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Kf § 19   

Lägesrapport om säkerhetsläget i Europa med anledning av 

kriget i Ukraina 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Muntlig information ifrån Emma Burstedt, kommundirektör. 

 

Med anledning av kriget i Ukraina har Heby kommun trappat upp sin beredskap och bevakar 
utvecklingen noga.  

Heby kommun har aktiverat en informations- och samordningsfunktion, samt Frivilliga 
Resursgruppen (FRG). Det som står i fokus i arbetet är att stärka skyddet mot cyberattacker, hantera 
oro från medborgare, flyktingmottagning och prisutvecklingens påverkan på verksamheterna.  

I nuläget förbereder sig Heby kommun för en eventuell flyktingmottagning, vilket innebär alltifrån att 
ordna med skola och förskola till bostad och arbete. Dock har inga flyktingar än så länge anvisats till 
Heby kommun från Migrationsverket. 
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Kf § 20 Dnr KS/2021:63 007 

Revisorerna, information 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Sven-Erik Eriksson, ordförande i kommunfullmäktiges revisorer, redogör kort för tre fördjupande 
granskningar som revisionsfirman PricewaterhouseCoopers (PwC) genomfört på uppdrag av 
revisionen. De tre granskningarna överlämnas till fullmäktige och kommunfullmäktiges revisorer har 
begärt svar av kommunstyrelsen till den 5 juni.  

 

Beslutsunderlag  

Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar 
Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 
Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer 
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Kf § 21 Dnr 2020:19 105 

Styrelser, nämnder och beredningar 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, rapporterar bland annat om följande: 

2022 års första skatteprognos 17/2 innebar ökade intäkter med +18,4 Mnkr (2022), +19,4 Mnkr 

(2023) och 17,3 Mnkr (2024) jämfört med prognosen som budgetbeslutet i november 2021 

baserades på. Månadsrapporten för jan-feb 2022 redovisar underskott för utbildningsnämnden 

och finansförvaltningen. Den andra skatteprognosen kommer 28 april och kommer troligtvis att 

vara påverkad av stigande priser och kriget i Ukraina. Med anledning av kriget hålls regelbundna 

möten i kommunen och länet för att diskutera säkerhetsläget och flyktingfrågor. Den 8 mars 

hissades den ukrainska flaggan vid kommunhuset.  

Den 4 mars  hölls Regionalt Forum (forum för länets kommun- och regionledningar), där det 

bland annat informerades om större etableringar i länet och slutförvaret i Östhammar. 

Heby kommun toppar utbyggnadsgraden i Uppsala län, med en ökning på 10,76 procentenheter. 

Vad gäller utbyggnaden på landsbygden ligger Heby kommun på en anslutningsgrad på 84,42%, 

vilket är väldigt högt i jämförelse med andra kommuner.  

Kommunen har också formellt hållit en invigning av nyföretagarcentrum i Heby kommun, även 

om verksamheten pågått sedan en bit in i pandemin.  

Kommunstyrelsen har beviljat ett igångsättningstillstånd för simhallen och fastighetsbolaget 

hoppas att renoveringen ska vara klar vid årsskiftet.  

 

Anders Pettersson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, berättar kort om renoveringen av 
simhallen i Heby Arena. 

 

Delges 
M Wilén 

A Pettersson 
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Kf § 22 Dnr 2021:07 105  

Frågor 
 

Kommunfullmäktiges tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Carl-Otto Bergqvist (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C): 

 

Hur går det med beredningen av den motion Vänsterpartiet lämnade till förra sammanträdet som 
kommunstyrelsen fick i uppdrag att bereda? 

 

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande ger följande svar: 

Enligt regelverket har man ett år på sig att besvara en motion från det att den anmälts till fullmäktige. 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på svar. Beredningen av 
motioner är vanligtvis inget som går så fort att ett färdigberett beslut kommer så snart som 
efterkommande möte från det att motionen anmälts.  

 

 

Delges 
C-O Bergqvist 

M Wilén 
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Kf § 23   

Interpellationer 
 

Det föreligger inga interpellationer. 
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Kf § 24   

Återrapporteringar 
 

Carl-Åke Elmersjö (MP), rapporterar från en digital konferens som Kommuninvest höll inför sin 

årsstämma. Överstebefälhavaren deltog i konferensen och pratade om krisläget och det 

förändrade säkerhetsläget med anledning av Rysslands krig mot Ukraina. 

Under konferenser uppmanade Kommuninvest att kommunerna behöver skapa en beredskap för 

att kunna förhålla sig till EU:s nya taxonomi.  Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare 

att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt 

klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Kommunerna behöver 

på sikt klara av att förhålla sig till EU:s krav på hållbara investeringar för att säkerställa att egna 

lån och finansiella placeringar lever upp till regelverket. 
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Kf § 25 Dnr 2016:26 105 

Allmänhetens frågor 
 

Det föreligger inga frågor från allmänheten. 
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Kf § 26 Dnr KS/2020:41 006 

Reglemente för sammanträden på distans 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Reglemente för deltagande i sammanträde på distans för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och nämnder antas. 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och nämndernas 

respektive reglementen justeras i enlighet med de nya bestämmelserna om 

deltagande i sammanträde på distans. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges har gett kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Reglementet 

för sammanträden på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. 

Reglemente för deltagande i sammanträde på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och nämnder togs fram i ett tidigt stadie av pandemin då det fanns ett behov att skyndsamt 

möjliggöra distansdeltagande för ledamöter och ersättare i riskgrupp. Distansdeltagande har nu 

tillämpats under en längre period med både renodlade digitala möten och hybridmöten.  

Förslagsvis fortsätter kommunfullmäktige att tillämpa deltagande på distans restriktivt 

framöver, så till vida att inte särskilda skäl föreligger, medan nämnder och styrelse ges en större 

frihet att hålla distanssammanträden eller hybridsammanträde med ersättare deltagande på 

distans. Då kunskapen och kompetensen att hålla sammanträden i dagsläget är hög, är det inte 

heller nödvändigt att kräva lika god framförhållning vid anmälan om önskemål att delta på 

distans.  

Beslutsunderlag 

Ks § 17/2021 

Tjänsteskrivelse, 9 februari 2022 

Reglemente för deltagande i sammanträde på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och nämnder 

 

Delges 

Samtliga nämnder 

Kanslichef 

Nämndsekretariatet  
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Kf § 27 Dnr KS/2022:36 252 

Förvärv av fastigheten Långgärde 2:6 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Godkänna utökning av kommunstyrelsens ram för investeringar med 4.400.000 kronor 
avseende förvärv av fastigheten Långgärde 2:6 belägen i Harbo tätort, i Heby kommun.  

 

                     Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav den 27 april 2021, Ks § 94, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

undersöka möjligheten att köpa detaljplanelagd mark för bostadsändamål vid Hästhagsberget, 

fastigheten Långgärde 2:6, i Harbo. Fastigheten Långgärde 2:6 är en obebyggd fastighet i privat 

ägo om ca 9,6 hektar och utgörs av skogsmark. Fastigheten omfattas av detaljplan DP 212, 

antagen 1991. Planen anger bostadsändamål för friliggande villor, par- och radhus i två våningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om möjlighet att förvärva fastigheten 

Långgärde 2:6. Vid en uppskattning av typ av bebyggelse, intäkter samt kostnader avseende 

utbyggnad av infrastruktur, utredningar mm har förvaltningen kommit fram till en ekonomisk 

kalkyl, där nettot av beräknade intäkter och kostnader resulterar i 4.400.000 kr. Förvaltningen 

och ägaren av Långgärde 2:6 har överenskommit om en köpeskilling om 4.400.000 kr.  

Kommunstyrelsen har 1.000.000 kronor i investeringsbudget år 2022 för tillväxtfrämjande 

investeringar som bland annat omfattar strategiska markinköp. Kommunen har nu fått möjlighet 

att förvärva strategisk mark i Harbo och önskar därför att kommunfullmäktige utökar 

kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 med 4.400.000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 57/2022 

Tjänsteskrivelse, 14 mars 2022 

Bilaga 1 – Köpeavtal Långgärde 2:6 

Bilaga 2 – Kartunderlag Långgärde 2:6 

 

 

Yrkanden 
Marie Wilén (C), Carina Schön (S), Ewa Westling Olzon (M), Karl-Arne Larsson (C), Rose-Marie 

Isaksson (S) och Carl-Åke Elmersjö (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Delges 

Förvaltningschef Sbf 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Mark- och planeringsenheten   
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Kf § 28 Dnr KS/2022:38 106 

Medlemskap i Örsundaåns vattenråd 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Heby kommun ingår medlemskap i Örsundaåns vattenråd. 
 Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att utse en kommunrepresentant till 

Örsundaåns vattenråd. 
 

Sammanfattning 

Örsundaåns vattenråd har tillfrågat Heby kommun att bli medlemmar i Örsundaåns vattenråd. 

Vattenrådet vision är ”att främja ett socialt-, ekonomisk- och miljömässigt hållbar förvaltning av 

vattenmiljöerna i Örsundaåns avrinningsområde bidrar till en konkurrenskraftig 

livsmedelsproduktion”. Vattenrådet utgör en frivillig sammanslutning av markägare, kommuner, 

representanter för de areella näringarna, markavvattningsföretag och övriga, vilka är beroende 

av, eller engagerade i, vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet. 

Rådet ska i samverkan med de areella näringarna (brukare och ägare), markavvattningsföretag 

och övriga, vilka är beroende av eller engagerade i förbättrad vattenkvalitet, verka för ett 

långsiktigt hållbart nyttjande av vattenmiljöerna så att målet om god ekologisk och kemisk samt 

kvantitativ status kan uppnås i vattenmiljöerna inom avrinningsområdet. Vattenrådet ska arbeta 

utifrån avrinningsområdesperspektiv, verka för att mer kunskap om vattenmiljöerna i området 

kommer fram, sprida kunskapen inom avrinningsområdet och stötta genomförandet av åtgärder 

som ska förbättra vattenmiljön.   

 

Beslutsunderlag 

Ks § 60/2022 
Sbn § 18/2022 
Tjänsteskrivelse 2 februari 2022 
Bilaga till tjänsteskrivelse med längre beskrivning av rådets syfte  
 

 

Yrkanden 

Per Möller (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
 

 

Delges 

Översundaåns vattenråd 

Kommunstyrelsen 

Mark- och planeringsenheten  
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Kf § 29 Dnr KS/2014:282 701 

Delägarskap i Energikontoret i Mälardalen AB 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att Heby kommun blir delägare i Energikontoret i Mälardalen 
AB genom att teckna 150 aktier i Energikontoret i Mälardalen AB till en kostnad på totalt 
15 000 kr.  

 Lina Salomonsson, miljöstrateg utses till styrelserepresentant i Energikontoret i Mälardalen 
AB. 

 

Sammanfattning 

Heby kommun har serviceavtal med Energikontoret i Mälardalen AB (vidare Energikontoret) till 

och med den 31 december 2025, årlig serviceavgift är 49 000 kr.  

Energikontoret erbjuder Heby kommun att bli delägare. Kostnader enligt följande: 

 150 aktier till en kostnad på totalt 15 000 kr.  
 årlig aktieägaravgift på 18 500 kr. 
 vid ägarskap halveras serviceavgiften till 24 500 kr . 

 

Utöver engångskostnaden för aktieinnehavet på 15 000 kr blir den totala årsavgiften 43 000 kr 

jämfört med dagens 49 000 kr. Erbjudandet är öppet till och med den 10 maj 2022. 

Energikontoret ägs av kommuner och kommunala bolag i Uppland, Västmanland och 

Södermanland. Energikontorets uppdrag är att vara expertorgan i energi- och klimatfrågor och 

kontoret är skapat för att ägarna ska ha en gemensam kompetensresurs inom området. Kontoret 

ansvarar även för samordning och utveckling av energi- och klimatrådgivningen.  

Exempel på arbeten som energikontoret bistår med är framtagande av energiplaner, 

laddinfrastruktur planer, åtgärdsprogram för energiplaner, uppföljning och utvärdering av 

åtgärder, strategiska beslutsunderlag för energifrågor, koldioxidberäkningar för upphandling, 

potentialberäkningar för förnybar energiproduktion, energi i översiktsplan, med mera.    

Skillnaden för Heby med delägarskap jämfört med serviceavtal är: 

 att säkra deltagande i projekt som Energikontoret driver 
 säkra avrop av energikonsulttjänster, och därigenom stärka resurser inom energi- och 

klimatområdet och därigenom hushålla med upphandlingsresurser.  
 

Heby kommun har behov av expertkunskap för kommande arbete med revidering av energiplan 

med klimatbilaga, laddinfrastrukturplan och frågor som rör nätkapacitet och effekt. En stor 

utmaning i arbetet med hållbar utveckling och omställning till förnyelsebar energi omfattar bland 

annat elkapacitet och effektanvändande.  Alternativet för Heby är att inte bli delägare i 

Energikontoret och ha kvar gällande serviceavtal. 
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Beslutsunderlag 
Ks § 61/2022 

Tjänsteskrivelse, 16 mars 2022 

Inbjudan till delägarskap i Energikontoret i Mälardalen AB 

Serviceavtal i Energikontoret i Mälardalen AB 

 

Delges 

Energikontoret i Mälardalen AB 

L Salomonsson 
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Kf § 30 Dnr KS/2022:34 107 

Ändring av bolagsnamn i Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 

(HESAB) 
 

 Kommunfullmäktiges beslut  

 Godkänna att Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB ändrar namn till Sala-Heby Energi Elnät 
Service AB. 

 

Sammanfattning 

Styrelsen i Sala Heby Energi AB har beslutat att föreslå en ändring av namn på Heby-Sala 

Bioenergiutvecklings AB (HESAB) till Sala-Heby Energi Elnät Service AB. Motivet till namnbytet 

är att det ska bli tydligare att bolaget hör samman med övriga bolag i koncernen, samt att det 

bättre beskriver bolagets verksamhet.  

Namnändringen medför att bolagsordningen behöver ändras. 

  

Beslutsunderlag 

 Ks § 67/2022 
Tjänsteskrivelse, 15 mars 2022 
Bolagsordning, förslag 

 

 

Delges 
HESAB 

Kommundirektör 
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Kf § 31 Dnr KS/2022:29 042 

Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2021 godkänns och läggs till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges utsedda revisorer har under 2021 granskat kommunstyrelsens, beredningens 
och nämndernas verksamhet. I sin roll som lekmannarevisorer har de även granskat verksamheten i 
kommunens bolag. Granskningen har även omfattat den gemensamma överförmyndarnämnden inom 
Uppsala län med Uppsala kommun som värdkommun samt samverkansnämnden för IT med Tierps 
kommun som värdkommun. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

De iakttagelser som gjorts finns redovisade i Revisorernas redogörelse för 2021 samt i de 
granskningsrapporter som överlämnas till fullmäktige (se beslutsunderlag). 

Revisionen bedömer sammantaget att styrelse, demokratiberedningen och nämnder i Heby kommun 
har bedrivit verksamheten på ett delvis ändamålsenligt sätt.  

Revisionen bedömer sammantaget att styrelse, demokratiberedning och samtliga nämnder utom 
utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har bedrivit verksamheten från ekonomisk 
synpunkt på ett tillfredsställande sätt. 

Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Revisionen bedömer att styrelsens, demokratiberedningen och nämndernas interna kontroll 
sammantaget har varit tillräcklig även om vissa brister har uppmärksammats, vilka framgår i 
revisorernas redogörelse för 2021. 

Revisionen bedömer att resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt 
i budget 2021.  

Revisionen bedömer att verksamhetens utfall bara delvis är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda verksamhetsmålen i budget 2021.  

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, demokratiberedningen och 
nämnderna och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2021. 

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar IT-nämnden samt den gemensamma 
överförmyndarnämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2021. 

Revisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns. 
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Beslutsunderlag 

Kf rev § 39/2022 
Kf rev § 40/2022 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsredovisning 2021  
Grundläggande granskning av styrelse och nämnder  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021  
Beslut och bokslutshandlingar för överförmyndarnämnden 

 

Delges 

Samtliga nämnder och styrelse 
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Kf § 32 Dnr KS/2022:29 042 

Årsredovisning 2021, hela kommunkoncernen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Årsredovisning 2021 för hela kommunkoncernen godkänns. 
 

Sammanfattning 

Pandemin har hållit sitt grepp om samhället även 2021 och påverkat såväl verksamhet som 

ekonomi. Året har inte inneburit ett riktat stöd från staten på samma sätt som under 2020, med 

undantag för vissa verksamheter och den sjuklönesubvention som staten stått för en större del 

av året. 

Verksamheten har påverkats genom att det fortsatt varit strikta rutiner för att minimera 

smittspridningen i samhället. Situationen har även påverkat delar av utvecklingsområden som 

inte har kunnat prioriteras i önskvärd utsträckning.  

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling under året där ökningen jämfört med 

föregående år uppgår till 202 personer. Jämfört med befolkning per den 31 december 2020 så 

sker den stora ökningen av invånare i åldersintervallet 7 till 15 år som ökar med 76 invånare 

respektive åldersintervallet 19 till 64 år som ökar med  56 invånare.  

Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat med 56,2 miljoner kronor vilket är 21,9 

miljoner kronor bättre än föregående år. Kommunens resultat uppgår till 44,6 miljoner kronor 

vilket är 19,7 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Resultatet är samtidigt 21,7 

miljoner kronor bättre än resultatet föregående år. Väsentliga förklaringar till kommunens 

resultat är en positiv utveckling gällande skatter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning som är 29,4 miljoner kronor bättre än budget. Därutöver har 

kommunen intäkter från mark och exploatering med 13 miljoner kronor. Verksamheterna har 

sammantaget en negativ budgetavvikelse med minus 14,6 miljoner kronor, exklusive intäkter 

för mark och exploatering. Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse med 14 

miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden med minus 8,7 miljoner kronor och 

finansförvaltningen med minus 8,2 miljoner kronor.   

Hebyfastigheter AB redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster med 6,4 miljoner 

kronor (föregående år 10,4 miljoner kronor) mot budgeterade 4 miljoner kronor. 

Hebygårdar AB redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster med 9,6 miljoner kronor 

(föregående år 3,5 miljoner kronor) mot budgeterade 0,6 miljoner kronor.  

Av de beslutade finansiella målen för kommunen bedöms 2 av 3 vara uppfyllda efter 2021 års 

verksamhet. De finansiella mål som är uppfyllda är att skatteintäkternas utveckling överstiger 

nettokostnadernas utveckling och soliditetsmålet. Målet om en resultatutveckling som under 

fyraårsperioden är lägst 2 procent uppfylls inte för perioden 2018 till 2021.  
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Soliditeten har dock utvecklats positivt vilket innebär att kommunen för första gången har en 

positiv soliditet i måttet där de totala pensionsförpliktelserna är inkluderade. Soliditeten för 

kommunen uppgår till 7 procent och kommunkoncernens till 9,2 procent. 

När det gäller måluppfyllelsen 2021 så är 23 effektmål av 40 helt eller delvis uppfyllda. 

Sammanfattningsvis noteras bäst måluppfyllelse inom inriktning ekologisk hållbarhet där 5 av 

5 effektmål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Sämst måluppfyllelse noteras inom inriktning 

jämställd och attraktiv kommun där endast 2 av 8 mål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 70/2022 
Tjänsteskrivelse, 14 mars 2022 
Årsredovisning 2021, hela kommunkoncernen 
Kfn § 14/2022 
Sbn § 12/2022 
Bmn § 26/2022 
Von § 29/2022 
Ubn § 33/2022 

 

 Yrkanden 

Marie Wilén (C), Carina Schön (S), Rose-Marie Isaksson (S), Göran Hillbom (C) och Dick 

Pettersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 Protokollsanteckning 

Anne Charlotte Mattsson (L) lämnar följande protokollsanteckning för L, M, KD och MPs 

ledamöter: 

Utbildningsnämnden har under flera år ansett sig vara underfinansierad. Det generella 

sparkravet slår hårt mot utbildningsnämnden då det finns stora kostnader på ungefär en 

tredjedel av budget som utbildningsnämnden inte kan styra över, tex. kostnader för 

gymnasieskola, skolskjuts och lokaler. Dessutom finns det ett politiskt beslut om att driva 6 

grundskolor. Detta måste tas hänsyn till i budgeten. Kommunstyrelsen behöver därför inom 

ramen för sitt lednings-, styrnings- och samordningsansvar göra en översyn av budgetregler 

och riktlinjer i syfte att undvika ett förfarande med ytterligare åtgärdsplaner.  

 

 

Delges 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Kf § 33 Dnr   

Fråga om ansvarsfrihet för år 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, demokratiberedningen och nämnderna och 
dess ledamöter ansvarsfrihet för 2021.  

 Kommunfullmäktige beviljar IT-nämnden samt den gemensamma överförmyndarnämnden 
och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2021. 

 

Sammanfattning 

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, demokratiberedningen och 
nämnderna och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2021. 

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar IT-nämnden samt den gemensamma 
överförmyndarnämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2021. 

Revisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 godkänns. 

 

Beslutsunderlag 

Kf rev § 39/2022 
Kf rev § 40/2022 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisorernas redogörelse för år 2021 
Granskning av årsredovisning 2021  
Grundläggande granskning av styrelse och nämnder  
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021  
Beslut och bokslutshandlingar för överförmyndarnämnden 
Årsredovisning 2021 

 

 

Delges 
Samtliga nämnder och styrelser 
Överförmyndarnämnden 
Gemensam IT-nämnd 
Demokratiberedningen 
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Kf § 34 Dnr KS/2020:70 001 

 

Utvärdering av den politiska organisationen 
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Kommunfullmäktiges arbetsordning antas. 
 Instruktion för gruppledare antas. 
 Reglemente för ersättning till förtroendevalda antas. 
 Kommunstyrelsens reglemente antas. 
 Vård- och omsorgsnämndens reglemente antas. 
 Demokratiberedningens reglemente upphör att gälla. 
 Besluten träder i kraft vid ny mandatperiod, för fullmäktige 15 oktober, för 

kommunstyrelsen första december 2022, och för nämnderna första januari 2023.  
 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen har fått i uppdrag att utvärdera den politiska organisationen och komma 

med förslag på förändringar till nästkommande mandatperiod. Demokratiberedningen har lagt ett 

antal förslag på förändringar som berör demokratiberedningen och gruppledare, förslag gällande 

fasta arvoderingar och sammanträdesarvoden, och vissa valbarhetsregler och förtydligande kring 

uppdrag. 

Då demokratiberedningen inte var helt eniga i sina förslag och kommunstyrelsen efterfrågade 

mer bearbetning av förslagen under sammanträdet 22 februari 2022, så gavs kommunstyrelsens 

och kommunfullmäktiges respektive presidier i uppdrag att vidare bearbeta 

demokratiberedningens förslag (Ks § 52/2022). Det arbetet har utmynnat i förslag på ändringar i 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, Reglemente för ersättning till förtroendevalda, 

Kommunstyrelsens reglemente, Vård- och omsorgsnämndens reglemente och ett nytt dokument; 

Instruktion för gruppledare. 

I sak innefattar förslagen följande ändringar: 

Valbarhetsregler 

Regelverket har sett olika ut för ledamöter och ersättare kontra insynsrepresentanter där det 

varit möjligt att sitta som ledamot och ersättare i flera nämnder, medan det inte tillåtits att 

samma person kan vara insynsrepresentant i mer än en nämnd (där insynsrepresentanter tillåts). 

Förslaget är att samma regler ska gälla för insynsrepresentanter, att samma förtroendevald kan 

ha flera sådana uppdrag. 

Demokratiberedningen och gruppledare 

Kommunfullmäktige föreslås avskaffa demokratiberedningen då den delvis upplevs ha spelat ut 

sin roll. Istället föreslås det att gruppledarna får en mer reglerad och framträdande roll där 

uppdraget formaliseras i kommunfullmäktiges arbetsordning, vad som ingår i uppdraget och hur 

en gruppledare anmäls till fullmäktige. Gruppledarna får en egen instruktion, håller regelbundna 

träffar med kommunfullmäktiges presidium och får ett eget fast månadsarvode om 5 % av 
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kommunalrådets arvode. Kommunfullmäktiges presidium utgör gruppledare i sina respektive 

partier och gruppledaruppdraget förväntas täckas av deras fasta arvoden som därmed täcker 

fullmäktigemöten, beredningar och gruppledarträffar.  

Oppositionsråd och kommunalråd 

Oppositionsarvodet som delats ut proportionerligt bland de partier eller valteknisk samverkan i 

opposition efter valresultat, föreslås tas bort. Istället formaliseras ett uppdrag som 

oppositionsråd som tillfaller kommunstyrelsens andre vice ordförande. Idag har Heby kommun 

bara informellt ett oppositionsråd. 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen föreslås också 

ska anses som kommunalråd på deltid där båda uppdragen får ett 50 procentigt arvode vardera 

(mot dagens arvoden om 25 procent) och ett tydligare formaliserat uppdrag inskrivet i 

kommunstyrelsens reglemente.  

Ersättningsnivån 

Ersättningsnivån höjs för kommunstyrelsens ordförande (KSO) från 80 % till 90 % av 

Riksdagsmannaarvodet vilket innebär att nivån därmed höjs för samtliga fasta arvoden som utgår 

från KSO:s arvode. Nivån för KSO är i jämförelse med andra kommuner låg, och även 

ersättningarna för många andra uppdrag i jämförelse.  

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden och sociala utskottet 

Idag finns ett arvode för vård- och omsorgsnämndens ordförande och ett arvode för sociala 

utskottets ordförande på 45 % respektive 25 %. Det föreslås förändras så att ordförandeskapet 

för sociala utskottet ingår i vård- och omsorgsnämndens ordförandes uppdrag och att båda 

uppdragen kan täckas av ett 45 procentigt arvode. Även resterande ledamöter i sociala utskottet 

ska utgöras av vård- och omsorgsnämndens presidium. Ett skäl till att ordförandeskapet i sociala 

utskottet anses bli mindre betungande är införandet av e-signering för socialjouren, vilket 

innebär ett enklare uppdrag med kraftigt minskade resor förknippade med brådskande 

ordförandebeslut. 

Ordförande i kommunfullmäktiges revisorer 

I nuvarande politiska organisation har ordförande i kommunfullmäktiges revisorer ett fast 

månadsarvode på 20 % som ska täcka allt som ingår i uppdraget, medan resterande ledamöterna 

har ett fast arvode på 2 %, men med möjlighet att ta ut förrättningsarvoden vid sammanträden 

och annat. Heby kommuns fasta arvode för revisionens arvode ligger väldigt högt, och samtidigt 

så har samtliga ledamöter i kommunfullmäktiges revisorer ett uppdrag med stor dignitet och 

självständighet. Därför föreslås ordförandes fasta månadsarvode sänkas till 5 % men med samma 

rättighet att ta ut förrättningsarvode som övriga ledamöter. Detta för att få en bättre likvärdighet i 

uppdragens arvodering, men där ordförande har lite mer i arvode för sitt uppdrag att samordna 

och planera revisorernas egna sammanträden. 

Ordförande i utbildningsnämnden 

Ordförande i utbildningsnämndens nuvarande månadsarvode ligger på 30 %. Det är 

förhållandevis lågt i jämförelse med andra kommuner och det är ett tungt uppdrag för en nämnd 

med ett mycket stort ansvar, varför fullmäktige föreslås höja det arvodet till 40 %. 

Maxnivå för uttag av ersättningar utanför fast arvoden 
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För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har det inte varit 

tydligt huruvida man har rätt att få ersättning för ytterligare förrättningar som ligger utanför 

uppdrag som täcks av fasta arvoden eller inte. Denna maxnivå höjs till 45 %, och tillämpningen av 

detta kompletteras med en anvisning i ett senare skede. 

Ändringar i timarvoden: ytterligare tidsintervaller 

Nuvarande timarvodering för sammanträden med olika tidsintervall föreslås kompletteras med 

ett ytterligare tidsintervall: ett tidsintervall om 0-2 timmar som enbart gäller korta digitala 

sammanträden/förrättningar. Vid fysiska sammanträden/ förrättningar gäller ersättningsnivån 

för 0-4 timmarsintervallet. För det längsta tidsintervallet om > 8 timmar föreslås nivån höjas från 

1,9 % till 2,2 %. Grunden för nivån är riksdagsmannaarvodet per månad.  

Sedan förekommer också redaktionella ändringar av mindre karaktär som handlar om att ta bort 

regleringar som under lång tid inte tillämpats i praktiken på grund av samhällsförändringar i 

sådant som digitalisering och informationshantering.  

 

Beslutsunderlag 

Ks § 73/2022 

Tjänsteskrivelse, 17 mars 2022 

Db § 1/2022 

Kf § 85/2020 

Utredning om arvoden inför mandatperioden 2022-2026 

Utredning arvoden per timme istället för tidsintervall 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, förslag 

Gruppledarnas instruktion, förslag 

Reglemente för ersättningar till förtroendevalda, förslag 

Kommunstyrelsens reglemente, förslag 

Vård- och omsorgsnämndens reglemente, förslag  

 

Förslag  

Olof Nilsson (S) och Dick Pettersson (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Carl-Otto Bergqvist (V) yrkar på återremiss av ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning 

av kostnadsförändringarna som blir konsekvensen av procentsatserna för de olika fasta arvodena 

på förslag.  

 

Förslagsordning 

Ordförande ställer Carl-Otto Bergqvists (V) yrkande om återremiss mot avslag och finner att 
fullmäktige avslår förslaget att återemittera ärendet. 

 

Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Delges 
Samtliga nämnder och styrelser 
Demokratiberedningen 
Kommundirektör 
Samtliga förvaltningschefer 
Kanslichef 
Personalchef 
Ekonomichef 
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Kf § 35 Dnr KS/2018:82 102 

Ny ledamot och ersättare i fullmäktige 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har inkommit med ett nytt beslut om ny ledamot och ersättare på grund av en 
avsägelse under föregående sammanträde. Henriette Widlundh (L) är ny ledamot och Caroline Gille 
(L) är ny ersättare för ledamot. 
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Kf § 36 Dnr KS/2022:20 102 

Avsägelser 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anne Stockenberg (Mp) entledigas som ledamot av kommunfullmäktige. 

 Caroline Gille (L) entledigas som ersättare i kommunfullmäktige. 

 Anna Carlsson (C) entledigas som ersättare i utbildningsnämnden. 

 Thomas Österberg (C) entledigas som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 11 februari 2022  

Avsägelse, 14 mars 2022  

Avsägelse, 3 april 2022 

Avsägelse, 11 april 2022 

 

 

Delges 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

A Stockenberg 

C Gille 

A Carlsson  

T Österberg 

Utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Kf § 37 Dnr 2018:82 102 

Övriga val 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Linda Johnsson (C) väljs som ersättare i utbildningsnämnden för perioden fram till 31 
december 2022. 

 Maipato Hognert Mothata (C) väljs som ersättare i vård- och omsorgsnämnden för perioden 
fram till 31 december 2022. 

 

Sammanfattning 

Det föreligger fyllnadsval med anledning av avsägelser under föregående ärende, Kf § 36. 

 

Delges 
De valda 

Utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Kf § 38   

Anmälan av nya medborgarförslag 
 

Det föreligger inga nya medborgarförslag. 
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Kf § 39 Dnr KS/2022:31 027 

Anmälan av nya motioner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motion om informationsfolder överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 

Mattias Widén (SD) har inkommit med en Motion om informationsfolder. I motionen föreslås det att 
alla nyanställda inom Heby kommun under 25 år ska erbjudas en samlad information om vikten av 
pensionssparande, vara med i A-kassan, samt vad ett fackförbund kan erbjuda. 

 

Sverigedemokraterna föreslår att Heby kommun erbjuder alla nyanställda under 25 år en 
informationsfolder, att fullmäktige ser över om detta är ekonomiskt genomförbart och att fullmäktige 
driver frågan vidare till alla nämnder. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om informationsfolder 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 

Motionären 
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Kf § 40  

Anmälningsärenden 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 

 Partistöd 2022 – Vänsterpartiet  

 Von § 39/2022 Ks § 42/2022  

 Sbn § 15/2022  

 Ks § 38/2022  

 Riktlinje för mål och budget  

 Ks § 39/2022  

 Planeringsdirektiv för mål och budgetprocessen 2023, plan 2024 – 2025  

 Ks § 41/2022  

 Von § 20/2022  

 SHE-koncernens granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2021 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 - Sala-Heby Energi AB 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 - Sala-Heby Energi Elnät AB 
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 – HESAB  

 Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen – 
Hebyfastigheter AB  

 Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13 § aktiebolagslagen - 
Hebygårdar AB  

 Koncernen Hebyfastigheter AB - Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 
2021  

 Ks § 68/2022  

 Utvärdering av coronapandemin 

 

Delges 

Förvaltningsekonom 

 


