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Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-26  

Tid och plats  

2022-04-26 klockan 10:00-16:50 i Heby folkets hus, ajournering klockan 12.00 – 13.00 

Beslutande ledamöter 

Marie Wilen (C) ordförande, Dick Pettersson (C), Anne-Charlotte Mattsson (L), Jan Andersson (S) ej § 96 

pga. jäv, Carina Schön (S), Göran Hillbom (C), Ewa Westling Olzon (M), Marga Karttunen (SD), Mattias 

Widén (SD) ej § 97 pga. jäv, Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Anders Pettersson (S), Olof Nilsson (S) § 

96 - 97 

Ej tjänstgörande ersättare 

Olof Nilsson (S) § 75 - 95, 98, Jan Eriksson (S) § 77 – 85, 87 - 96,  Annika Krispinsson (C) § 75 – 85, 87 - 96 , 

Bernt Ove Stenmark (KD), Berith Röjerås (C), Hillevi Bohlin (C) 

Övriga närvarande 

Emma Burstedt, kommundirektör, Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Bo Strömqvist, ekonomichef § 77 - 

83, Mina Hagenvall, hållbarhetschef § 86 - 88, Johan Walerius, chef för räddningstjänsten Sala-Heby § 89 - 

91, Per Möller, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden § 92, Åsa Nylander, förvaltningschef § 92 , Lina 

Salomonsson, miljöstrateg § 93 , Matilda Johansson, enhetschef mark- och planering § 94 - 97, Amadeus 

Walldén, infrastrukturstrateg § 95 

Tid och plats för justering 

28 april 2022,  klockan 10.00 på kommunkontoret, Tingsgatan 11 

Justerade paragrafer 

§ 75- § 98  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilen, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Ewa Westling Olzon, justerare 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-04-28 

 Datum då anslaget tas ned 

2022-05-20 

Underskrift 

 ___________________________________  

    Disa Hasselberg 
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Ks § 75 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut 17 mars – 
19 april 2022 läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut 17 mars – 19 april 2022 föreligger. 
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Ks § 76  

Information om läget i Heby kommun med anledning av kriget 

i Ukraina 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Muntlig information från Emma Burstedt, kommundirektör.  

 

Med anledning av kriget i Ukraina arbetar Heby kommun dels med att stärka informationssäkerheten 
i den kommunala organisationen och dels med att skapa en förberedelse för flyktingmottagning. Alla 
medarbetare går just nu en utbildning i informationssäkerhet, DISA, framtagen av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.  

 

I ett utkast till lagrådsremiss förslås en ändring i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. för att 
åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer 
till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Det föreslås att lagens bestämmelser ska gälla redan 
från den tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt skydd. Migrationsverket ska, samtidigt som 
myndigheten behåller huvudansvaret för mottagandet, få anvisa en kommun att ordna boendet för 
personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och  kommunerna ges behörighet att anordna 
boenden för dessa personer. Lagändringarna föreslås träda i kraft  den 1 juli.  

 

Länsstyrelsen i Uppsala län har också skickat ut ett förslag på fördelning av flyktingar till 
kommunerna inom Uppsala län för 2022.  

  

Delges 

Kommundirektör 
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Ks § 77   

Ekonomisk rapport 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tackar för informationen och beslut återkommer vid nästa sammanträde vid redovisning av 
uppföljningsrapport per 31 mars 2022.  

 

Sammanfattning 

Muntlig redogörelse från Bo Strömqvist, ekonomichef.   

 

 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
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Ks § 78 Dnr KS/2013:152 106 

Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund 2021 och 

ansvarsfrihet för direktionen 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Godkänner kommunalförbundet VafabMiljö årsredovisning för 2021. 
 Direktionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet VafabMiljö har inkommit med årsredovisning för år 2021. Materialet är sänt 

till samtliga medlemmars kommunfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen och 

bevilja ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 april 2022 

Revisionsberättelse 2021 

Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund 2021 

Beslut att godkänna årsredovisningen 2021 - VMKF Direktionen 2022-03-02 

Granskningsrapport 2021 
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Ks § 79 Dnr KS/2022:29 042 

Svar på revisionens utlåtande och granskning av 

Årsredovisning 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen ges i uppdrag att stärka de av revisorerna identifierade 
utvecklingsområdena för finansiella leasingkontrakt och investeringsredovisning. 

 Svaret i Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2022 antas och överlämnas till 
kommunfullmäktiges revisorer. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges revisorer beslutade i § 39, 4 april 2021 att överlämna revisionsberättelse 

2021 tillsammans med bilagor till kommunstyrelsen för kännedom och yttrande senast 8 juni 

2021. 

De förtroendevalda revisorerna har lämnat över sin revisionsberättelse samt bilagt den 

granskningsrapport som legat till grund för granskning av årsredovisning 2021. 

Revisorerna anger i sin revisionsberättelse att räkenskaperna i allt väsentligt bedöms rättvisande 

och att resultatet till viss del är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

kommunfullmäktige uppställt.   

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens 

årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del 

av revisionsplanen för år 2021- 

Av den bilagda revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2021 framgår följande 

iakttagelser, 

 Finansiella leasingkontrakt är kategoriserade som operationella leasingkontrakt. 
 Investeringsredovisningen uppfyller delvis kraven enligt lag om kommunal redovisning 

och bokföring och rådet för kommunal redovisnings rekommendation R14. 
 

Kommunen kommer att förändra rutinen för redovisning av finansiella leasingkontrakt under 

andra halvan av 2022. Under året kommer även investeringsredovisningen att utvecklas för att 

uppfylla lagstadgade krav och branschens rekommendationer. 

När det gäller revisionsrapporten grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021 så är 

den inriktad på följande tre granskningsområden, 

1. Styrning, kontroll och åtgärder 
2. Måluppfyllelse för verksamheten 
3. Måluppfyllelse för ekonomi 
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De olika områdena utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig, om 

förvaltningen sker på ett ändamålsenligt sätt och på ett från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. 

I sammanfattning noteras att det för flertalet nämnder finns en utvecklingspotential gällande 

ändamålsenlighet då det för fem av sex nämnder anges att det endast delvis uppfylls. Viss 

problematik kvarstår vid mätande av måluppfyllelse utifrån den pandemi som fortsatt kom att 

påverka 2021. Vissa effektmål har inte varit möjliga att följa upp i anslutning till 

årsredovisningen, totalt 5 effektmål.  När det gäller om förvaltningen sker på ett ekonomiskt 

tillfredsställande sätt noteras det att det inte bedöms vara uppfyllt för utbildningsnämnden och 

för vård- och omsorgsnämnden.  För kultur- och fritidsnämnden bedöms förvaltningen delvis 

vara uppfylld på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. När det gäller intern kontroll bedöms 

samtliga nämnder uppfylla ändamålsenlighet. 

Den revisionsfråga som ställs i granskningen av god ekonomisk hushållning är om 

årsredovisningens resultat är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om avseende god 

ekonomisk hushållning. Revisionen anger att resultatet delvis är förenligt med de 

verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021. Det finansiella mål som inte uppfylls är 

målet om att resultatet under en fyraårsperiod ska uppgå till minst 2 procent av skatter, generella 

statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Förklaringen till detta är de svaga resultat som 

förelåg 2019 men framför allt 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 april 2022 

Kf rev § 39/2022 

Revisionsberättelse 2021 

Revisorernas redogörelse för år 2021 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Granskning av Årsredovisning 2021 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Ekonomichef 

Kommundirektör 
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Ks § 80 Dnr KS/2021:63 007 

Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

och samordningsansvar, uppdrag 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar på granskningen till 
kommunstyrelsens sammanträde 17 maj. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges revisorer har antagit rapporten ”Uppföljande granskning 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar” i Kf rev § 23/2022. 

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande senast den 5 juni 2022 gällande 

de lämnade rekommendationerna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 19 april 2022 
Kf rev § 23/2022 
Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar, rapport 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Ekonomichef 

Kommundirektör 
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Ks § 81 Dnr KS/2021:63 007 

Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas 

bisysslor, uppdrag 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen begär att få förlängd svarstid till 16 september. 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar till stoppdatumet den 1 september. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges revisorer har antagit Rapporten ”Granskning av intern kontroll i 

hanteringen av anställdas bisysslor” i Kf rev § 22/2022. Rapporten har överlämnats till 

kommunstyrelsen för yttrande senast den 5 juni 2022 gällande de lämnade 

rekommendationerna. 

Den samlade bedömningen av granskningen är att kommunstyrelsen ej har säkerställt en 

tillräcklig kontroll avseende hantering av bisysslor. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 19 april 2022 

Kf rev § 23/2022 

Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar, rapport 

 

Förslag 

 Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att  

 Kommunstyrelsen begär att få förlängd svarstid till 16 september. 
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett svar till stoppdatumet den 1 september. 

 

Mattias  Widén (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar till sammanträdet 7 juni. 
 

Förslagsordning  

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ställer det egna förslaget mot Mattias Widéns 

(SD) förslag och finner att kommunstyrelsens bifaller det egna förslaget. 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Ekonomichef 

Kommundirektör 
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Ks § 82 Dnr KS/2021:63 007 

Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner 

och ekonomiadministration, uppdrag 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar, senast till 25 maj 2022. 
 

Sammanfattning 

Revisionen i Heby kommun har med hjälp av sakkunnigt biträde genomfört en fördjupad 

granskning avseende löpande internkontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa 

processer. 

Kommunfullmäktiges revisorer godkände rapporten i Kf rev § 38/2022 och begär yttrande av 

kommunstyrelsen till 5 juni 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Kf rev § 28/2022 
Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa 
processer, rapport 

 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Ekonomichef  
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Ks § 83 Dnr KS/2012:166 106 

Gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och regionen i 

Uppsala län 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för återrapporteringen av årsredovisningen 2021 för Uppsala 
läns pensionsstiftelse. 

 En löpande återrapportering gällande pensionsstiftelsen sker i anslutning till 
rapporteringstillfällen efter mars, augusti och december. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 22 februari, Ks § 34, att ge förvaltningen i 

uppdrag att återkomma med en årsplan för återrapportering av pensionsstiftelsens förvaltning. 

Förvaltningen lämnar ett förslag som innebär en samordning till de fördjupade 

uppföljningstillfällena under året. Det innebär att kommunstyrelsen ska få en rapport om 

pensionsstiftelsen efter mars, augusti och december. 

I anslutning till ärendet den 22 februari som omfattade gottgörelse från pensionsstiftelsen 

lämnades en kort redovisning av utfallet från 2021 förvaltning. Vid denna rapportering ges en 

utförligare redovisning av pensionsstiftelsens årsredovisning 2021. 

Pensionsstiftelsen redovisar en avkastning som uppgår till 16,5 procent för år 2021. 

Avkastningen överstiger det fastställda avkastningsmålet som uppgår till 4,9 procent. Den 

aktuella avkastningen är samtidigt i nivå med jämförelseindex. 

Placeringarna följer den normalportfölj som fastställts i placeringsriktlinjerna. Den innebär en 

aktieandel med 50 procent, ränteandel med 45 procent och alternativa investeringar med 5 

procent. Tillgångsallokeringen utgår från normalportföljen och där aktieandelen uppgick till 53,5 

procent vid årets början och 45,5 procent vid årets slut. Ränteandelen har ökat från 38,4 procent 

till 41,7 procent vid årets slut. De alternativa investeringarna har ökat från 8,1 procent till 12,8 

procent vid årets slut. 

Stiftelsens egna kapital ökade under 2021 med 158 miljoner kronor, varav 36 miljoner kronor 

användes för gottgörelse till Heby och Tierps kommuner. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 13 april 2022 

 

Delges 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 84 Dnr KS/2021:74 012 

Igångsättningstillstånd för reservkraft 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd om 250 tkr för installation som 
möjliggör att koppla på mobil reservkraft vid Rungården i Morgongåva och 
Liljebacken i Tärnsjö. 

 Den årliga driftskostnad som investeringen leder till belastar budgeten för 
krisberedskap. 

 

Sammanfattning 

För närvarande arbetar förvaltningen med två stora projekt inom beredskapsområdet; 

krigsorganisation samt nya beredskapszoner runt Forsmarks kärnkraftverk. I båda projekten 

efterfrågas kommunens förmåga att upprätta träffpunkter som bland annat erbjuder möjlighet 

till värme, enkel matlagning och information.  

En av kommunstyrelsens internkontrollpunkter 2021 var kontroll av kommunens reservkraft, 

och efterlevnad av avtal med Sala Heby Energi AB. 

Med anledning av både internkontrollpunkten och de två stora projekten, krigsorganisation och 

beredskapszoner, inventeras nu möjligheten till träffpunkter, med möjlighet till reservkraft, i 

Heby kommuns samtliga orter. 

Utveckling av trygghetspunkter utgör en del i att bygga ett hållbart samhälle. Posten kan därför 

rymmas inom investeringsbudget för ”tillväxtfrämjande investeringar” som är 1 mkr totalt. 

 

Beslutsförslag 

Tjänsteskrivelse 15 februari 2022 

Ks § 26/2021 

 

 

Delges 
Kommundirektör 

Ekonomichef 

Beredskapssamordnare 
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Ks § 85 Dnr KS/2011:101 010 

Information om Heby kommuns resultat i KKiK 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ärendet flyttas fram till kommunstyrelsens sammanträde 17 maj. 
 

 

Sammanfattning 

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet och effektivitet 

ur ett medborgarperspektiv. Resultaten ger en jämförelse med andra kommuner. Eftersom 

resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden.  

Verktyget är framtaget och administrerat av SKR med stöd från statistikdatabasen Kolada. Heby 

deltog för första gången i 2010 års undersökning. Antalet deltagande kommuner har stadigt ökat 

genom åren och 2021 deltog drygt 260 kommuner.  

Cirka 40 nyckeltal ingår i undersökningen. En del hämtas ur offentlig statistik, andra 

inrapporteras av kommunerna själva. Måtten delas in i tre mätområden: barn och unga, stöd och 

omsorg samt samhälle och miljö. 

 

Delges 
Samordnare Medborgarservice 
Kanslichef 
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Ks § 86 Dnr KS/2020:5 761 

Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden: samverkan 

för ökad skolnärvaro 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera projekt samverkan för ökad skolnärvaro med 
720 182kr år 2022, 1 728 438 kr år 2023 samt 1 728 438 kr år 2024 inom ramen för 
sociala investeringsfonden. 

 

Sammanfattning 

En fullföljd skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att etablera sig på 

arbetsmarknaden och möjliggöra egen försörjning. Kommunens verksamheter som möter barn 

och unga står inför stora utmaningar i att möta och erbjuda rätt stöd till barn och unga med ökad 

psykisk ohälsa, sjunkande skolresultat och omfattande skolfrånvaro.  

Utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsenheten avser 

därför att gemensamt ansöka om medel från den sociala investeringsfonden med syfte att införa 

ett närvaroteam för ökad skolnärvaro.  

Närvaroteamet förväntas komplettera befintligt stöd som erbjuds målgruppen från skola och 

elevhälsa genom att arbeta i nära samverkan mellan pedagog, rektor, elevhälsopersonal och 

vårdnadshavare och elev. Syftet är att jobba utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande 

perspektiv med tidiga insatser för att förhindra mer omfattande frånvaro.  

Samverkan till andra aktörer som kan finnas runt eleven så som socialtjänst, hälso- och sjukvård 

och kultur- och fritid är av stor vikt för att stödja i det enskilda ärendet utifrån ett 

helhetsperspektiv.  

Om finansiering beviljas planeras närvaroteamet starta i augusti 2022 och bestå av två 

medarbetare med kompetens så som specialpedagog, socionom, beteendevetare.  

För att möjliggöra ett långsiktigt och hållbart införande samt skapa förutsättningar att inrymmas i 

ordinarie budget avser ansökan finansiering om totalt 29 månader, till och med 2024-12-31.  

Ansökan om finansiering från den sociala investeringsfonden enligt nedan beräkning 

År 1: 1 augusti – 31 december 2022     720 182 kr 

År 2: 1januari – 31 december 2023  1 728 438 kr 

År 3: 1 januari – 31 december 2024    1 728 438 kr 

    ----------------- 

Summa total projekttid 2 år och 5 månader  4 177 058kr 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 13 april 2022 

Ansökan sociala investeringsfonden, 11 april 2022 

 

 

Protokollsanteckning  
Anne-Charlotte Mattsson (L) , Ewa Westling Olzon (M)och Bernt-Ove Stenmark (KD): 

 

Vi vill börja med att säga att vi är oerhört positiva till satsningen på att starta upp Närvaroteam. 

Liberalerna har dessutom skrivit en motion om just detta. Vad vi vänder oss emot är själva 

finansieringsmetoden. Vi ser med oro på att man lägger en så viktig fråga som att få våra elever 

till att fullfölja sin skolgång under projektformen Sociala investeringar. Vi anser att finansieringen 

istället borde ligga inom budgetramarna för berörda nämnder.  

En mindre höjning inom respektive nämnds budget borde göras för att stärka upp ett mer 

långsiktigt och tryggt utvecklingsarbete kring närvaro i skolan. Detta komplexa arbete med våra 

barn o ungdomar borde få en ”högre” status och längre varaktighet.  

 

 

 

Delges 

Hållbarhetschef 

Ekonomichef 

Utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Ks § 87 Dnr KS/2020:5 761 

Ansökning om medel ur sociala investeringsfonden: 

förlängning av ungdomscoacher 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera projektet Ungdomscoacher med 375 tusen 
kronor år 2022 samt 750 tusen kronor år 2023 inom ramen för sociala investeringar. 

 Kommunstyrelsen begär att få en utvärdering av projektet till kommunstyrelsen till 
stoppdatumet den 5 oktober. 

 

Sammanfattning 

Ansökan om medel ur Heby kommuns sociala investeringsfond för att fortsatt kunna ha 

ungdomscoacher anställda under andra halvåret av 2022 samt hela 2023. Medel beviljades för 

2021 och första halvåret av 2022 för att anställa ungdomscoacher. Ungdomscoacherna har 

arbetat sedan 2021 men mer tid behövs för att man ska kunna göra en fullständig utvärdering, 

varför verksamheten behöver medel för ytterligare en period. Styrgruppen för social hållbarhet 

samt Kommunledningsgruppen står bakom ansökan om 1 125 000 kr för fortsatt satsning på 

ungdomscoacher i Heby kommun under perioden första juli 2022 till sista december 2023.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 12 april 2022 

 

Delges 

Hållbarhetschef 

Ekonomichef 

Utbildningsnämnden 
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Ks § 88 Dnr KS/2020:5 761 

Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden: 

feriepraktikplatser 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera projektet Feriepraktikplatser med 265 000 kr 
år 2022 inom ramen för sociala investeringar. 

 Kommunstyrelsen begär att få en utvärdering av projektet till kommunstyrelsen till 
stoppdatumet den 5 oktober. 

 

Sammanfattning 
Inom Heby kommun finns tradition att erbjuda ungdomar feriepraktik under gymnasieperioden. I 

år är det dags att erbjuda ungdomar födda 2005 och ungdomar i Kommunalt Aktivitetsansvar 

(KAA) möjligheten att prova sitt första riktiga arbete. De får en bild av arbetsplatsen, får möjlighet 

till handledning och har något att skriva på sitt CV. Vi vill kunna gå ut till en större grupp än vad 

budgetramarna medger för att skapa motivation och motverka framtida arbetslöshet. 

Ungas etablering på arbetsmarknaden riskerar att fördröjas när tillgången på sommarjobb och 

praktikplatser minskar och många inträdesjobb har försvunnit. Med ingen eller kort 

arbetslivserfarenhet och ofta osäkra anställningar blir unga särskilt utsatta på arbetsmarknaden. 

Det man ser i tider av ekonomisk instabilitet är att ungdomar riskerar arbetslöshet i högre 

utsträckning än äldre. De som Arbetsförmedlingen identifierat som extra sårbara grupper, med 

högre risk för arbetslöshet, är unga vuxna utrikes födda, unga utan gymnasieutbildning och 

individer med funktionsvariationer. Unga vuxna har inte bara en mer utsatt position på 

arbetsmarknaden, utan påverkas också mer negativt av arbetslöshet än äldre vuxna. Arbetslöshet 

har kopplingar till ohälsa hos samtliga åldersgrupper, framförallt minskat psykiskt välbefinnande. 

Studier visar att arbetslöshet i de tidiga vuxenåren har en mer varaktig negativ påverkan på 

hälsan än arbetslöshet för äldre vuxna. Samtidigt är också försörjningsproblem den allra 

vanligaste orsaken till att unga vänder sig till socialtjänsten. Unga personer som varken studerar 

eller arbetar under övergångsfasen mellan ungdom och vuxenliv har en ökad risk för att hamna 

utanför arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.  

Att tidigt identifiera problematiska livssituationer eller levnadsvanor är viktigt för att unga så 

snabbt som möjligt ska få relevanta insatser och aktiviteter. I ett tidigt skede kan mindre 

interventioner ha goda förutsättningar att förhindra att svårigheter blir långvariga eller mer 

allvarliga. Aktiviteterna syftar ofta till att öka den unges självförtroende och förbättra 

självkänslan. Ett annat vanligt syfte är att den unge ska få struktur i vardagen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse,  21 april 2022 

Delges 

Hållbarhetschef 

Rektor CLL 

Ekonomichef 

Utbildningsnämnden  
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Ks § 89 Dnr KS/2022:32 171 

Information om Handlingsprogram för skydd mot olyckor 
 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Johan Walerius, chef för räddningstjänsten i Sala-Heby, redogör för det förslag på Handlingsprogram 
för skydd mot olyckor som arbetats fram. Kommunstyrelsen beslutade under föregående 
sammanträde att godkänna remissversionen. Förslaget kommer att vara ute på samråd under maj 
månad och efter detta kommer eventuella synpunkter arbetas in i handlingsprogrammet som sedan 
bereds till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni. 

 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 62/2022 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

 

Delges 

Räddningstjänsten Sala Heby 
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Ks § 90 Dnr KS/2020:111 170 

Taxa för brandskyddskontroll 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Från den 1 juni 2022 fastställs timpriset för brandskyddskontroll till 784 kr. 

 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner föreslår i Cirkulär 22:09 att nytt sotningsindex ska gälla från och 
med 1 april 2022 och fastställas till 1,98 %. Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex, 
dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges 
Skorstenstensfejarmästares Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (1,4 % 
från 1 april 2022). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari 
(4,3 % 2022). 

 

Då kommunstyrelsens beslut gällande taxa för brandskyddskontroll 2021 infördes den 1 juli och det 
nya beslutet kommer att gälla från den 1 juni räknas index om med 1,93 %. Uppräkning blir då 769 
kronor * 1,93 %, vilket medför att timpriset för brandskyddskontroll fastställs till 784 kr.  

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, 29 mars 2022 

Taxa för brandskyddskontroll , förslag  

 

Delges 

Räddningstjänsten Sala Heby 
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Ks § 91 Dnr KS/2020:111 170 

Sotningstaxa för 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Från 1 juni 2022 fastställs sotningstaxans timpris till 498 kr. 

 

                     Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioner föreslår i Cirkulär 22:09 att nytt sotningsindex ska gälla från och 
med den 1 april 2022 och skall fastställas till 1,98 %. Det är två värden som ligger till grund för 
sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (1,4 % från 1 
april 2022). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (4,3 % 
2022). 

Då kommunstyrelsens beslut gällande sotningstaxa för 2021 infördes den 1 juli och det nya beslutet 
kommer att gälla från den 1 juni, räknas index om 1,93 %. Uppräkningen blir då 489 kronor * 1,93 %, 
vilket medför att timpriset för sotningstaxan fastställs 498 kr.  

 

                     Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 29 mars 2022 

Sotningstaxa, förslag 

 

Delges 

Räddningstjänsten Sala Heby 
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Ks § 92 Dnr KS/2022:29 042 

Träff med samhällsbyggnadsnämnden 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Per Möller, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Åsa Nylander, förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för det mest väsentliga som skett inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden under 2021 och blickar framåt på viktiga projekt 
och annat som nämnden jobbar vidare med under pågående planperiod. 

 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 93 Dnr KS/2021:137 010 

Information om process för ansökan om bekämpning av 

stickmygg 2023 - 2025 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Lina Salomonsson, miljöstrateg, redogör för processen för kommande ansökan om bekämpning 

av stickmygg 2023 – 2025.  

Bekämpning av stickmyggor i Nedre Dalälven har genomförts sedan år 2000 och Biologisk 

byggkontroll tar fram en ansökan för bekämpning 2023-2025. Heby har tillsammans med 

berörda kommuner och myndigheter bjudits in till samråd enligt 7 kap. 28a§ i miljöbalken och 

har presenterat ansökan och kommande egenkontroll i samrådet. Heby har deltagit i 

samrådsprocessen och har på godkänt samrådsprocessen (på tjänstemannanivå). Heby 

kommun kommer under 2022 att få remiss på kommande ansökan och yttrandet kommer att 

beslutas av kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 7 april 2022 
Samrådshandlingar 
Bildspel om processen vid samråd 

 

Delges 

Miljöstrateg 
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Ks § 94 Dnr KS/2021:114 206 

Indexuppräkning vid villatomtförsäljning 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kronor/kvadratmeterpriset vid villatomtsförsäljning får justeras med hänsyn till 

konsumentprisindex (1980=100) förändring från december månad 2021 till senast 

kända månadsindex före tillträdesdagen. Omräkning sker endast för en ökning av 

index. 

 

 

Sammanfattning 

För att mäta den relativa värdeförändringen av kr/kvadratmeterpris vid försäljning av 

villatomter, föreslås villatomttaxan kompletteras med konsumentprisindex (1980=100) från 

december månad 2021 då taxan för villatomter godkändes. 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 19 april 2022 
Sbn § 17/2022 
Tjänsteskrivelse 20 januari 2022 
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Ks § 95 Dnr KS/2021:59 530 

Post- och telestyrelsens mobiltäcknings- och 

bredbandskartläggning 2021 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Varje år publicerar Post- och telestyrelsen statistik för respektive kommun i Sverige över 

antalet bredbandsanslutna byggnader i procent samt den procentuella ökningen från året 

innan. 

Den totala tillgången till fast bredband via fiber om 100 Mbit/s i Heby kommun har mellan 

2020–2021 ökat från 66,27 % till 76,71 %, en ökning med 10,76 procentenheter, som även är 

den största ökningen bland länets kommuner.  

Ökningen bland tillgången till fast bredband via fiber om 100 Mbit/s i kommunens tätorter har 

under samma tid ökat från 63,95 % till 72,82 %, en ökning på 9,47 procentenheter, vilket även 

det är den största ökningen bland länets kommuner.  

På landsbygden har tillgången till fast bredband via fiber om 100 Mbit/s ökat från 71,03 % till 

84,42 %, en ökning på 13,34 procentenheter.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 12 april 2022 

 

 

Delges 
Infrastrukturstrateg 
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Ks § 96 Dnr KS/2020:29 214 

Detaljplaneändring DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Att detaljplaneändring DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1 antas. 
 Samrådsredogörelse 2021-06-17 godkännes. 
 Granskningsutlåtande 2021-10-06 godkännes.  
 Granskningsutlåtande 2, 2022-04-07 godkännes. 
 Att detaljplaneändring DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1 inte antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-24 att ge positivt planuppdrag att ändra en del av 

detaljplan DP 90 (fastställd 1975). Syftet var att ordna en mer kostnadseffektiv dragning av 

lokalgator i området samt att skapa en ökad flexibilitet avseende byggrätternas utformning. 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 2021-11-09 (KS § 230) ändrades syftet till att enbart vara att 

utöka byggrätten och skapa en utökad flexibilitet gällande byggrätternas utformning. 

Detaljplaneändringen möjliggör nu utöver friliggande villor även par- eller radhus samt i vissa 

delar flerbostadshus. På den kvartersmark som angränsar befintlig bebyggelse begränsas 

byggrätterna till motsvarande höjd som befintlig bebyggelse har. Längre från befintlig 

bebyggelse möjliggöra flerbostadshus i två respektive tre våningar. Lokalgator ligger kvar i 

samma sträckning som i gällande detaljplan DP 90. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 april 2022 
Plankarta (2021-10-07) 
Plan- och genomförandebeskrivning (2020-10-28) 
Undersökning av strategisk miljöbedömning för plan 
Samrådsredogörelse (2021-06-17) 
Granskningsutlåtande (2021-10-06)  
Granskningsutlåtande 2 (2022-04-07) 
Tillägg till trafikberäkning (2022-01-24) 

 

Jäv 

Jan Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut. 

 



PROTOKOLL 
2022-04-26 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 28(30) 

Förslag 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att 

 Att detaljplaneändring DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1 antas. 
 Samrådsredogörelse 2021-06-17 godkännes. 
 Granskningsutlåtande 2021-10-06 godkännes.  
 Granskningsutlåtande 2, 2022-04-07 godkännes. 
 Att detaljplaneändring DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1 inte antas medföra 

en betydande miljöpåverkan. 
 

Ann-Christine Grattback Åkerblom (S) föreslår kommunstyrelsen beslut att 

 Att förslaget till detaljplaneändring DPä 395/90 Ol-Jansberget, del av Hov 4:1 justeras 
till en bestämmelse om byggnation med max två våningar. 

 

Förslagsordning  

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ställer det egna förslaget mot Ann-Christine 

Grattback Åkerbloms (S) förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget. 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Bygg- och miljöenheten 
Tekniska enheten 
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Ks § 97 Dnr KS/2022:35 214 

Planuppdrag för DPä 408 Brandmannen 2 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 Kommunens planbesked med anledning av ansökan från Konstlist AB är att ett 
detaljplanearbete ska inledas. 

 Förslag 2022-04-11  till planuppdrag för detaljplaneändring DPä 408/108 Brandmannen 
1 och 2, Heby tätort godkännes. 

 Förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd baserat på förslag inom ramen för 
planuppdraget utan ytterligare beslut av kommunstyrelsen. 

 En ny detaljplaneändring DP 408/108 Brandmannen 1 och 2 läggs in först i planlistan 
ovanför DPä 404 Järpebo 2:1. 

 

Sammanfattning 

En ansökan om planbesked/planändring inkom 2022-03-07 från Konstlist AB. Syftet med ansökan 
är att möjliggöra för en utbyggnad av verksamheten på fastigheten Brandmannen 2 i form av en 
tillbyggnad på 1000 m2.  
 
För att möjliggöra detta behöver ett markreservat med VA-ledningar flyttas samt att byggnadshöjd 
samt prickmark korrigeras.  
 
Brandmannen 1 inkluderas i planändringen då markreservatet till viss del kommer förläggas på 
fastigheten. Planen avses tas fram som en detaljplaneändring av DP 108 Skolgatan från 1983.  

 

Beslutsunderlag 

 Diarienummer: KS/2022:35 
Matilda Johansson, enhetschef mark- och planering 
Tjänsteskrivelse, 12 april 2022 
PM Förslag 2022-04-11 till planuppdrag DPä 408 
Ansökan planändring Brandmannen 2 Heby 
Situationsplan samt bilagor, Brandmannen 2 

 

 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Tekniska enheten 
Bygg- och miljöenheten 
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Ks § 98  

Information och rapporter 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 

 Föreläggande om utredningar och riskbedömningar, kontrollprogram samt underlag för 
riskvärdering vid Tärnsjö garveri och Tärnsjön, Tärn 6:1, Nora Prästgård 2:1 och 2:44 

 Ubn § 29/2022 
 Samordningsförbundet, 24 mars 2022 
 Kf rev § 29/2022 
 Personalutskottets protokoll 13 april 2022 

 

 

 

 

 

 

 


