100 medarbetare årligen i hela 
kommunen. Det går inte att komma ifrån att ett arrangemang enligt motionen är en 
resurskrävande insats och ett betydande arbetsmoment och arrangemang. Det finns 
ingen medarbetare eller enhet som idag kan arrangera detta utan att ordinarie arbete 
måste omprioriteras. Dessutom krävs det resurser i form av budget.  
 
Vi kan slå fast att en bra introduktion kan vara avgörande för att utveckla och även 
behålla en medarbetare en längre tid.  Förslaget ligger också helt i linje med 
Planeringsdirektivet under Hållbar tillväxt och kommunens mål om att uppfattas som 
en attraktiv kommun och arbetsgivare. 
 
Resultat av avgångsintervjuer med chefer i Heby kommun och avgångsenkäter med 
övriga anställda visar att introduktionen är viktig och att den till och med kan bli än 
bättre i de flesta verksamheterna. Området är under ständig utveckling. Stödenheter, 
IT-Centrum och förvaltningen själva arbetar aktivt med utbildning, mallar, rutiner, 
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information, mentorer, digitala verktyg m m för att uppnå en bättre introduktion på 
arbetsplatsen. En bra introduktion omfattar även arbetsmiljö och minskar risken att 
bli skadad i arbetet.   
  
Vi kan konstatera att det läggs kraft och resurser på många delar i introduktionen för 
nyanställda inom Heby kommun.  
 
Det motionen tar upp är också viktigt. Att tidigt förstå och bli delaktig i kommunens 
vision - Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och 
livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna – 
förstärker känslan av sammanhang och har många positiva effekter.  
 
I dagsläget finns dock inga resurser eller budget för att förverkliga intentionerna i 
denna motion. Kärnan i motionen tar vi till oss och om möjligt omsätter i andra 
sammanhang som t ex enklare filmer om orterna och lyfter upp det fina med att bo 
och verka i Heby kommun eller introduktionsrundtur i kommunen i en mindre skala.    
      
 
Beslutsunderlag 
Motion om introduktionsvecka 
 
 
I tjänsten 
Mats Jällrud 
Personalchef 
 
 
 
Delges 
/TextBeslutförslag2/ 
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Ks § 203 Dnr KS/2022:1 006 

Svar på motion om voteringssystem 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen avslås.  

 

Sammanfattning 
Mattias Widén (SD) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 med 
Motion om voteringssystem för fullmäktige. I motionen föreslås det att Heby kommunfullmäktige 
ska använda ett digitalt voteringssystem för att hantera voteringar och upprop. Argumenten för 
införande är att det skulle underlätta för de förtroendevalda, spara tid, samt att det också skulle 
vara enklare för allmänhet och ledamöter att följa utfallet i voteringen med ett digitalt verktyg där 
resultatet summeras och kan visas via bildskärm. 

Det finns lite olika alternativ ute på marknaden, där mötessystemen ofta inkluderar andra 
funktioner som också kan nyttjas för att administrera fullmäktigesammanträden utöver det som 
efterfrågas i motionen, såsom integrering till tv-sändning av sammanträdet, reglering av 
talartider, möjlighet för ledamöter att via systemet begära ordet, replik, yrkande etc. Dessa 
funktioner skulle också kunna skapa mer följsamhet i debatter och beslutsfattandet.  

 

Beslutsunderlag 
Ks § 44/2022 
Kf § 14/2022 
Motion om voteringssystem 
 

 

 

Heby kommun
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Disa Hasselberg 
Kommunsekreterare 
disa.hasselberg@heby.se 

 
 

 
/AdressatNamn/ 

 

Tjänsteskrivelse gällande införande av ett 
voteringssystem 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens presidiums förslag  
 Motionen avslås.  
 
 
 
Sammanfattning 
Mattias Widén (SD) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 
med Motion om voteringssystem för fullmäktige. I motionen föreslås det att Heby 
kommunfullmäktige ska använda ett digitalt voteringssystem för att hantera 
voteringar och upprop. Argumenten för införande är att det skulle underlätta för de 
förtroendevalda, spara tid, samt att det också skulle vara enklare för allmänhet och 
ledamöter att följa utfallet i voteringen med ett digitalt verktyg där resultatet 
summeras och kan visas via bildskärm.  
 
Det finns lite olika alternativ ute på marknaden, där mötessystemen ofta inkluderar 
andra funktioner som också kan nyttjas för att administrera 
fullmäktigesammanträden utöver det som efterfrågas i motionen, såsom integrering 
till tv-sändning av sammanträdet, reglering av talartider, möjlighet för ledamöter att 
via systemet begära ordet, replik, yrkande etc. Dessa funktioner skulle också kunna 
skapa mer följsamhet i debatter och beslutsfattandet.  
 
 
Utredning 
Det finns en del aktörer på marknaden som har system som är mer eller mindre 
anpassade till att administrera fullmäktigesammanträden. Funktioner som är 
inkluderade innefattar närvarorapportering, att begära ordet, yrka, anmäla jäv, begära 
votering eller minoritetsåteremiss. Presidiet kan se talarordningen skapas i realtid, 
och man kan i systemet reglera talartider, tider för replik och dylikt. Ett system skulle 
kunna underlätta för presidium och sekretariatet att administrera systemet,  men det  
skulle också innebära ett behov av att avsätta mer tid för förberedelser för varje möte 
för att rigga systemet med ärendelista, propositionsordningar och annat.  
 
Vid en votering får samtliga ledamöter möjlighet att svara sammantidigt och 
resultatet summeras sedan så fort samtliga deltagare har voterat. Från systemet finns 
sedan en möjlighet att dra ut en rapport över deltagare, resultat i voteringar, 
yrkanden etc. vilket kan underlätta dokumentationen av sammanträdet. 
 
En av de aktörer på marknaden erbjuder en kombinationstjänst där 
webbsändningsplattform och voteringssystemet är integrerat vilket gör att de som 
följer sammanträdet via webben får tillgång till en vy där de kan se talarlistor, 



Datum  

 

2022-08-22 
2 (3) 

talartider, yrkanden och resultat i voteringar vid sidan av bild på det som sker i 
plenumsalen. Det blir på så sätt enklare att följa med i debatterna, och i 
beslutsfattandet. Plattformen erbjuder också automatiserad textning vilket medför en 
stor tillgänglighetsanpassning av webbtv-sändningen som underlättar efterlevnaden 
av Tillgänglighetsdirektivet utan att vara alltför kostsam i jämförelse för att arvodera 
någon att texta i efterhand. Det är dock inget som görs i dagsläget.  
 
 
Tekniska förutsättningar 
Många system är molnbaserade och kräver därför att deltagare i mötet har tillgång till 
en enhet såsom en iPad, mobiltelefon eller dator med en robust internetuppkoppling. 
Varje ledamot har i dagsläget en iPad som kan användas till detta syfte och det finns 
bredband via fiber i salen där fullmäktige sammanträder. I dagsläget använder 
ledamöterna LEX-Meeting appen under sammanträden som är en molnbaserad tjänst, 
det finns en liten sårbarhet med en molnbaserad lösning då vi erfarit tillfällen då 
uppkopplingen inte varit stabil. Ett alternativ skulle kunna vara ett voteringssystem 
som är analogt. 
 
Frekvens och tidsåtgång för voteringar i dagsläget 
En votering i Heby kommunfullmäktige tar i dagsläget ungefär 20-25min att 
genomföra med den metod som används där voteringen sker med upprop och svaret 
för varje ledamot noteras och summeras manuellt. Kommunfullmäktige i Heby 
kommun har i regel haft 7 sammanträden per år under den senaste mandatperioden. 
Under 2021 genomfördes totalt 2 voteringar, likaså genomfördes 2 voteringar under 
2020, under 2019 genomfördes inga voteringar och under 2018 genomfördes 2 
voteringar totalt. Uppropet sker förstås vid varje sammanträde och tar ca 10-15min 
att genomföra. 
 
Hur det kan komma att se ut nästa mandatperiod vet vi så klart inte, så det är mycket 
möjligt att frekvensen på voteringar kommer öka, men utifrån hur det sett ut de 
senaste åren, där 2018 är ett år som tangerar två olika mandatperioder, så finns det 
inte någon stor tidsvinst att göra på ett införande. Därmed inte sagt att det finns andra 
vinningar vid ett införande av ett mötessystem som förenklar mötet och skapar större 
transparens för det som sker under mötet, vilket också underlättar för de som följer 
sammanträdet på plats eller via webbtv-sändning. Det finns därmed potential att öka 
allmänhetens intresse för fullmäktiges sammanträden och på så sätt stärka insyn och 
den demokratiska proceduren.  
 
I dagsläget är det få som nyttjar möjligheten att följa fullmäktige på distans, enligt den 
statistik som går att få från den plattform som Heby kommun använder sig av för att 
webbtv-sända fullmäktiges sammanträden har ett sammanträde i snitt 7-15 unika 
tittare, och 7-15 tittare som sett sammanträdet i efterhand. Det finns dock inga 
garantier för att en kvalitetshöjning skulle medföra ett ökat intresse för att följa 
kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Vid utredningen har offerter begärts in från olika leverantörer för att göra en 
ungefärlig bedömning av vad ett införande av ett system skulle kunna kosta. Dessa 
intervaller är således ungefärliga då ett införande skulle föregås av en upphandling.   
 
Införandet av ett voteringssystem skulle innebära en införandekostnad för systemet 
på mellan 10 000 – 14 000 kr ex moms för ett molnbaserat system, samt arvoden till 
fullmäktiges ledamöter och ersättare vid utbildning i systemet. Löpande skulle 



Datum  

 

2022-08-22 
3 (3) 

voteringssystemet ge en månadskostnad mellan 3500 kr ex moms och 7200 kr ex 
moms. Finns önskemål om att även köpa in ytterligare funktioner till själva webbtv-
sändningen tillkommer en merkostnad på ca 3500kr ex moms per månad tillkomma, 
då det är en dyrare plattform för streaming och videogalleri än den plattform 
kommunen använder sig av idag.  
 
Totalt så rör det sig om en kostnadsökning per år som ligger mellan 52 500 kr – 
178 500 kr inklusive moms, vilket innebär en kostnad per sammanträde mellan 
7500kr – 25 500kr.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 30 september 2022 
Ks § 44/2022 
Kf § 14/2022 
Motion om voteringssystem 
 
 
 
I tjänsten 
Disa Hasselberg 
Kommunsekreterare 
 
 
 
Delges: 
/TextBeslutförslag2/ 
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Kf § 14 Dnr KS/2022:21, KS/2022:1 624, 006 

Anmälan av nya motioner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motion om psykisk ohälsa i första hand bland barn, ungdomar och unga vuxna överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning. 

 Motion om voteringssystem överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Carl-Otto Bergqvist (V) och Salima Korshed (V) har inkommit med Motion om psykisk 
ohälsa i första hand bland barn, ungdomar och unga. Mattias Widén (SD) har inkommit 
med Motion om voteringssystem. 

 

 

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

 

Delges 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 

 

 
 

 

 

Heby kommun
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Molion

Att kommunfullmdktiges m6ten kan vara ldnga och rOriga dr vdlkdnt fdr de flesta, ofta

beroende pi vilka beslut som ska fattas. Det dr samtidigt viktigt att alla f6r gdra sin r6st hdrd i

en fullSndad demokrati.

Allt fler kommuner har de sista 6ren inf6rt digitalt voteringssystem av olika skdl. Systemen

bygger pi att varje ledamot har en knappdosa ddr man begdr ordet, begdr replik, voterar osv.

Dessa system har flera fordelar som verkar bide tidsbesparande och ger god ordning pA

sammantrddet. Upprop och voteringar tar bara n6gon minut vilket dr en tidsbesparing p6

l6ng sikt. Arbetet fdr presidiet och tjdnstemdnnen minskar.

Ofta kombineras systemet med t.ex. en projektorduk ddr ledamoter och 6sk6dare kan se

talarlistan med mera. Man ser dven vem som har ordet och dterst6ende talartid for denne.

Vid voteringar kan man se resultatet direkt pi duken som dr en effektiv f6rdel.

De flesta dr nog dverens om att det dr ldttare att fora fram en 6sikt ddr man avldgger sin r6st

genom en knapptryckning dn vid en "uppropsvotering" som sker idag i kommunen.

Med anledning av ovanst6ende si yrkar Sverigedemokraterna Heby:

. Att ge kommunstyrelsen ansvar for att ta fram ett digitalt voteringssystem for att

underldtta den demokratiska processen i kommunfullmdktige och alternativt i

demokratiska processen I Heby kommuns fullmdktigemdten.

Sverigedemokraterna Heby

Mattias Widen

DenZLlt2-2O2!

Sida 1 av 1

$s*rmrffi'Heby kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Sammanträdesdatum 

 19 oktober 2021 
 

- KOMMUNSTYRELSEN -   

Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Ks § 210 Dnr 2021/111 Dpl 

Motion om introduktionsvecka 

Kommunstyrelsens beslut 
 Förvaltningen får i uppdrag att utreda motionen. 
  
 
Sammanfattning 
Ingela Wikander (KD) och Bernt Ove Stenmark (KD) anmälde till Kf § 82/2021 
en motion om introduktionsvecka för nyanställda.  Fullmäktige beslutade att 
uppdra åt kommunstyrelsen att bereda motionen. 
 
I motionen föreslås det att nyanställda i kommunen, främst tjänstemän men 
även i möjlig mån skolpersonal, anställda inom vården med mera får genomgå 
en introduktionsvecka med besök på de olika orterna som finns. Samt i 
möjligaste mån ta del av turistattraktioner och sevärdheter. Varje ort har 
kunnigt folk som kan berätta om orten, historiken och skapa större kunskap och 
förståelse kring en liten kommuns problemsituationer och möjligheter. 
  
 
Beslutsunderlag 
Kf  § 82/2021 
Motion om introduktionsvecka för nyanställda 
 
 
 
 

Delges 
Kommundirektör 
Personalchef 
 

Heby kommun
Dnr: KS/2021:111
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Datum: 2021-10-08
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Sammanträdesdatum 

 28 september 2021 
 

- KOMMUNFULLMÄKTIGE   

Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Kf §  82 Dnr 2021/109  
 Dnr 2021/111 
  

Anmälan av nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motion om nya effektmål för minskade koldioxidutsläpp överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 
 Motion om introduktionsvecka för nyanställda överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 
  
 
Sammanfattning 
Joel Lindh (MP) och Elin Ångman (MP) anmäler motion om nya effektmål för 
minskade koldioxidutsläpp. De föreslår kommunfullmäktige besluta 
att kommunstyrelsen och samtliga nämnder inför ett gemensamt effektmål om 
lägre koldioxidutsläpp jämfört med föregående år. Att införa en kommunal 
koldioxidbudget som också följs upp regelbundet ser vi i Miljöpartiet som det 
mest önskvärda men eftersom vi inte tror att detta är realistiskt i dagens läge så 
föreslår vi istället att kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen ska ha ett effektmål som handlar om att nämnden varje år ska 
uppvisa ett mindre koldioxidutsläpp än året innan. 
 
Ingela Wikander (KD) och Bernt Ove Stenmark (KD) anmäler en motion om 
introduktionsvecka för nyanställda. De föreslår i motionen att nyanställda i 
kommunen, främst tjänstemän men även i möjlig mån skolpersonal, 
anställda inom vården med mera får genomgå en introduktionsvecka med besök 
på de olika orterna som finns. Samt i möjligaste mån ta del av turistattraktioner 
och sevärdheter. Varje ort har kunnigt folk som kan berätta om orten, historiken 
och skapa större kunskap och förståelse kring en liten kommuns 
problemsituationer och möjligheter. 
  
 
Beslutsunderlag 
Motion om nya effektmål för minskade koldioxidutsläpp 
Motion om introduktionsvecka för nyanställda 
 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
 
 

Heby kommun
Dnr: KS/2021:111
HandlingsId: 2021:2096
Datum: 2021-10-12



 Kristdemokraterna 
i Heby Kommun

Kommunfullmäktige
Heby Kommun

Motion om att införa introduktionsvecka för nyanställda

Vi föreslår att kommunfullmäktige besluta:

Att införa en obligatorisk introduktionsvecka om Heby kommun för främst 
nyanställda.

Bakgrund:
Heby kommun är en till ytan stor kommun, med många mindre tätorter, och även 

jämte Heby en centralort i Östervåla. Kommunen har ett i förhållande till 

invånarantalet ett stort inslag av småföretagare, drivkraftiga föreningar och 

engagerade, drivkraftiga privatpersoner.

En stor del av våra tjänstemän kommer från, och bor i, andra kommuner och i vissa 

fall saknar kunskap om kommunen som en helhet. Detta bidrar ibland till att invånare 

och entreprenörer får känslan av ett ”vi och dom” och ett utanförskap. Detta märks 

inte minst i Företagarnas ranking om företagsklimatet i landets kommuner. Som det 

är idag vet vi att ledande tjänstemän som hanterar ärenden från alla olika delar i 

kommunen, har inte sett annat än kommunhuset i Heby.

Nya tjänstemän i ledande ställning kommer ibland från betydligt större orter/städer 

eller mer eller mindre direkt från avslutad akademisk utbildning och saknar inte sällan 

en glesbygdskommuns ”anda” med dess möjligheter men också begränsningar.

Genom en introduktionsvecka kan våra anställda förutom att ha sin arbetsplats i 

kommunens lokaler, även bli ambassadörer för hela kommunen vilket gynnar både 

Heby kommun
Dnr: KS/2021:111
HandlingsId: 2021:1977
Datum: 2021-09-27



dem och oss på sikt. En introduktionsvecka kan ske i större grupper till exempel med 

buss, eller mindre grupper med minibuss eller liknande.

KD föreslår därför att: 
• Nyanställda i kommunen, främst tjänstemän men även i möjlig mån skolpersonal, 

anställda inom vården med mera får genomgå en introduktionsvecka med besök på 

de olika orterna som finns. Samt i möjligaste mån ta del av turistattraktioner och 

sevärdheter. 

Varje ort har kunnigt folk som kan berätta om orten, historiken och skapa större 

kunskap och förståelse kring en liten kommuns problemsituationer och möjligheter. 

Kristdemokraterna i Heby kommun

2021-09-27

Ingela Wikander Bernt Ove Stenmark

Heby kommun
Dnr: KS/2021:111
HandlingsId: 2021:1977
Datum: 2021-09-27
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Jenny Tobiasson

Från: Barbro Brodin <barbro.brodin@telia.com>
Skickat: den 21 oktober 2022 13:16
Till: Jenny Tobiasson
Ämne: SV: KPR ny val och avsägelser

Avsäger mig härmed uppdraget som representant i KPR för RPG i Equmeniakyrkan Östervåla. Barbro Brodin   Skickar 
med mailadresser till våra nya reresentanter.  Lennart Hognert: lennart.hognert@mbox.lidnet.se  
Anders Khil: ak4fjs@gmail.com    Ursäkta att det har tagit lite tid ,men nu har vi nog allt på plats.Hälsningar Barbro B 
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Db § 6   

Uppföljning av medborgarförslag 
 

Demokratiberedningens beslut 

 Tackar för informationen och konstaterar att förslagen generellt behandlas inom den 
tidsram som Riktlinjen för hantering av motioner och medborgarförslag anger.  

 Demokratiberedningen föreslår att kommunstyrelsen i fortsättningen bereder den årliga 
uppföljningen av medborgarförslag då demokratiberedningen upphör att existera, samt 
uppmanar kommande fullmäktigepresidium att bevaka medborgarförslagen löpande. 

 

Sammanfattning 

Kommunsekreteraren går kortfattat igenom en lägesrapport för medborgarförslag 
som inkommit från 2021 fram till dagens datum.  

 Det senaste medborgarförslaget som inkommit är Stärk och utveckla bland annat 
föreningslös ungdom i Heby, som är anmält till fullmäktige 27 september 2022 och 
kommer föreslås uppdras åt kultur och fritidsnämnden att besvara.  

 Medborgarförslaget billigare resor i kollektivtrafiken för pensionärer som inkom i 
november 2022 bereds i kommunstyrelsen och väntas beslutas i oktober. 

 Medborgarförslaget Bygg en gång- och cykelväg till Vittinge IP besvarades av 
samhällsbyggnadsnämnden i oktober 2021. 

 Medborgarförslaget Frigör mark för medborgarodling besvarades av 
samhällsbyggnadsnämnden i maj 2022. 

 Medborgarförslaget Satsning på parken i centrala Morgongåva anmäldes till fullmäktige i 
juni och svar bereds nu i av samhällsbyggnadsnämndens förvaltning. 

 Medborgarförslaget Sänkta avgifter för färdtjänst, samt valfrihet att åka inom länet och 
dess närområden besvarades av vård- och omsorgsnämnden i mars 2022. 

 Medborgarförslaget Ta tillbaka önskematveckan till skolmatsalen i skolan, anmäldes på 
fullmäktige i februari 2022 och besvarades av samhällsbyggnadsnämnden i mars 2022. 

 Medborgarförslaget Östervåla behöver en ny plats för att placera ut fti-burkar, på den 
östra sidan bereds nu av samhällsbyggnadsnämnden som väntas besvara förslaget i 
oktober. 

 Medborgarförslaget Förbjud alla former av fyrverkeri som låter inom tätbebyggt område 
besvarades av kommunstyrelsen i november 2021. 

 Medborgarförslaget Skyltar om lediga tomter vid väg 56 i Tärnsjö, besvarades av 
samhällsbyggnadsnämnden i maj 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen

Heby kommun
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Db § 7 Dnr   

Utvärdering av demokratiberedningen 

 
Demokratiberedningens beslut 

 Demokratiberedningen diskuterar arbetet som genomförts under mandatperioden och 
den roll beredningen, haft samt tackar varandra, ordförande, kanslichef och 
sekreterare för gott samarbete under perioden. 
 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen har under mandatperioden främst jobbat med att bevaka 
medborgarförslagen, tagit fram riktlinjer för hanteringen av motioner och medborgarförslag, 
samt genomfört det stora arbetet med att utvärdera den politiska organisationen och lägga 
förslag på den politiska organisationen inför den kommande mandatperioden.  

Demokratiberednings uppfattning är att det varit svårt att uppfylla sin roll att följa och främja 
kommunfullmäktiges medborgarkontakter då nämnder och förvaltningar använder verktygen 
och dialogformerna på olika sätt utan att egentligen ta något stöd från demokratiberedningen i 
tillvägagångssätt. Beredningen har inte heller någon exekutiv makt vilket gör det svårt att 
bedriva några frågor utan ett tydligt mandat och uppdrag från fullmäktige. Detta har också varit 
de bakomliggande skälen till att demokratiberedningen också föreslog fullmäktige att avveckla 
organet till nästa mandatperiod. Behovet att värna kommunfullmäktiges medborgarkontakter 
kommer dock alltjämt kvarstå, vilket i stor utsträckning hamnar på gruppledarna och 
fullmäktiges presidium under kommande mandatperiod, liksom på kommunstyrelsen.  

Framgent kan arbetet med att utvärdera och lämna förslag kring den politiska organisationen 
nästa mandatperiod uppdras åt en parlamentarisk grupp, vilket också kan budgetsättas på ett 
annat sett än att ingå i demokratiberedningens budget.  

Gällande medborgarförslag ser demokratiberedningen ett behov av att hålla diskussionen 
levande kring formerna för hur kommunen arbetar med medborgardialog, när och hur och 
varför? Vilken typ av medborgardialog vill våra medborgare ha? Ofta visar det sig handla om 
praktiska frågor ”här och nu”, och väldigt sällan visionära frågor om hur man vill utforma 
samhället långsiktigt. Det gäller att hitta bra kanaler i framtiden för dialog, vilket är viktigt inte 
minst  i kommande arbete med Översiktsplanen.  

Vidare diskuterade demokratiberedningen vikten av att kommunicera ut till partierna inför 
mandatperiodens första fullmäktige att informera om de nya regler som beslutats för 
mandatperioden, vilka val som ska förrättas, såsom att alla partier måste förbereda val av 
gruppledare.  

När det gäller nyvalsutbildning är en heldag bokad med SKR den 19 januari om fullmäktiges 
roll. Det förbereds också introduktionshäften och en särskild utbildning i kommunal ekonomi. 
Därutöver så ska naturligtvis en del utbildningsinsatser genomföras i varje nämnd. 
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Kommunfullmäktige 

Heby kommun
Dnr: Db/2022-09-19 § 7
HandlingsId: 2022:2292
Datum: 2022-10-24


	Kommunfullmäktige sammanträder
	Datum: 1 november 2022 kl. 17:00 Plats: Heby folkets hus, Heby
	1.	Mötets öppnande
	2.	Anteckning av närvarande
	3.	Val av justerande
	4.	Tid och plats för justering
	5.	Revidering av föredragningslistan
	6.	Information om Kulturmiljöprogram
	7.	Kommunfullmäktige, val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande
	8.	Kommunfullmäktiges revisorer, val av revisorer samt presidium (ordförande och 1:e vice ordförande)
	9.	Kommunstyrelse, val av ledamöter och ersättare
	10.	Kommunstyrelse, val av ordförande, 1:e viceordförande och 2:e vice ordförande
	11.	Valberedning, val av ledamöter, ersättare samtpresidium
	12.	Anmälan av gruppledare
	13.	Allmänhetens frågor
	14.	Genomgång av kommunfullmäktiges arbetsordning
	15.	Styrelser, nämnder och beredning
	16.	Revisorerna, information
	17.	Frågor
	18.	Återrapportering
	19.	Interpellationer
	20.	Nytt kulturmiljöprogram
	21.	Delårsrapport per 31 augusti 2022
	22.	Energi- och klimatplan 2030
	23.	Motion om effektmål för minskade koldioxidutsläpp
	24.	Motion om introduktionsvecka
	25.	Motion om voteringssystem
	26.	Anmälan av nya motioner
	27.	Anmälan av nya medborgarförslag
	28.	Avsägelser 2022
	29.	Fyllnadsval av revisor för perioden fram till 31 mars 2022
	30.	Övriga val
	31.	Anmälningsärenden

	Nytt kulturmiljöprogram för Heby kommun
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Nytt kulturmiljöprogram för Heby kommun
	Sammanfattning
	Ärendet
	Konsekvens för andra nämnder
	Prövning av barnets bästa - barnkonventionen

	Beslutsunderlag

	Delårsrapport per 31 augusti 2022 – hela kommunkoncernen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Delges


	Delårsrapport per 31 augusti 2022 – hela kommunkoncernen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Inledning
	Förvaltningsberättelse
	Översikt över verksamhetens utveckling
	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
	Omvärldsrisker
	Verksamhetsrisker

	Händelser av väsentlig betydelse
	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
	God ekonomisk hushållning

	Prognos för måluppfyllelse
	Ekonomiskt resultat
	Resultat i skattefinansierad verksamhet
	Budgetföljsamhet drift

	Balanskravsresultat
	Väsentliga personalförhållanden
	Sysselsättningsgrad
	Löneutveckling
	Sjukfrånvaro
	Arbetsmiljöarbete
	Personalförsörjning och kompetensutveckling

	Intern kontroll
	Förväntad utveckling

	Ekonomisk redovisning
	Drift -€och Investeringsredovisning, resultaträkning
	Redovisningsprinciper
	Resultaträkning (kommunen)
	Resultaträkning (koncernen)
	Balansräkning
	Kassaflödesanalys

	Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse
	Kommunstyrelsen
	Sammanfattning av periodens viktigaste händelser
	Ekonomisk uppföljning
	Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
	Kommentar till periodens utfall och helårsprognos
	Investeringar
	Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar
	Uppföljning av internkontrollplan
	Uppföljning av näringslivsstrategin
	Framtidsbedömning
	Uppföljning av måluppfyllelse, prognos
	Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning
	Inriktningar: Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.
	Effektmål: Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.
	Effektmål: Räddningstjänstens förmåga att hantera bränder och trafikolyckor ska förbättras till 2022 jämfört med 2020
	Effektmål: Den enskildes medvetande om brandrisker och agerande vid bränder ska förbättras till 2022 jämfört med 2020.
	Effektmål: Kommunen ska ha en god förmåga att hantera allvarliga och extraordinära händelser

	Inriktningar: Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
	Effektmål: Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en levande landsbygd.
	Effektmål: Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare med en medveten strategi för kompetensförsörjning och moderna verktyg för rekrytering
	Effektmål: Heby kommun ska ha ett bra företagsklimat

	Inriktningar: Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi.
	Effektmål: Heby kommun ska ha en ansvarsfull användning av sina lokaler
	Effektmål: Heby kommun ska ha en långsiktig och strategisk ekonomisk planering

	Inriktningar: Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.
	Effektmål: Kommunens upphandlingar har alltid ett Agenda 2030-perspektiv
	Effektmål: Heby kommun ska öka andelen tjänsteresor med fossilfria drivmedel

	Inriktningar: Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.
	Effektmål: Heby kommun ska ha digitaliseringslösningar och e-tjänster som bygger på strategiskt prioriterade verksamhetsbehov och kostnadsmedvetenhet

	Effektmål: Verksamhetsmål som omfattar områden utanför beslutade effektmål.

	Sammanfattande kommentar



	Kvartalsrapport per 31 mars 2022
	Beslutsunderlag
	Förslag
	Ändringsförslag
	Yrkanden
	Förslagsordning
	Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer inledningsvis den första och tredje beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
	Reservationer

	Presentation av granskning gällande delårsrapport
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Delges


	Yttrande över delårsrapport per den31 augusti 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Delges + bilagor


	Anslag 11 okt 2022
	Bmn § 56
	Bmn § 56 bilaga
	Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse
	Bygg- och miljönämnden
	Sammanfattning av periodens viktigaste händelser
	Ekonomisk uppföljning
	Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
	Kommentar till periodens utfall och helårsprognos
	Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar
	Uppföljning av internkontroll
	Framtidsbedömning
	Uppföljning av måluppfyllelse, prognos
	Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning
	Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
	Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi.
	Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.





	Delårsrapport per 31 augusti 2022
	Sammanfattning

	Kultur- och fritidsnämnden har att godkänna sin delårsrapport 2022, samt måluppfyllelse för perioden.
	Beslutsunderlag

	Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse
	Kultur- och fritidsnämnden
	Sammanfattning av periodens viktigaste händelser
	Ekonomisk uppföljning
	Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
	Kommentar till periodens utfall och årsprognos
	Investeringar
	Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar
	Uppföljning av internkontroll
	Uppföljning av näringslivsstrategin
	Framtidsbedömning
	Uppföljning av måluppfyllelse, prognos
	Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning
	Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.
	Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka.
	Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.

	Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
	Vi ska främja god hälsa genom att erbjuda ändamålsenliga och trygga mötesplatser för rekreation, socialisering och delaktighet.
	Heby kommuns livsstil ska framhävas och våra olika orters särprägel lyftas.

	Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.
	Vi ska främja miljömedvetenhet i samhället, samt arbeta utefter rutiner och metoder som gynnar vårt klimat och begränsar negativa miljöavtryck.

	Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.
	Kultur- och fritidsutbudet ska vara brett, hålla god kvalitet och vara behovsstyrt.
	Invånarna ska känna till vad vi gör och vad vi erbjuder, samt känna sig delaktiga i de beslut som berör dem.


	Sammanfattande kommentar



	Delårsrapport per 31 augusti 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Delges Ekonomichef Förvaltningsekonom Kommundirektör Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges revisorer


	Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse
	Samhällsbyggnadsnämnden
	Sammanfattning av periodens viktigaste händelser
	Ekonomisk uppföljning
	Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
	Kommentar till periodens utfall
	Investeringar
	Åtgärdsplaner: effektiviseringar och besparingar
	Uppföljning av internkontroll
	Uppföljning av näringslivsstrategin
	Framtidsbedömning
	Uppföljning av måluppfyllelse, prognos
	Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning
	Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.
	Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
	Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolkning och en levande landsbygd.
	Våra naturområden och naturreservat ska göras mer synliga och lättillgängliga för kommuninvånare och besökare.

	Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi.
	Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.
	Vi ska minska näringspåverkan i recipienter från kommunens reningsverk.

	Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.
	Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda,nyttiga, trivsamma och hållbara måltider.

	Verksamhetsmål som omfattar områden utanför beslutade effektmål.

	Sammanfattande kommentar



	Särredovisning Vatten och avlopp (VA)
	Sammanfattning av periodens viktigaste händelser
	Ekonomisk uppföljning
	Ekonomisk uppföljning per verksamhet
	Kommentar till årets prognos

	Delårsrapport per 31 augusti 2022
	Delges

	Verksamhetsredovisning för nämnder och styrelse
	Vård- och omsorgsnämnden
	Sammanfattning av periodens viktigaste händelser
	Ekonomisk uppföljning
	Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
	Kommentar till periodens utfall och årsprognos
	Investeringar
	Åtgärdsplan: effektiviseringar och besparingar
	Uppföljning av internkontrollplan
	Uppföljning av näringslivsstrategin
	Framtidsbedömning
	Uppföljning av måluppfyllelse
	Kommunfullmäktiges inriktningar med uppföljning
	Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.
	Effektmål: Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka.
	Effektmål: Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.
	Effektmål: Brukare på våra vård- och omsorgsboenden är delaktiga i sin vardag utifrån sina förutsättningar och upplever den som meningsfull
	Effektmål: Vård- och omsorgsverksamhetens medarbetare har kunskap om hur psykisk ohälsa kan uppmärksammas och förebyggas

	Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
	Effektmål: Vård och omsorg attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller medarbetare med rätt kompetens.

	Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten ekonomi.
	Effektmål: Minska behovet av försörjningsstöd genom långsiktigt hållbar självförsörjning
	Effektmål: Inom de områden där verksamheten inte når standardkostnader ska kostnadseffektiviteten öka

	Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatanpassat samhälle.
	Effektmål: Vård och omsorg arbetar med digitalisering, som ett verktyg för effektivisering, förbättrad kvalitet och verksamhetsutveckling

	Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.
	Effektmål: Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda,nyttiga, trivsamma och hållbara måltider.
	Effektmål: Genom att öka antalet förebyggande åtgärder riktade till äldre, ska möjligheten att leva ett självständigt liv förbättras.
	Effektmål: Under 2022 ska personalkontinuiteten inom hemtjänsten bibehållas eller öka.
	Effektmål: Vård- och omsorgsförvaltningen utvecklar stödet till anhöriga som vårdar en närstående i hemmet.


	Sammanfattande kommentar



	Energi- och klimatplan 2030
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Energi- och klimatplan 2030
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Delges


	Förslag på uppdrag samt omfattning och avgränsning för Energi- och klimatplan 2030, Heby kommun.
	Sammanfattning
	Utredning
	Ekonomiska konsekvenser och finansiering
	Konsekvens för andra nämnder
	Prövning av barnets bästa - barnkonventionen

	Beslutsunderlag

	Svar på motion om effektmål för minskade koldioxidutsläpp
	Sammanfattning

	Svar på motion om nya effektmål om minskade koldioxidutsläpp
	Bakgrund

	Anmälan av nya motioner
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Motion om effektmål om minskade koldioxidutsläpp
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Svar på motion om introduktionsvecka
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Svar på Motion om introduktionsvecka
	Sammanfattning
	Utredning
	Beslutsunderlag

	Svar på motion om voteringssystem
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Tjänsteskrivelse gällande införande av ett voteringssystem
	Sammanfattning
	Utredning
	Ekonomiska konsekvenser och finansiering
	Beslutsunderlag

	Anmälan av nya motioner
	Delges

	Motion om introduktionsvecka
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Anmälan av nya motioner
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Uppföljning av medborgarförslag
	Delges

	Utvärdering av demokratiberedningen




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-10-1810:19:37
                    Johan Tingström på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1810:20:07
                    Johan Tingström på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1810:20:07
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Johan Tingström (8603498):
{'status': 'complete', 'orderRef': '6cd0ffb3-2231-4cf0-a915-1e663f6ade7d', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1782251999000', 'notBefore': '1624485600000'}, 'user': {'name': 'JOHAN TINGSTRÖM', 'surname': 'TINGSTRÖM', 'givenName': 'JOHAN', 'personalNumber': '197311086933'}, 'device': {'ipAddress': '94.234.97.165'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPno3SmxvaXpKMG9lVDJuYlBsNG5DSzZmRCtRUy84NDQvL0xrVVVncVB5NE09PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5FWU9Wa3c1R3pkbDV0RVBuTXUzMjlJM2xtSmJQWlNWMlkyeFBxTy9aNVkwPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5Kck5KYVRITk5QWjNzeklwczl3cytiQ3BGSlNwcTBvVzdIT3pISmlIY0FmUzRDNDRrR2lscWJOQ085SG5VTStLeG5Va0tDY2xISEJZSDR2UWZKUWZKV3FGNkF5Qzk3ODQ0ZzVwRFRvMVkyanlEamJFK2RWNk9mZC8vVkMxWkkxSHEva3ZHVDFvazVuZlAyUFNaU09LYW9DZ012Z1VKaTF1Y2dTdG5xNkt6VjZDSmdJM3JxNTFhcTM4ZHJRQkthd1ZkcTBmZ1dhMCtmbHdzMmhqLzVFYk5GbC9sUkF2SGNzcHNEUVRrNk1LN2dENmNHWnhjZWE2U1ExakR0em5UMm81ZkE4SSsxb2FmR1E5cmJnZm4vbFk3REQ4WndXTHJGN3AweXdadEZETzlzZXRLRnJnRW5ZZWwzdnpvWTRHVDJXREFpRjNxNWFFbjhodW5EQVg2cURzK0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVlRDQ0F6MmdBd0lCQWdJSUtSZTBETGJqYXAwd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YmpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERXFNQ2dHQTFVRUF3d2hUbTl5WkdWaElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl4TURZeU16SXlNREF3TUZvWERUSTJNRFl5TXpJeE5UazFPVm93Z2I0eEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUjR3SEFZRFZRUUtEQlZPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFRTUNsUkpUa2RUVkZMRGxrMHhEakFNQmdOVkJDb01CVXBQU0VGT01SVXdFd1lEVlFRRkV3d3hPVGN6TVRFd09EWTVNek14T0RBMkJnTlZCQ2tNTHlneU1UQTJNalFnTVRZdU5UWXBJRXBQU0VGT0lGUkpUa2RUVkZMRGxrMGdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1Sa3dGd1lEVlFRRERCQktUMGhCVGlCVVNVNUhVMVJTdzVaTk1JSUJJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBUThBTUlJQkNnS0NBUUVBNWU2MDVVNWhLR1pYQzUzcTNzUy9wTjVFekVNd2VjbUVCak1UazAyYVdaZUZnUXdQbm1VMWZHTnE1dDAxWkFrN1lyb0pFY0hnYXU4Y2txY0puQ3RmcXYvZEpGWWhMVDRPTFZYckJjS3V1SWNXR2tTT2dTK3RXN2tsNEZiam5zOVRVZ1ZtUnFTTkx1RmtpS0g0NUxHSGlSeDM4UStMQTZOYkFuNmZwQ3BUSitaY0R1U0gzWE1zZkZQNjJsZ3lBQjM1OE1hdUFwMTFEUGNNWk8rdmFpL3lTM3FjanA0NkI1Qm9WS04wUm04ampFZmM5d1dWYm93N2pUSDB0YXpseWpRc09sd2doRERsR0VCS0NqUGFuRjl4ZHdLa1o1S3JkZHhkdDdXaXFXS0tCczRWcUJvWkZ3bTVxVTUrem1OU3lIbXJFWmdta1JQaVFrQ0J6WDBQUVVvT1B3SURBUUFCbzRHbE1JR2lNRHNHQ0NzR0FRVUZCd0VCQkM4d0xUQXJCZ2dyQmdFRkJRY3dBWVlmYUhSMGNEb3ZMMjlqYzNBdWNtVjJiMk5oZEdsdmJuTjBZWFIxY3k1elpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0JrQXdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0hRWURWUjBPQkJZRUZFcGpwelU4NVc2NENndWdLem1wbkZjU25USmhNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQ3dVQUE0SUNBUUN3YjJqWHp2RGhrQmpPbGdHQzZUSEdoOHM5QWZTRi9vb0xFZmh3QWRrdUJxenY3NUMxRThIeWprbkJGV2FMZzNFenZicUNPNDZYWklxaHFNTjlTL3IxalVOZkRFR2lxTHhYalhxT1J0MW52aEErcHNYU0NqaU5DMXF4UHllMEFESVhXa1ZXWFp0TWwwTGYzZnJvMGRnUW9YS1lsdWd3cVhERVFlR05kOTMxc3JNVHBSNisrT3Q5bHJVYWxXRE5yejlJZTR5QTRsOFB5cy9IQ2dKQU5FaVJLVlhBdk1ZOVBuMXZ0Vm9KQUpBaWp4M1BYMUZRbUd1WWUvcy84VG11Umw3OGFSRzVwY2FZZW13ZkZLNjRiK1pqc2JRWVpUNjRWOUc5OWh4Q3VORUN3ckk5c3o0blZlVmJjM2p6RzA4REZnMkJmVWU0NXNUUHo5cWZ6S09HZ2VRR1V0bi9pKzRiNGtsaFB6ZzNoaElEc3VqZ213VEJISDNMOXgzdnFQa3VJbnVJcnU1MWV1aFZSeDZpUEhKZ0lsWTlUbk84bGhJaHo2MnZacW84WWhYYklOeHEwQUNHWk5paXFWT3Q3M09uZmsxZytoZkxTYzZrL1JsWmFEZmwzYzVaM0gwMFYrZWtwcDArejR5d0ZYOVEzNFhtc2lraGFaV0F4UzF3dnl6dEc5NmZLaXhsaUxlSUtZNUdCdHM3UWkwdENtbStObzk2dU4zOXZ3ZmhDNWk5ZEdtY2lhUGJ2d3l3dEdmdmhvNEFvUEwvaldGOTBsWWtScDVuZW1FR3JjcmZFNWF5TVVmTmJYQmhzcVZjSTEwNDhTaHRKV0plamNHYVhoVzBQNnQ1QURyalBhaWp2QlVzd21neGl3d0RqQU9hMElBcE5JM3JSQzNIbGQvcmxENEdiUT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGekRDQ0E3U2dBd0lCQWdJSVF5TDNYbzlhT3U0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WkRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhIakFjQmdOVkJBb01GVTV2Y21SbFlTQkNZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05URTJOREEyTURFeU1ERWdNQjRHQTFVRUF3d1hUbTl5WkdWaElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMU1UTXlNek0wV2hjTk16UXhNakF4TVRNeU16TTBXakJ1TVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURWVNQndHQTFVRUNnd1ZUbTl5WkdWaElFSmhibXNnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1UWTBNRFl3TVRJd01Tb3dLQVlEVlFRRERDRk9iM0prWldFZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUROQkp4NHM4aHNlZHFDWnNYWkY5M1pjRzFaTVNTazMyYXZpOUFXLzFPeGoyZ3JxdXBhQXUwVUY4aUl0c1NCQzJ4anVkZkJ3Yk8xd3JIKzVMUEhkcWdjYXBXUEdMaTRTTnorNzJETFFORmRncFgwZWNYeWNYNkViK1V2R01jZE4vV2VDT051VGRQRUk0cFBDY1NFdmM2R1BMZHJXOFdsTThTcmJrbnJCcTdnQlRDVkZyUlAvelVKR09la3UybW44Wm5SYkFETzlVRVg5TTVpZjNGa1RMS0x4ek0zYThVdG9aUERkSm1PNEdpVlRGSmJWMm5qckN3VWw1N3UzZHE5UDFybXowa3k1RFpnRGVWY0xIT2Yydkh6TFVWd3BLL1FObWNGajMyZkplNU12TVJVejJ4Yi80V1lPS0xadHpDZDVFa0hwQnA0T0ZSRXlqeHdVN3RXZVJINzZtWXVSV1ZhMmtxVjUzSWV1dGVvVzIyRTNSZnJtOUpFUXNieEpBZU5yOWsyeUV4anMyVjNMTks4UGErYWVnQ3FaTGVmSnpDWExJME1yaU10a3VneFNZTlBNTWJjSXZBTEtRUjJxczVVMmpibzVFQUx0YS91UFNXS3F0cGRwQkE1OGh6cXEvWDhPT3RrTEpGeWNFRGpZSWdta1REUVlnM3JNcmphemFmVlN5bllReWNVUWhxZmZQeFJ4aTJ5K3prblBFanU5ZE9VYXVtTERyYzc0L1N5UG9DSFJzb3RZNGZTNnF2Z2NpV21vWEUvTmJBamxEOElGcnZJTm9rSCtZZ2tON1N1MjNkVnl6dTMvek1taWJtV1hJQ0lYazVQMWVESXVGZHlmaDQ1YStQcGNWZ3dhUytMZWhCM1Y2QTdDR1plUmZNUnZzcFJNamgvbktWT01mc3crUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVem1oVHU4WXo3b0p2MUlXN1o1L3g4cGtSWkdjd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm1yWWJJbzZVa0dqWWNFSW9LOGQxU0xNZ2NRakFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUJPejIwUkt4K1VYc1RvN2JXMW9FbXpkTGQ3K0lLd28yU2JyQjdkSldJb0kwWUNuWEhyVC9oYUQ1RGN5TGhZa1FnR3lhMHZKOTRKK1JrbmVnNHhTWVRjcm9Fc0U1Wkd4SCtyVC9FbFQ5ZWNyMytiSnNzVHRGQzU0eHpReWU0cmVXQ29Jck1YMGtmSzF0Qnp3cTByVUc0VytkVGUxdjdmZlpMbGhxNGRlVk8yVEtyLzhDTnBnZ283TXhVY3BHVHFieDhNQmFYMWhZYmRPa3NIQUVXWE81bVM4cmhjS2ZmSEdVMHBvV3pEdmRXZjZ3aUFVRmlBL3BRcmJoMWVTcUdkQzg1ZDN6SUZBVzZ6bGlzM2pTMVZzVGlIcEZFYnl0OHBZU2lOaVZIRGxKWW5WZ3VPTm4yVTBMdGZ1Ukl2d2w5a2xXTkFuRHpnQWVtZnc5d1NWUXhtc1FmVUMwSHVXMDhMMGxEMDhYSkRtK0ZuZmtxYitCSlJWQlA0WVF0R1VrdEIrb01oT0VFdVhQanEwN1FpYlVUb29rWExLUDZrNmpnUDVjNC9qeXAzM3hqdDFSVEl5K1l3SFFKM3NTUWErdzc2SVRUZS9TNnFKQnUwL04zSlBqVUZXazUvczYwTCsyTDJ2YWhpTytUWHNwaXAwU1FHS3FDU0tmcVArYTJ6Q3l1RURXN1VtMXpGUndFejQ2ZjhwRm92TjY1RVpRVm9VVVppUHVYNUxHc3RDT3RUY1FVcHdxZ1dJWTNMOHQybHJUSCtDSXBQcmF4Tk1tNnhJWENCV3hjYzVycVJ2QkhSVkRjNnlnbXV0T3RIQXc4a3pwcjB6aFVIUWNjSVorQmVlRk8vR3lSSWQyUHhpdVJNa0ZNRXZ0RUM4bFZWTjRCUFBMaEdVTW9nOWZKSG1hZllmPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd1RDQ0E2bWdBd0lCQWdJSUExbCtScHFFNmlvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRVeE1qSTROVGxhRncwek5ERXlNekV4TWpJNE5UbGFNR1F4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1SNHdIQVlEVlFRS0RCVk9iM0prWldFZ1FtRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdOakF4TWpBeElEQWVCZ05WQkFNTUYwNXZjbVJsWVNCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUE1ZkZ4K3Q2OTZ5TDE1cWVPK29wYmRmMVhHcVFGUGhGeVZaQjFSamQzbmJnMVU1K1d6MmFXYzF1Z2YrZnFxNFVxTEZMajhjL3d1emFZRTUwSFNMWm9sTmFORndvQUE1d3g5R1ZqZkVTYnQ1czJPb1kwQmFDZEdTYnl1VkNQbCs4Z28yWXYxRHgrQWRBVkRBVGNFbEdjNGNVSHFDb0Z4RHczQkJaRHBGSjVMRGNvZjRzWlJjT21aM2c4cDZZdVowM3ZQZ2N0UXZsY01SRDYvRkxCdmh6VGNVMExhbWJpYU1OUCtVbkIwWW1xMTJjTUNwZWhlRDRYU3NjcDQrZk45VVJuM2FkRVVHekpiTElqdmUwMjN6QUhYN0I3a01oSVlTT3lDMk1hQjJWZ3EwSi9uV3FpZTcrQm5vMjZNUzEvWVVLSUNvdis2UVkzeGh1YlB5S0tuWjdNbFpUTDFXeGZBNGQzUElHT1d0bUp0OTJLT0xCQ2J3ZFhja2NxblRFUjJDc2s5WHBzWk51elR6L1lSMFpoNWczZVFiWVlFaUJ6TTZxeWZ4MWt6akRhNlpSZS93dHdCQUJublVyWm1yOHBsOVY4Rk9QUldVUzJ2NGpIcTBJWlRmTkErYjVIRlE4Wm5vQTRCVFhJRWx6NnhSV0xNN2kvNlEyWG96ejBSa1pOVFMxVndjdW8ybEpRTWQwdGZuNDhyaFdVM0F3TEU3YU5IOTV1alU1Zk91Q0pNaEpBb016RUh3MnZUY1F0cUJSNThnVGJ3eHJaYkNRNWFtT3JYMm1nRVRPWjYzamFBSGdDWE8xK0V5dERrK0EvUW54dWlMYjVKS25jSHI2NDNpaE44UlQ5Qzl3ZWVBK2NBRlJjZ1hrWUhqc1hmeERmYXBpQzV1VXJUekF5eTJaUGcrOENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGR2F0aHNpanBTUWFOaHdRaWdyeDNWSXN5QnhDTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJHK2tQczhsZmtZdmg2SFB1TlFCU2pxeldUMGwvWXlFdzBLN0tkV25RMDZlZWVXWUtqYUZUUTZjRElQMHVjUXEzUjRjeko4UVcvVEJKRmdJOTVSVTFMVjRaK3VkYnh4RzE1T2pKT2JZSXp0dDBEVTRFcnd5ZjJyREVKZUU4SFN4aXVkMGZ2WWVaZHFaUWVkMjFOL1lkVlJ5UjhTRHBIQ1hQUG9tWXhiMVZ5Zm56Ym4zQXZCK1lwcFhZUVlBWmRrRmU5Rnc1RlZjbHYyWTlNRDBEQ0ZjTmswdmZhbzdsQk9aREVmQ0pXTjY2eHZIdE8rd0xDNkZqV3ZUbjQ3emlxOWdteTlaZXlnWlNETGF4a3Q0UzNINmlqUHN4TCtkdWt1cC9Kem5UcmUyeThWSGdQZFZqZTdCOEEvZ2JPRVpZdjVQSUphS1NmYzBkWDdYV3R1cE95MUgwL3FJd1A5UHlscEhmNWNnNElncHFyWmFaS1NqbG9iV3hpUDlROVJhaU5KQ1RKWnZJTzR3VnFBMXRpR1dJcnRrTEh4ZlhudVlvSTRmYXg1VG1KNzl3b0RuZHN2U2x6OTNGWTBMV21hL3g2WlY3OWx4amJ4ODJJTFU0c3ZsbE5aUFQyL1ZjSVA2TlJmU3AyYVIxcFl4QnRzemJVL0VTOG93RDR6blNvT3ZUWDNML3JhYjNBWjhVQk5ZMTM0UnFpekZzT1E4eEl6bWNtMTR5a3lsVGZ3dElNbU5tZUpOdWJHcmlGZWVCeFQzUWJDeHMwQmFmc2tFbUhhRGJvUWc3VWd2RDQ3ZGJJcjEzNC8rbTVZTmtWR2dtRjdHTml2bWxXSVh3QWlzMVhCOXcxcG1tenRFek43ZnFpWUpuenZBUDVha2FyOWJxbzRnVnlyU05Bd2xyT2tRVEUwdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlUybG5ibVZ5WVhJZ1lYWjBZV3dnTXpjMk5UQTVOU0J6YjIwZ1NtOW9ZVzRnVkdsdVozTjBjc08yYlNCbWNzT2xiaUREbG1oeWJHbHVaM01nVUhKcFkyVjNZWFJsY21odmRYTmxRMjl2Y0dWeWN5QkJRaUFvTlRVMk1ESTVMVFkzTkRBcDwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpTW1SbE56Y3dNemsyTlRBNU5qTmpNV1poTkRZME9HUTBZbVU1T1RKaU56SXpPV0kwTXpBeU55SXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNKbU1UWm1aVGt4TW1WbU1HTm1Oak16TURrMVpXWTBOVGxoWTJFd05XWTJaRGMzTm1ZMlpUUTNJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlPRFF1TVRjdU1qRTVMalU0SWl3Z0luSmxjWFZsYzNSZmFXUWlPaUFpY0RKSE9GcG5OazBpTENBaVlXZHlaV1Z0Wlc1MFgybGtJam9nTXpjMk5UQTVOU3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MFgybGtJam9nT0RZd016UTVPQ3dnSW5CaGNuUnBaWE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURZNU9EY3pNVGdzSUNKdVlXMWxJam9nSWx4MU1EQmtObWh5YkdsdVozTWdVSEpwWTJWM1lYUmxjbWh2ZFhObFEyOXZjR1Z5Y3lCQlFpSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0kxTlRZd01qa3ROamMwTUNJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dPRFl3TXpRNU9Dd2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWtwdmFHRnVJRlJwYm1kemRISmNkVEF3WmpadElpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbXB2YUdGdUxuUnBibWR6ZEhKdlpXMUFjSGRqTG1OdmJTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQWlLelEySURjd0lEa3lPU0F5TlNBME5pSXNJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREI5WFgxZGZRPT08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlUMjVsWm14dmR5QkJRaUF3TWx3c0lFOXVaV1pzYjNjZ01ESXNibUZ0WlQxUGJtVm1iRzkzTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk1TURNeU9UZzVMRzg5VTJ0aGJtUnBibUYyYVhOcllTQkZibk5yYVd4a1lTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT5rTFdHQ0tHbXJldUVXNWNQUVY2TFNxeU5mSVE9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VDI1bFpteHZkdz09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU9TNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1Tmk0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPnViTStPUG5HMmRiM1puRC9uUnRVTUw5TkNzND08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=', 'ocspResponse': 'MIIHXwoBAKCCB1gwggdUBgkrBgEFBQcwAQEEggdFMIIHQTCCASChfTB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIyMTAxODEwMjAwNlowWDBWMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUEQ+CGjW08iANzMN7+C4OpY7FvUcEFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnAggpF7QMtuNqnYAAGA8yMDIyMTAxODEwMjAwNlqhNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgfEKxbXjMZsQQhr75ZVyq/YBlHB2nGQWIJDFp7XDgPUkwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADm7DAprxN2CPzjLXT2LUAuYGf2hKY78enlWx2pEtqFa8MoxQtDnfNqJQY6gbfab8hW+tra7JtOAmR9uitdUeSnsl5WX4OW13pdwk6H7sD87Yr8Q2D+GCe4XyuVn7Wmcf9e94NW9SqPyTni3hS+RJAPb6vnCvKgRwzUIA/5R+fP1MvFeCQoyuxC5paEtdaeMEnfO4z2kFZX96aN9Xx6bx2NYHp0ro4GhpZM4JZLNMdagjvAyfdDK5HsJVXIFHABp5Oo7nWnrfOqp3DXhSBic56SdwyW71kajnjUbz8j0yAAjO/HvMICPGqY5kCtVAyu/+l7kTFGnC73BrPrzm47a3P2gggUFMIIFATCCBP0wggLloAMCAQICCD1+WJzDNJ4tMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG4xCzAJBgNVBAYTAlNFMR4wHAYDVQQKDBVOb3JkZWEgQmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwNjAxMjAxKjAoBgNVBAMMIU5vcmRlYSBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMjEwMDIyMjAwMDBaFw0yMzA0MDMyMTU5NTlaMHsxCzAJBgNVBAYTAlNFMR4wHAYDVQQKDBVOb3JkZWEgQmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwNjAxMjAxNzA1BgNVBAMMLk5vcmRlYSBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCWVWEQSO71pwtALfvMD6wTK14YlEsHZVYBm3pZfmw1BNSa8OL/FX9oGG2thPUt830i0uUqeNL1tNDIF/EQ6+8vMbVSj2leG9t1rs8bigfKJHD+KmXfjSn+iXTu+NVyc/pIFigzAwWMOEoba7FVn8RZb0+bsFTQTcet6OXIy82+ypwdb8P5udLOuCia8ooM3xMzmKhCcLRN3YUCFqZRYpGOQa+mhk968MboU0ke26ROb6dS4Y3l8MtuqkSaJKPUERerUdT+S7Ezysl1T34SOp7Yq2RJAeJRenixgzXmTPB+ur3BpZ44hMhJeftVu5NbMgcuB06UDDctqKv8rSxk08iHAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUzmhTu8Yz7oJv1IW7Z5/x8pkRZGcwHQYDVR0OBBYEFIthVZ/ofb0mY29SVb5GASw0VyaTMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA4VGPTpvKK72gJsB74F3RIZfyQ8YqeicFbo4vkLDDDy/BdtkvI3hqU05oMTrzYFyWspUTUgUJuTZuCugXfkGKd55lPaN0L/timGtPSrOx5rJh/r/cUyZVL+9OJiH/+heVvyQjvR5taV53aC5fauP0VBhcF7PBksLC6UNEqt6Y80kxpMO42P7UL5pzTc+PjEeBW2APeN5qZO7+/+7yYscKkoAzupBcUW+kGpF2UuRMvCma6ZnbJkxUeo9vaSYB0Tyx0pb2bL+fogdZiwX7DJHps5dZbV8zIPd4CEVYTmlmb/K4mW6QV+0NTIEGPgASm35sPZnjPk9psxXzO+52gOZiubyYHTOVzkfXFTCcl/fXOGPsXaZgDksvdlf06E6y8hixsZ7RLv3KHc2/ONq40TtB7RWY9fy2pqiyZ1IeDAiWlh+lSNn/sIcu8cTHcQkOTMJqo5T3XPdNtTEuHYSKkIjkZKxKkYhPxajxK14gLVTZQnj0GZUOL5aG+py8aF5rcjv5S6HBzfarT5mnBkUVUBiRv3NyTGHY6HemnwhwKbDTzHucvsiY5sGFoh+yTwVRoBwTJBA/9jJlNIDF0XAzlyJTriQIUrBXvCkayhxWBGNTt6SsHFzoh8aclVosojXjB8C9xyO1Mmw7kMYIvUZjDRw0kRPj98Gwyn0pkgHXcaKnORQ=='}}


Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3765095/5bfe3fa0ee8e1fba186954a46ef8d439ff3b37d6/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-10-1813:51:44
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Carin Hultgren på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1814:01:47
                    Carin Hultgren på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1814:02:04
                    Carin Hultgren på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-10-1814:02:04
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3767733/ae5f60710ecdd2b38b29edf4e6bedfad048939ba/?asset=verification.pdf

