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Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-09  

Tid och plats  

2022-11-09 klockan 10:00-16:40 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), 

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

(SD), Olof Nilsson (S), Anders Pettersson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Sverkersson (S), Hillevi Bohlin (C) § 206 - 216, Annika Krispinsson (C) § 206 - 216, Bernt Ove 

Stenmark (KD), Anneli Ellnebrant (M), Berith Röjerås (C), Carl-Henrik Andersson (SD) 

Övriga närvarande 

Emma Burstedt, kommundirektör, Disa Hasselberg, Kommunsekreterare, Bo Strömquist, 

ekonomichef § 207 – 211, 218, Niklas Madell, kommunarkivarie § 213, Hanna Andersson, 

upphandlingsansvarig § 214, Opri Holgersson, VA-strateg § 215, Åsa Nylander, förvaltningschef Sbf § 

215, Lina Salomonsson, miljöstrateg § 216  

Val av justerare 

Anne-Charlotte Mattsson (L) 

Tid och plats för justering 

14 november 2022 klockan 09:00 i Garveriet, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 

§ 206- § 219 

Underskrift 

 ________________________________________________________  

Marie Wilen, ordförande 

 ________________________________________________________  

Anne-Charlotte Mattsson, justerare 

 ________________________________________________________  

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

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-11-09 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-11-14 

Datum då anslaget tas ned 

2022-12-06 

Underskrift 

_______________________ 

Disa Hasselberg 
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Ks § 206  

Revidering av föredragningslistan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ärende Skrivelse till Regionen angående tågtrafiken läggs till dagordningens näst sista 
punkt.  
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Ks § 207 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut §§ 135 - 
136/2022 läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut §§ 135 -136/2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 10 oktober 2022 

Lista delegationsbeslut §§ 135 – 136/2022 
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Ks § 208 Dnr KS/2022:11 042 

Månadsrapport september 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Månadsrapporten för september 2022 godkänns.  
 Uppdra åt förvaltningen att fortsatt bevaka utvecklingen inom utbildningsnämndens 

verksamheter. 
 

Sammanfattning 

Kommunen redovisar ett positivt resultat i perioden med 66,3 miljoner kronor vilket är 25,8 

miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är samtidigt bättre än föregående års resultat i 

perioden som uppgick till 43,1 miljoner kronor.  

När det gäller större avvikelser för nämnder är det utbildningsnämnden som uppvisar en större 

negativ avvikelse med minus 9,9 miljoner kronor efter nio månader. Det är en försämring med 

1,0 miljoner kronor jämfört med budgetavvikelsen i föregående rapportering.  Nämnden 

lämnade i sin årsprognos i augusti en prognos med minus 19,3 miljoner kronor. Den fortsatta 

resultatförsämringen mot budget innebär i så fall en genomsnittlig negativ avvikelse med 3,3 

miljoner kronor per kvarvarande månad. 

Övriga nämnder redovisar periodavvikelser i nivå med föregående månad eller bättre. 

Analysen av resultatet i september visar att resultatet bärs upp av starka intäkter för skatter 

och generella statsbidrag som i perioden överstiger budget med 23 miljoner kronor. 

Utbildningsnämnden har efter augusti uppmanats att fortsatt analysera avvikelser och vidta 

åtgärder där så är möjligt för att minska den befarade avvikelsen. Detta uppdrag kvarstår även 

efter septembers månadsrapport. 

Den godkända budgetavvikelsen för utbildningsnämnden uppgår till 9,5 miljoner kronor. I 

kommunstyrelsens hantering av delårsrapporten föreslås kommunfullmäktige att godkänna 

ytterligare budgetavvikelse med 3,4 miljoner kronor. Sammantaget är det 12,9 miljoner kronor. 

Avvikelser utöver det behöver analyseras och i förekommande fall åtgärdas. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2 september 2022 

 Månadsrapport september, kommunstyrelsens del 

Månadsrapport september, hela kommunkoncernen 

 

Delges 
Ekonomichef 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 209 Dnr KS/2022:78 042 

Yttrande över Delårsrapport per den 31 augusti 2022, 

uppdrag 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett yttrande över Delårsrapport per 31 augusti 
2022 till kommande sammanträde. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges revisorer har överlämnat sitt utlåtande och granskningsrapporter över 

Delårsrapport per 31 augusti 2022 till kommunstyrelsen för beaktande och yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

 Kf rev § 88/2022 
Revisionsutlåtande 
Delårgranskning av Heby kommun 
Delårsgranskning av god ekonomisk hushållning 

 

 

 

Delges 
Ekonomichef 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 210 Dnr KS/2022:29 042 

Långsiktig plan för kommunens förvaltade stiftelser 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Uppdra till förvaltningen att låta de förvaltade stiftelsernas kapital växa med ränta under 
en tioårsperiod.  

 Via den årliga hanteringen av stiftelsernas årsredovisning avgöra om utdelning ska 
genomföras ur vissa stiftelser. 

 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni i anslutning till hantering av stiftelsernas 

årsredovisningar gavs förvaltningen i uppdrag att återkomma med en långsiktig plan för hur 

medlen ska kunna komma kommuninvånarna tillgodo. 

Det totala utgående kapitalet uppgick på balansdagen den 31 december 2021 till drygt 1,2 

miljoner kronor fördelat på sju förvaltade stiftelser. Aktuella medel är placerade på ett 

gemensamt bankkonto i Sala Sparbank. Räntan har varit 0% och kapitalet har därmed inte vuxit i 

de förvaltade stiftelserna. 

Under de senaste sju åren har en avkastning i form av ränta enbart erhållits under ett av åren. 

Samtliga stiftelser, utom Tigerhielmska Invalidfonden, saknar utdelningsbara medel. Den senare 

hade 193 kronor att dela ut vid ingången av 2022. 

Mot bakgrund av att ränteläget förändrats genom Riksbankens successiva höjning av styrräntan 

under 2022 bedöms förutsättningar nu finnas att erhålla avkastning på placerade medel. Därmed 

ska det vara möjligt att på sikt nå en situation då utdelning ur stiftelserna kommer att vara möjlig. 

En långsiktig plan som framgår enligt nedanstående sammanställning utgår från att aktuell 

placering och därmed utdelningsbara medel i stiftelserna får växa under en tioårsperiod. Därefter 

ska en utdelning vara möjlig och att fortsättningsvis säkerställa genom ny avkastning genom 

ränta på kapitalet och upparbetat ränta. 

Med ett antagande om en genomsnittlig ränta på 1 procent under tioårs perioden kommer det fria 

kapitalet, utdelningsbara medel att vara återställt i december 2025. Den fond som har ett stort 

negativt fritt kapital per 31 december 2021 är Stiftelsen Heby kommuns hjälpfond. För denna 

fond är det bundna kapitalet återställt först vid utgången av 2027. Vid utgången av 2032 skulle 

Hjälpfonden ha cirka 26 000 kronor i fritt kapital att dela ut. Under förutsättning av att ingen 

utdelning gjorts tidigare uppgår de totalt utdelningsbara medlen 2032 till drygt 95 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 28 oktober 2022 
Ks § 130/2022 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
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Ks § 211 Dnr KS/2022:90 003 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Anta Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 
 Upphäva beslut om definition av god ekonomisk hushållning i fullmäktiges beslut i 

november 2013. 
 Avsättning till resultatutjämningsreserv görs med skillnaden mellan slutligt resultat för 

2022 och som mest det som överstiger 1 procent av skatter och generella statsbidrag. 
Slutligt beslut fattas i anslutning till kommunfullmäktiges hantering av årsredovisningen. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 15 november 2013 beslutat att, 

 Resultatutjämningsreserv införs från år 2014 i Heby kommun 
 Definitionen av god ekonomisk hushållning fastslås enligt PM, 21 oktober 2013. 

 

Kommunen har sedan beslutet fattades inte avsatt några medel i resultatutjämningsreserv. Med 

anledning av att ett sådant förslag nu kommer att lämnas behöver riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och resultatutjämningsreserv beslutas. 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar 

reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan sedan 

användas för att utjämna intäkter under en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 

efter balanskravsjusteringar är negativt. Inrättandet är frivilligt och respektive huvudman 

behöver fatta beslut om hur reserven ska hanteras. 

Av kommunallagen (2017:725, kap 11) framgår att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och att om RUR ska användas måste riktlinjen för god ekonomisk 

hushållning även omfatta hanteringen av sådan reserv. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597, kap 11) anger att det är 

obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en balanskravsutredning av ett specificerat 

resultat efter balanskravsjusteringar samt ett balanskravsresultat som inkluderar förändringar av 

resultatutjämningsreserven i de fall disponering eller reservering har gjorts. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk 

hushållning har uppnått. Från och med 2019 gäller att utvärderingen ska omfatta koncernen och 

kommunen. RUR finns inte med i resultaträkningen utan hanteras i den till bokföringen 

sidoordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR som en delpost i Eget 

kapital. 
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Resultatutjämningsreserven kommer att ge kommunen förbättrade möjligheter att bedriva aktiv 

ekonomi- och verksamhetsstyrning vid behov.  

Av skrift gällande RUR från SKR1 framgår vad gäller god ekonomisk hushållning bland annat 

följande, 

 Riktlinjerna bör enligt förarbetena även innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk 
hushållning betyder för kommunen och hur den mer konkret kan uppnås.  

 God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett 
längre tidsperspektiv. 

 

Om kostnaderna i ett längre tidsperspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande 

generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt 

resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg 

självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt 

resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas lokalt av varje kommun utifrån lokalt 

rådande förutsättningar. 

Det beslut som kommunen fattade 2013 om införande av resultatutjämningsreserv inkluderade 

ett beslut om definitioner av god ekonomisk hushållning som i praktiken ersatts av löpande beslut 

i kommunens mål och budgetarbete. Förvaltningen föreslår därför att det gamla beslutet i denna 

del upphävs och ersätts av föreliggande riktlinje för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv. Löpande beslut om god ekonomisk hushållning fattas i anslutning till 

fullmäktiges beslut om mål och budget. 

Kravet på god ekonomisk hushållning fastställs i kommunallagen. God ekonomisk hushållning är 

en helhetsbedömning och innefattar kommunens förmåga att uppfylla medborgarnas behov inom 

ramen för tillgängliga resurser. 

För Heby kommun ska riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

ge den långsiktiga och övergripande inriktningen. Kortsiktigt beslutar fullmäktige om finansiella 

och verksamhetsmål inom ramen för årliga beslut om mål och budget. Detta beslut innefattar 

politisk plattform, styrmodell och styrkedja, regler för budgetering och uppföljning, 

förhållningssätt samt inriktningsmål och anvisning för måluppföljning. 

Utvärderingen av kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsens verksamhet sker löpande 

och i fördjupning i form av en årlig årsredovisning med tillhörande redovisning av måluppfyllelse 

i bilagor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 28 oktober 2022 
Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, förslag 

 

 

                                                                    
1 RUR och God ekonomisk hushållning. Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning, 2:a upplagan, oktober 
2020 
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Ks § 212 Dnr KS/2022:54 012 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 

2023, diskussion om internkontrollplan 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tackar för informationen och avser att besluta om internkontrollplan i samband med beslut 
om verksamhetsplan för 2023. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska, efter att kommunfullmäktiga har beslutat om mål- och budgetdokument, 

besluta om sin egen verksamhetsplan för 2023. Normalt sker detta vid sammanträdet i december. 

Vid dagens sammanträde förs en diskussion om lämpliga områden för internkontroll inom 

kommunstyrelsens område. 

 
Förvaltningen har tagit fram ett urval internkontrollpunkter för diskussion. Vanligtvis brukar 
kommunstyrelsen besluta om två - tre punkter för internkontroll nästkommande år. Punkterna är, 
liksom tidigare år, delvis hämtade från genomförd risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 31 oktober 2022 
 

 

 

 

Delges 
Kommundirektör 
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Ks § 213 Dnr KS/2022:86 004 

Arkivorganisation för kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens arkivorganisation antas. 
 Kanslichef Karin Eljansbo utses till arkivansvarig. 
 Nämndsekreterare Madeleine Dismats utses till informationsredogörare. 

 

Sammanfattning 

Vid fullmäktige 2021-04-13 § 26 antog Heby kommun ett nytt arkivreglemente, HebyFS 

2021:12. Under kap 3. 3§ andra stycket beskriver arkivreglementet att kommunen måste 

fastställa hur arkivorganisationen i kommunens olika verksamheter ska se ut. Varje myndighet 

skall, genom ett formellt nämndbeslut, fastställa arkivorganisation och ansvarsfördelning för att 

förvalta den information som hanteras i myndighetens verksamhet. Varje nämnd eller styrelse 

skall utse en informationsansvarig som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. Om 

myndigheten inte utser någon så är förvaltningschef/VD informationsansvarig. 

Informationsansvarig skall utse en, eller flera, informationsredogörare.  

Arkivredogörare, med stöd av kommunarkivarie ska i närtid ta fram 

informationshanteringsplaner för respektive nämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 7 oktober 2022 
HebyFS 2021:12, Arkivreglemente med  tillhörande bilaga 

 

 

Delges 
Kommunarkivarie 
Kanslichef 
Nämndsekreterare 
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Ks § 214 Dnr KS/2021:74 012 

Återrapport av internkontroll av upphandling 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Uppdra till samtliga nämnder att bevaka att de åtgärder för de brister som konstateras i 
genomförd kontroll av kommunens upphandlingsverksamhet genomförs.  

 Vidtagna och planerade åtgärder ska återredovisas till kommunstyrelsen i juni 2023. 
 Återrapporten av granskningen godkänns. 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen har granskat de inköp som genomfördes år 2021, som överstiger 200 000 kronor 

och där avtal med företaget saknas. Direktupphandlingsgränsen låg år 2021 på 615 000 kronor 

enligt LOU och 1 142 723 kronor enligt LUF (2022 och 2023 är beloppen 700 000 respektive 1 

165 804 kronor). Från och med februari 2022 har reglerna kring beräknande av värdet vid 

direktupphandlingar förändrats. Vid återkommande behov behöver vi endast räkna med en 

tolvmånadersperiod och inte fyra år som tidigare. Detta innebär att Heby kommun kommer att 

kunna fortsätta direktupphandla fler leverantörer. 

Under 2021 gällde att om direktupphandlingen avsåg ett avtal som sträcker sig över flera år fick 

det totala värdet inklusive möjliga förlängningar heller inte överstiga tillåten beloppsgräns. Om 

kontraktsvärdet överstiger tillåten beloppsgräns för direktupphandling ska en annonserad 

upphandling genomföras enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.  

För att fånga även sådana inköp som kan uppgå till större belopp än beloppsgränsen för 

direktupphandling över tid, har därför en lägre gräns på 200 tusen kronor satts. Upphandlingen 

följs upp utifrån en lista över leverantörer som respektive nämnd köpt varor eller tjänster från 

under 2020 som överskrider 200 tusen kronor och där avtal saknas i kommunens 

avtalsdatabas. Totalt består listan av 36 leverantörer, mot 42 leverantörer som identifierades i 

kontrollen föregående år. Flertalet leverantörer som gett en träff vid tidigare granskningar har 

även vid denna kontroll återkommit, ofta på grund av en eftersläpning i tid, men i en del fall 

också för att en åtgärd ej varit möjlig eller därför att en identifierad åtgärd från tidigare 

granskning ännu inte genomförts.  

För respektive nämnd rör det sig om följande antal leverantörer:  

Sbn: 12 

Von: 8 

Ks: 9 

Kfn: 3 

Ubn: 3 

Totalt: 36  

 

De mest prioriterade åtgärderna inom upphandlingsområdet som identifierats vid 

granskningen har delvis varit kända från föregående år, och det är därmed mycket angeläget att 
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komma vidare och till avslut för dessa åtgärder under 2023. Det gäller möjligheten att 

upphandla ramavtal för hantverkartjänster, tekniska konsulter, samt att man fortsätter att se 

över möjligheten till ett ramavtal för skyddade boenden. 

Förbättrade rutiner, mallar och utbildningar finns det också ett stort behov av att utveckla och 

upprätthålla, men överlag visar granskningen i jämförelse med föregående år på att det finns 

tecken på att utvecklingen går åt rätt håll och att flera framsteg gjorts som leder till att färre 

felaktiga upphandlingar genomförs.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 28 oktober 2022 
 

 

Delges + bilaga  
Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Upphandlare 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 215 Dnr KS/2020:36 432 

Bemötande av yttranden på samrådsunderlag för 

vattenskyddsområde Tärnsjö samt synpunkter på föreslagna 

föreskrifter för vattenskyddsområde Tärnsjö 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapporten, Bemötande av yttranden, daterad den 22 maj 2022, godkänns och inlämnas till 
Länsstyrelsen Uppsala län. 

 Skrivelsen Synpunkter på föreslagna föreskrifter för vattenskyddsområde Tärnsjö, 
godkänns och inlämnas till Länsstyrelsen Uppsala län. 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut § 65 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna och 

inlämna rapporten, Bemötande av yttranden, till länsstyrelsen Uppsala län. 

För att skydda grundvattenförekomsten som försörjer Tärnsjö, Östervåla, Harbo och Haga 

tätorter med dricksvatten så pågår processen med att inrätta vattenskyddsområden med 

tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Enligt beslut med dnr 2020/36 från 24 mars 2020 ska 

bemötandet av yttranden från sakägare beslutas av samhällsbyggnadsnämnden och därefter 

kommunstyrelsen innan det skickas in till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har delgett sakägare, förslag till beslut för fastställande av vattenskyddsområde 

med förskrifter samt bilagor, att lämna yttranden på. Yttranden från sakägare och bemötande 

av dessa har sammanställts i en rapport som Tyréns har tagit fram på uppdrag av Tekniska 

enheten.  

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut § 107 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna och 

inlämna skrivelsen, Synpunkter på föreslagna föreskrifter för vattenskyddsområde Tärnsjö, till 

länsstyrelsen Uppsala län. 

Tekniska enheten har tagit fram en skrivelse som en komplettering till rapporten Bemötande av 

yttranden där önskemål framförs om ändringar i några av paragraferna i föreslagna föreskrifter 

för vattenskyddsområdet. 

De föreslagna ändringarna kommer underlätta något för verksamhetsutövare och boende inom 

vattenskyddsområdet utan att riskera att vattenskyddet försämras. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 7 november 2022 

Sbn § 107/2022 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 

Sammanställning av synpunkter 
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Skyddsföreskrifter 

Sbn § 65/2022 

Rapport bemötande av yttranden, 22 maj 2022 

 

Delges 
VA-strateg 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 216 Dnr KS/2021:137 010 

Svar på remiss gällande Ansökan om bekämpning av stickmygg 

vid nedre Dalälven 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Att kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande från Heby kommun på remissen 
”Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2023-2025 i Nedre 
Dalälvsområdet”.  

 

Sammanfattning 
Heby kommun har fått ”Ansökan om bekämpning av översvämningsmygg under 2023-2025 i 

Nedre Dalälvsområdet” på remiss. Det är Nedre Dalälven Utvecklings AB som ansöker om 

bekämpningen och Heby kommun är en del av Nedre Dalälven Utvecklings AB, och står på så vis 

bakom ansökan. Naturvårdsverket handlägger ansökan. 

Heby kommun deltog under våren 2022 på samrådet för tillsynsmyndigheter (kommuner och 

länsstyrelser) gällande aktuell ansökan. 

Sammanfattning av ansökan om bekämpning av översvämningsmygg 

Nedre Dalälvens Utvecklings AB ansöker om dispens för spridning av bekämpningsmedel från 

helikopter för bekämpning av larver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida 

bekämpningsmedlet inom Natura 2000-områden.  

De områden som ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § Miljöbalken avser består av låglänta 

våtmarker som utgör mycket gynnsamma larvmiljöer för översvämningsmyggor. Miljöerna kan 

producera sådana mängder av översvämningsmyggor att tillvaron för människor och djur i 

området blir olidlig. I ansökan anges ”För att långsiktigt skydda människors hälsa och livsmiljö och 

för att möjliggöra för berörda kommuner att behålla sina invånare och ett fungerande näringsliv, är 

bekämpning av översvämningsmyggorna nödvändigt. Utebliven bekämpning kan få långsiktigt 

svåra ekonomiska konsekvenser. Mygglarverna måste bekämpas genom spridning av det biologiska 

bekämpningsmedlet VectoBac G® för att önskvärd effekt av bekämpningen ska kunna uppnås. 

Bekämpning med VectoBac G® innebär varken försämring av livsmiljöerna eller störningar av de 

arter för vilka Natura 2000 områdena har utsetts. Tillstånd för bekämpning av 

översvämningsmyggor med VectoBac G® är nödvändigt för att skydda väsentliga allmänintressen.” 

Ansökan avser i första hand för perioden 1 maj till och med 31 augusti årligen 2023-2025 och i 

andra hand för perioden 1 maj till och med 31 augusti 2023. Bekämpningen är planerad att i 

huvudsak utföras med helikopter, men även till viss del för hand. Spridningen är planerad att ske 

vid högst fyra olika tillfällen per år. År 2021 genomfördes den mest omfattande bekämpningen av 

översvämningsmygg i Nedre Dalälven sedan början av bekämpningen. Under maj och juni var det 

mycket höga vattenflöden i Dalälven, vilket resulterade i mycket gynnsamma förhållanden för 

mygg. Utvärdering av bekämpningen 2021 visar på att översvämningsmyggor flyger långt och 

sprider sig utanför bekämpat område. Under 2021 efterfrågade Biologisk myggkontroll hur 
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människor som lever och verkar i området upplevde myggsituationen 2021 och rapporteringen 

finns med i ansökan i bilaga 4 Human konsekvens beskrivning.   

För att bibehålla målet om mindre än 500 st stickmygg per fällnatt så utökas därför områdena för 

bekämpningen för åren 2023-2025. För Heby kommun utökas bekämpningsområdet till 4322 ha, 

en ökning med 1153 ha. I karta 1 visas området för ansökan för bekämpning i Heby kommun. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 27 oktober 2022 

Ansökan 

Bilaga 1 – Natura2000områden tabeller och kartor 

Bilaga 2 - Ramområden för bekämpning 

Bilaga 3 – Miljökonsekvensbeskrivning 

Bilaga 4 – Humankonsekvensbeskrivning 

Bilaga 5 – Stickmyggsmängder 

Bilaga 6 – Egenkontrollsförslag 

Bilaga 7 – redovisning av samrådsprocessen 

 

Yrkanden 
Dick Pettersson (C) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

 

Delges 
Miljöstrateg 

Nedre Dalälven Utvecklings AB 
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Ks § 217  

Skrivelse till Region Uppsala med anledning av problem i 
tågtrafiken 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Skrivelse till Region Uppsala med anledning av problem i tågtrafiken godkänns och 
överlämnas till Region Uppsala. 

 

Sammanfattning 

Sedan sommaren 2022 har tågtrafiken på sträckan Sala – Uppsala haft stora problem med 

inställda avgångar som ett resultat. Kommunstyrelsen vände sig till Region Uppsala i augusti med 

en skrivelse där man bland annat efterfrågade mer ersättningstrafik. Region Uppsala har sedan 

strax därefter bedrivit så kallad insatstrafik på sträckan, vilket skapar större förutsägbarhet och 

trygghet. Enligt nuvarande plan är denna trafik beställd till och med 10 december 2022. Heby 

kommun vill framföra att trafiken är värdefull i rådande läge med bristfällig tågtrafik, och att 

kommunen anser det nödvändigt att insatstrafiken fortsätter så länge tågtrafiken inte är stabil. 

Det kan innebära att den behöver fortsätta efter 10 december. Från och med den 11 december ska 

en ny tidtabell för kollektivtrafiken gälla, och arbete pågår i nutid för att sammanställa denna.  

Heby kommun vill också framföra att det även efter den nya tidtabellen börjar gälla, är 

nödvändigt för kommunens fortsatta attraktivitet som bostads- och arbetsort att en turtäthet på 

en avgång per timme i rusningstrafik levereras. Tidtabellen som nu gäller har utlovat detta, men 

det har endast undantagsvis levererats sedan sommaren 2022.  

Bakgrund 

12 juni 2022 tog Mälartåg över ansvaret för driften av den regionala tågtrafiken i Uppsala län, det 

som tidigare har kallats Upptåget. Tanken är att binda samman länen runt Mälaren i ett 

gemensamt nät. Det är mycket positivt att denna förändring innebär att det numera går att åka 

tåg utan byten också mellan Morgongåva/Heby och Västerås.  

Dock har övergången till Mälartåg varit behäftad med stora problem med trafiken. Vi kan 

konstatera att en mängd tåg på sträckan Sala – Uppsala har varit inställda från sommarens start, 

med bättre och sämre veckor under perioden. Turerna har ofta blivit inställda med några minuter 

kvar till avgång och resenärerna blir hänvisade till nästa avgång som i bästa fall går någon timme 

senare. 

För Heby kommuns invånare innebär detta stora svårigheter att ta sig till och från arbete, skola 

och fritidsaktiviteter samt att planera sin vardag. För Heby kommun som arbetsgivare medför 

störningarna problem med att bemanna våra verksamheter, särskilt då turerna ställs in med så 

kort varsel. Vi framstår inte heller som en attraktiv arbetsgivare då vi inte har tillgång till pålitlig 

kollektivtrafik. Vi har medarbetare som inte får sin vardag att fungera, och som inte ser hur de 

kan arbeta kvar i Heby kommun – på grund av problemen med kollektivtrafiken. Detta gäller i en 

bredd av verksamheter inom samtliga förvaltningar. 



PROTOKOLL 
2022-11-09 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 20(25) 

Heby kommun efterlyste i en skrivelse daterad 19 augusti krafttag från Region Uppsalas sida för 

att komma till rätta med beskrivna problem, och att Region Uppsala i mycket högre utsträckning 

sätter in ersättningstrafik vid inställda turer. Efter detta beslutade Region Uppsala att sätta in så 

kallad insatstrafik med sex avgångar i varje riktning varje dag. Denna kan inte fullt ut ersätta 

tågtrafiken, men skapar en stabilitet och trygghet i att det går att ta sig på rimlig tid mellan de 

olika stationsorterna längs med Dalabanan. Kommunen efterlyste också utökad kommunikation 

kring åtgärdsarbetet vilket också har genomförts.  

Inför kommande tidtabellförändring vill Heby kommun framföra de behov som föreligger för 

kommunens arbetsgivare, medborgare och anställda vad gäller tågkommunikationer. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 9 november 2022 

 

Delges 

Kommundirektör 

Infrastrukturstrateg  

Region Uppsala 
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Ks § 218 Dnr KS/2022:9 041 

Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Mål och budget 2023 med plan 2024-2025, med taxor och avgiftsbilaga, daterat 9 
november 2022, antas. 

 Utdebitering av kommunal inkomstskatt med 22,50 kronor per skattekrona. 
 Acceptera att det finansiella målet att ökningstakten för skatteintäkter ska överstiga 

ökningstakten för verksamhetens nettokostnad inte uppnås år 2023. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att fördjupa analysen av investeringsbudgeten och 
återkomma till kommunstyrelsen i februari. Detta mot bakgrund av det finansiella läget 
och det omfattande investeringsprogrammet. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2023, plan 2024 – 2025 utgår från fullmäktiges 

inriktningar vilka är, 

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

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

 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 ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt resurseffektive 

och klimatanpassat samhälle. 
 

Kommunstyrelsen beslutade i februari om följande planeringsdirektiv för arbetet med mål och 

budget 2023 med plan för 2024-2025.  

Hållbar tillväxt 

 Kommunfullmäktiges beslut 29 oktober 2019 om lokalisering av kommunalservice ska 
få genomslag i nämndernas planering av sin verksamhet. Beslutet innebär att 
kommunens verksamheter i första hand ska lokaliseras till Östervåla och Heby i de fall 
det anses lämpligt. 

 Nämnderna ska tillse att den tillväxt som kommunen har erfarit de senaste åren har 
möjlighet att fortsätta. Det innebär bland annat att varje nämnd och styrelse ska bidra – 
i tillämpliga delar – i att genomföra näringslivsstrategin. Det betyder också att 
nämnderna tillsammans och på ett övergripande plan behöver planera och förbereda 
för ett ökat behov av service, liksom för byggnation av fler bostäder. 

 Nämnderna ska säkerställa och möjliggöra att Heby kommun växer hållbart utifrån 
människan, miljön och ekonomin. Tillsammans bygger vi en hållbar kommun nu och för 
framtiden.  
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 Nämnder och styrelser ska bidra till att Uppsala län uppnår den regionala visionen ”Ett 
gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft”. 
Visionen, dess delmål och vägen att ta sig dit beskrivs i den regionala 
utvecklingsstrategin. 

 Nämnderna ska alla tillse att de bidrar till att kommunen hanterar och lever upp till 
kommunernas utökade uppdrag inom totalförsvaret. 

 Det 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. Glappet mellan personer i arbetsför ålder och medborgare i behov 
av skola, förskola och äldreomsorg är historiskt stegrande högt och innebär stor 
konkurrens om rätt kompetens. Att attrahera nya medarbetare men framför allt att 
behålla och utveckla rätt kompetens och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare blir en 
knäckfråga. 

 Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att 
kommunen tillhandahåller modernt stöd och moderna tjänster. Heby kommuns 
förutsättningar och förmågan att tillhandahålla dessa tjänster behöver stärkas. 

Social hållbarhet 

 Nämnder och styrelser ska bidra till arbetet med sociala investeringar. Syftet med 
dessa är att förbättra barn och ungas chanser att klara grundskolan, samt att rusta 
unga vuxna och vuxna för arbetsmarknaden och egen försörjning. 

 Barnkonventionen ska implementeras i nämndernas arbete. 

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer 

 För att säkra kommande års resultat läggs fokus på att identifiera 
resultatförbättrande åtgärder både i form av effektiviseringar samt 
intäktsökningar för kommunkoncernens samtliga verksamheter. 

 All kommunal verksamhet ska vara kostnadseffektiv 
 Kommunens verksamheter med en högre kostnadsnivå i jämförelse med 

referenskommuner ska ha en planering för anpassning av sina kostnader till en 
nivå som går att försvara utifrån Heby kommuns förutsättningar 

 Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden ska tillsammans verka för att minska kostnaderna inom 
individ- och familjeomsorgen, genom att minska behovet av deras insatser. 

 Kommunens långsiktiga behov av lokaler ska kartläggas och en planering tas fram, 
för att den utveckling och omställning som är aktuell i olika verksamheter ska ske 
med så gott planeringsunderlag som möjligt. 

 Antalet äldre i kommunen kommer att öka, vilket medför att det är viktigt att alla 
nämnder och styrelser gemensamt bidrar till att förebygga behov av vårdinsatser.  

 Investeringsprocessen ska fortsätta att förbättras och samordnas i syfte att 
säkerställa Heby kommunkoncerns (Heby kommun, Hebyfastigheter AB och 
Hebygårdar AB) framtida investerings- och finansieringsbehov. 

 

Ekonomiska direktiv för arbetet med mål och budget 2023, plan 2024 – 2025 

Med stöd i planeringsdirektivet ska samtliga verksamheter säkerställa en kostnadseffektiv 

verksamhet. I detta ingår att säkerställa att de beslutade medel som ställs till verksamhetens 

förfogande används på ett effektivt sätt. Jämförelser med andra kommuner och inte minst en 

benchmarking med ”goda exempel” ska utgöra ett naturligt inslag i nämndernas löpande arbete. 

Uppdrag och finansiering ska rymmas inom de ramar som politiskt beslutas.  

Tidigt under år 2022 har ekonomisk obalans kunnat konstateras i utbildningsnämndens 

verksamheter. Fördjupade analyser har presenterats för kommunstyrelsen i juni, augusti 
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(arbetsmarknadsenheten), september (CLL) och i oktober med anledning av nämndens 

delårsrapportering. Godkända budgetavvikelser motsvarande 12,9 miljoner kronor har 

beslutats eller föreslagits i anslutning till hantering av kvartalsrapport och delårsrapport. 

Kommunstyrelsens och utbildningsnämndens presidier har träffats vid flera tillfällen i syfte att 

säkerställa en gemensam bild av förutsättningarna för verksamheten och den ekonomiska 

obalans som gällt under 2022. Ingångsvärdena i budget för år 2023 för utbildningsnämnden är 

att uppdrag har kunnat rymmas i föreslagna ramar men med en risk för att negativa avvikelser 

kan komma att uppstå. 

Finansiella mål 

Kommunen har tre finansiella mål. Utvecklingen av de finansiella målen i budgeten planeras 

enligt; 

1) Resultat efter finansnetto i kommunen ska över en fyraårsperiod uppgå till minst två 
procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU). 
 
 2023, 3,2 procent 
 2024, 2,9 procent 
 2025, 2,8 procent 

 
Målet bedöms kunna infrias under hela budget- och planperioden genom starka resultat åren 

2020, 2021 och 2022. Under budgetåret och det första planåret prognostiseras svagare resultat 

varför det genomsnittliga resultatet försämras. Nivån har dock en marginal till den politiskt 

beslutade nivån för det finansiella målet. 

 
2) Förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU) 

ska vara bättre än förändringen av nettokostnaderna 
 
 2023, skatteutveckling 2,2 procent, nettokostnadsutveckling 8,0 procent 
 2024, skatteutveckling 5,2 procent, nettokostnadsutveckling 3,7 procent  
 2025, skatteutveckling 3,7 procent, nettokostnadsutveckling 0,6 procent 

 

Målet bedöms kunna uppnås för samtliga år utom år 2023. För Heby kommun likväl som för 

hela kommunsektorn prognostiseras år 2023 vara ett finansieringsmässigt svagt år samtidigt 

som ofrånkomliga kostnadsökningar noteras inom exempelvis pensionsområdet genom såväl 

nytt pensionsavtal som underliggande inflationspåverkan genom höjt prisbasbelopp. 

3) Soliditeten i kommunen, inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras 
och budgeteras så att årlig ökning sker 
 
 2023, 16,5 procent 
 2024, 19,1 procent  
 2025, 25,3 procent 

 
En svag soliditetsutveckling prognostiseras för år 2023 och 2024 för att sedan kunna förstärkas 

för år 2025.  

Givet det samhällsekonomiska läget och rådande osäkerhet på flera områden vilket bland annat 

återspeglas i hög inflationstakt stigande marknadsräntor är det inte omöjligt att kommunen kan 
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komma att använda resultatutjämningsreserv år 2023. Beslut om införande av 

resultatutjämningsreserv fattades av kommunfullmäktige i november 2013. Ett ärende om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv har beretts under hösten 

2022 och beslut förväntas komma att fattas av kommunfullmäktige senare under året.   

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 28 oktober 2022 
Mål och budget 2023, plan 2024 – 2025, förslag 
Bilaga: taxor och avgifter 2023 
Kfn § 68/2022 
Yttrande 29 september 2022 
Ubn § 114/2022 
 

Protokollsanteckning 

Ewa Westling Olzon (M), Anne-Charlotte Mattsson (L), Anneli Ellnebrant (M) och Bernt-Ove 
Stenmark (KD) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Vi vet att 2023 års budget med plan 2024–2025 är mycket stram. Vår protokollsanteckning rör 
det underfinansierade budgetförslaget för 2023 inom utbildningsförvaltningens område som 
försvårar förutsättningarna att uppfylla skollagens krav. 
 
Det som gör oss oroliga är att utbildningsförvaltningen har svårt att genomföra de besparingar 
och effektiviseringar som förväntas och snart är det bara lärare och annan personal i skolan 
kvar att spara in på. Utan tillräckligt med lärare så blir det svårt att ge våra barn och ungdomar 
en bra grund att stå på för vidare studier och utbildningar och i förlängningen möjligheten till 
arbete så man kan försörja sig. Förvaltning har sedan i juni påpekat att man behöver större 
budget inför 2023 för att klara uppdraget. 

 

Delges 
Ekonomichef 
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Ks § 219 Dnr KS/2022:5, KS/2017:5, KS/2022:4 105, 014, 106 

Information och rapporter 
 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 Sbn § 105/2022 
 Ubn § 112/2022 
 Brister i transportsystemet i Heby kommun, slutgiltig lista  
 Minnesanteckningar från Ägarmöte mellan Sala och Heby kommuner, 2022-10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


