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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-02-14 

Datum då anslaget tas ned 

 2022-03-08 

Underskrift 

 

Disa Hasselberg, kommunsekreterare 

  



PROTOKOLL 
2022-02-08 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(28) 

Innehållsförteckning 
Information om läget i Heby kommun gällande covid-19 ................................................................................................................ 4 

Revisorerna, information................................................................................................................................................................................. 5 

Information från Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB ............................................................................................................... 6 

Allmänhetens frågor .......................................................................................................................................................................................... 7 

Styrelse, nämnder och beredningar ......................................................................................................................................................... 10 

Återrapporteringar .......................................................................................................................................................................................... 11 

Frågor .................................................................................................................................................................................................................... 12 

Interpellationer ................................................................................................................................................................................................. 14 

Uppföljning av motioner inkomna 2021 ................................................................................................................................................ 15 

Lokal ordningsstadga ..................................................................................................................................................................................... 17 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer ................................................................................................................................. 18 

Svar på motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun ............................................................................................... 21 

Avfallstaxa ........................................................................................................................................................................................................... 23 

Anmälan av nya motioner ............................................................................................................................................................................ 24 

Anmälan av nya medborgarförslag .......................................................................................................................................................... 25 

Avsägelser............................................................................................................................................................................................................ 26 

Övriga val ............................................................................................................................................................................................................. 27 

Anmälningsärenden ........................................................................................................................................................................................ 28 

 

  



PROTOKOLL 
2022-02-08 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(28) 

Kf § 1 Dnr 2020/39 440 

Information om läget i Heby kommun gällande covid-19 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Emma Burstedt, kommundirektör, redogör muntligt läget i kommunen gällande pandemin. 

 

Restriktionerna lättas enligt folkhälsomyndigheternas förslag och regeringens beslut. För Heby 
kommun har förvaltningsledningen beslutat att medarbetare som kunnat jobba på distans återgår 
successivt till att jobba på plats eftersom smittspridningen fortfarande är ganska omfattande. 

Bemanningssituationen är fortsatt ansträngd, och har varit det under några veckor. I några 
verksamheter har man lånat in personal från andra verksamheter för att klara av vissa 
samhällsviktiga funktioner. Uppfattningen är att det kommer fortsätta vara ansträngt 
bemanningsmässigt under en fortsatt period, till dess att smittspridningstoppen gått ner ytterligare. 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-02-08 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 5(28) 

Kf § 2 Dnr KS/2021:63 007 

Revisorerna, information 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Muntlig föredragning av Sven-Erik Eriksson (KD), ordförande i kommunfullmäktiges revisorer, och 
Carin Hultgren, sakkunnigt biträde från Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB. 

Kommunfullmäktiges revisorer i Heby kommun har med hjälp av sakkunnigt biträde PwC genomfört 
en granskning avseende ekonomistyrning – övergripande rörande kommunstyrelsen och en 
fördjupning inom utbildningsnämnden. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport 
”Granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsområde” och kan kort 
sammanfattas enligt följande: 

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och 
budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om utbildningsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftade även till 
att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning är kommunfullmäktiges revisorers samlade bedömning att 
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på 
kommunövergripande nivå. Vår bedömning är vidare att utbildningsnämnden i allt väsentligt 
säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Avslutningsvis 
bedömer kommunfullmäktiges revisorer att den interna kontrollen inom granskningsområdet inte är 
helt tillräcklig. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden yttrar sig över rapporten senast 
den 15 mars 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Kf rev § 1/2022 
Revisionsrapport – granskning a ekonomistyrning inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
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Kf § 3   

Information från Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Stefan Liljebris, VD för Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB redogör tillsammans med Bo Larsson, 
styrelseordförande och Roger Österberg, fastighetschef om aktuella projekt och annan viktig 
information om bolagens verksamhet. Viktiga projekt som pågår är: 

o Vittinge skola och förskola,  

o Harbo skola och förskola,  

o En genomförd utredning om att anpassa Tallgårdens omsorgsboende i Östervåla,  

o En arkitektstudie på Tegelbacken i Heby,  

o Ett renoveringsprojekt på Torgvägen, Östervåla, 

o Nybyggnad av bostäder i Rävsjöbäcken, Morgongåva 

o Renovering av simhallen i Heby  
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Kf § 4 Dnr KS/2016:26 105 

Allmänhetens frågor 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Philip Wallner har inkommit med frågor till dels Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i 
utbildningsnämnden och dels frågor till Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande. 

 

Frågor till Rose-Marie Isaksson, ordförande i utbildningsnämnden: 

Under denna pandemi har det under perioder varit kämpigt för skola och förskola hur lärare, 
pedagoger och övrig personal skall agera för att minimera smittspridning. Vi såg också under hösten/ 
vintern 2021 stor smittspridning av RS-viruset och region Uppsala gav särskilda restriktioner och 
rekommendationer för familjer med nyfödda barn. 

 

Jag skulle därmed nu vilja ställa följande frågor kopplat till hur kommunen agerat under denna 
period: 

1. Föräldrar med förskolebarn som haft en nyfödd hemma har under den senaste 6 månaders 
period har blivit rekommenderade att hålla sina förskolebarn hemma ifrån förskolan. Trots 
dessa rekommendationer har kommunen valt att debitera förskoleavgiften som vanligt. Hur ser 
UBN på detta och på vilken grund baseras detta ”beslut” på? Finns det en konsekvensanalys på 
hur dessa rekommendationer påverkat både ekonomi och förskolebarnets personliga 
utveckling? En möjlig rabatterad avgift hade potentiellt kunnat ge en ekonomiskt pressad familj 
en möjlighet att använde rabatterade pengarna till att göra något kul med sitt förskolebarn för 
att stimulera och utveckla – t. ex. hyra bassängen i Heby badhus eller dylikt. 

 

Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i utbildningsnämnden ger följande svar: 

Tack för frågorna. RS-viruset är en jättefarlig sjukdom för små barn. Folkhälsomyndigheterna 
släppte på rekommendationerna, så det blev en lite kortare tid än 6 månader vi 
rekommenderade detta och vi följde Regionens rekommendationer. I slutändan valde 
föräldrarna själva hur dem ville göra. Vi har inte titta på någon avgiftsbefrielse, men jag tar med 
mig frågan till förvaltningen så får vi utreda detta. Vi har inte gjort någon konsekvensanalys av 
hur det påverkat för hemvarande barns utveckling, utan fokus har varit en veckovis 
konsekvensanalys över situationen för personalen i verksamheten.  

 

2. Har UBN gjort en uträkning på hur stor den minskade kostnaden varit för kommunens förskolor 
med anledning av ovanstående (mindre antal barn)? baserat på de rekommendationer som 
kommunen kommunicerat om vädjan att hålla barn hemma. 

Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i utbildningsnämnden ger följande svar: 

Några minskade kostnader som konsekvens har det inte varit utan snarare tvärtom, då fasta 
kostnader kvarstått och vi haft hög sjukfrånvaro och tagit in många vikarier. 
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3. De senaste veckorna har UBN skickat ut generella önskemål/ vädjan via Unikum till föräldrar 
med barn i kommunens förskolor. Önskemål som handlat om att de som kan, fortsatt skall hålla 
sina barn hemma från förskola & fritids. Man har använt ord som ”Faran är inte över”. Är det 
rimligt att skicka ut sådana generella önskemål under denna period? Borde inte den 
kommunikationen ske per förskola och utifrån den specifika förskolans pedagog-frånvaro läge 
ser ut? Sådana generella önskemål riktar sig direkt mot de med 15-timmars förskolebarn där 
nyfödda finns i familjen. Samma grupp, och som i regel är mammor, som ställt upp och kämpat 
med att hålla sina förskolebarn hemma samtidigt som de skall ta hand om en nyfödd på 100%. 
Ingen enkel ekvation, då förskolebarn måste aktiveras, nyfödda bör få kärlek och närhet. Det är 
lätt att säga att det inte varit något krav, men som jag tror varje förskola kan vittna om, så har 
majoriteten ställt upp och känt sig manade att följa detta önskemål. 

Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i utbildningsnämnden ger följande svar: 

Vi känner en stor tacksamhet mot alla föräldrar som varit väldigt tillmötesgående och vi har gjort 
allt vi kunnat för att hålla verksamheten öppen genom att ta in vikarier, men det har inte alltid 
varit möjligt. Vi har hittills bara behövt stänga en förskola under 2 dagar, och hållit kortare 
öppettider på två förskolor under en begränsad tid. 

 

4. Vad anser UBN att gränsen går mellan det normala och det pandemi-baserade utmaningar som 
kan uppstå på en förskola? Det är idag väldigt oklart, då det finns exempel på där UBN gått ut 
med generella rekommendationer om önskemål om att de som kan hålla sina barn hemma, skall 
göra det - men där det enbart saknats en pedagog pga covid. Bör inte förskolan då plocka in en 
vikarie, istället för att lägga ansvaret på föräldrarna att lösa situationen, som det rimligtvis hade 
hanterats post-pandemin? Det skulle kunna tolkas som att kommunen väljer att inte plocka In 
vikarier och indirekt lägger ansvaret på föräldrar som potentiellt behöver vara borta från sitt 
arbete, och därmed förlorar inkomst samt där arbetsgivaren är tvungen att plocka in ersättare 
som i sin tur kostar arbetsgivaren pengar. Ett hård draget exempel - men gränsen om vad som är 
normalt läge och icke-normalt läge är för mig oklar.  

 

Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i utbildningsnämnden ger följande svar: 

Vi hoppas vi nu är på väg in till ett normalläge, där inte en samhällsfarlig sjukdom påverkar hur 
vi kan bedriva vår verksamhet.  

 

Frågor till Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande: 

1. Hur mycket pengar har Heby kommun mottagit i coronarelaterade bidrag eller liknande 
ersättningar under 2020,2021 och 2022? 

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

Kommunen har erhållit 13,7 miljoner kronor i coronarelaterade statsbidrag. 10,3 miljoner för år 
2020 som ekonomiskt stöd till verksamheter inom och hälso- och sjukvård och socialtjänst när 
det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 

1,6 miljoner för år 2021 till barn och unga i åldern 6-19 år i syfte att bidra till goda 
förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa. 
För år 2022 finns det ytterligare 1,8 miljoner Coronariktade medel för barn och unga i åldern 6-
19 år. 

Kommunen har också, som alla andra kommuner, erhållit en tillfällig ersättning för 
sjuklönekostnader med 8,1 miljoner kronor år 2020 och 4,0 miljoner kronor år 2021. Denna 
ersättning motsvarar kommunens merkostnader för sjuklön för egna medarbetare som en effekt 
av rådande pandemi. Dessa medel går direkt till den verksamhet där medarbetaren är anställd. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen har erhållit totalt 6,6 miljoner kronor år 2021 i statsbidrag för 
att ”Säkerställa god vård”. Av dessa medel bedöms 3,1 miljoner kronor motsvara kostnader som 
är covid-19 relaterade. Användandet av dessa medel för detta ändamål har godkänts av staten. 

 

2. Hur mycket av dessa pengar har fördelats ut i kommunens verksamheter, samt hur mycket har 
man lagt i ”kassan” under 2020, 2021 och 2022? 

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

Kommunen har fördelat ut alla Coronamedel till verksamheter och inte lagt medel i kassan. 

Av det totala beloppet om 13,7 miljoner kronor har 9,9 gått till vård-och omsorgsförvaltningen, 
3,4 till barn- och utbildningsförvaltningen och 0,4 miljoner kronor till central förvaltning. 

Det tillskott av generella statsbidrag så kallade ”välfärdspengar” om 26,4 miljoner kronor som 
Heby kommun erhöll 2020 har redovisats i kommunens årsredovisning för aktuellt år. Dessa 
medel gjorde att kommunen 2020 fick ett plusresultat på 22,9 miljoner kronor jämfört med 
budgeterade 12,5. 

3. Hur mycket påverkade de corona-relaterade pengarna resultatet för år 2021? Dvs hur hade det 
sett ut, utan dessa pengar? 

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

Resultatet 2021 har inte påverkats av coronarelaterade pengar. Det är ökade skatteintäkter och 
markförsäljningar som påverkat resultatet positivt. 
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Kf § 5 Dnr KS 2020:19 105 

Styrelse, nämnder och beredningar 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) rapporter om flera ärenden.  

Kommunen har fått besked ifrån Region Uppsala att regeringen på förslag ifrån Trafikverket har 
beslutat att tidigarelägga produktionen av väg 56 Sala – Heby, tidigare var detta planerat 2024 till 
2026, nu är planen att produktionen ska ske mellan 2022 – 2024. Vi har också haft ett möte mellan 
Nedre Dalälvens presidium och VD och 4 regioner och 7 kommuner för att skapa en mer robust 
myggorganisation.  

Heby kommun har också kallats av mellersta Militärregionen kommuner till ett möte om en 
förändring i  omvärldsläget. Mellersta Militärregionen omfattar samtliga 77 kommuner i Uppsala län, 
Dalarnas län, Västmanlands län, Stockholms län, Gävleborgs län och Södermanlands län. Det är tydligt 
att försvaret nu bygger upp starkare kanaler med kommuner och län.  

Kommunens resultat för 2021 landade på ett positivt resultat på 44,6 miljoner kronor, vilket till stor 
del är ett resultat av betydligt högre skatteintäkter. Frågan återkommer under nästa 
fullmäktigesammanträde i samband med att årsredovisningen redovisas. 

 

Anders Pettersson (S) ordförande i kultur och fritid berättar att ytterligare en ungdomscoach har 
anställts. 

 

Delges 
M Wilén 

A Pettersson 
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Kf § 6   

Återrapporteringar 
 

Det föreligger inga återrapporteringar. 
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Kf § 7 Dnr KS/2021:07 105 

Frågor 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Elin Ångman (MP) ställer en fråga till Per Möller (C) samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden: 

 

Jag har blivit kontaktad av Ramsjöns fiskevårdsförening angående tillståndet i Ramsjön. Vid Ramsjön 
ligger reningsverket för Morgongåva, sjön är övergödd och föreningen engagerar sig för att få till 
bättre vatten, exempelvis genom reduktionsfiske.   

Har kommunen kommit igång med samarbete med Ramsjöns fiskevårdsförening? 

 

Per Möller (C) samhällsbyggnadsnämndens ordförande ger följande svar: 

Vi hade ett mycket bra möte med fiskeföreningen där både VA-ingenjör, teknisk chef, undertecknad 
och miljöstrateg om reduktionsfiske. Frågan om reningsverket i Morgongåva lyftes också, då det 
kommer ut en del fosfor och kväve. Kommunen kommer fortsätta att upprätthålla kontakten med 
fiskevårdsföreningen. 

 

Elin Ångman (MP) ställer en följdfråga: lägger man resursersena på rätt plats, har man en 
prioritering för åtgärder när det gäller vattenvårds- och miljöfrågor? 

 

Per Möller (C) samhällsbyggnadsnämndens ordförande ger följande svar: 

Man håller på att arbeta fram ett åtgärdsprogram som pekar ut vilka åtgärder som är mest kritiska 
att ta tag i så vi bättre kan prioritera rätt saker för att få mest effekt i vattenvårdsfrågor. Men det 
finns ingen färdig plan i dagsläget. 

 

Elin Ångman (MP) ställer en fråga till Olof Nilsson (S), i egenskap av ledamot i IT-nämnden: 

Telefoner, laptops och annan elektronik innehåller ett stort antal metaller, utvunna i olika delar 

av världen. Utvinningen medför många gånger en allvarlig negativ påverkan på mänskliga 

rättigheter och miljö och finansierar i vissa fall väpnade konflikter. 

Ställer Heby kommun några krav gällande arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan 

i upphandlingen av elektronik? 

Olof Nilsson (S), ledamot i IT-nämnden ger följande svar: 

Det korta svaret är att IT-centrum ställer krav. Den senaste upphandling som skedde var en 
upphandling av mobiltelefoner och där ställdes följande krav: att anbudsgivaren har en miljöpolicy, 
att anbudsgivaren har ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det finns också ett krav att anbudsgivaren 
har redovisar på vilket sätt man tar ansvar för och arbetar för att följa OECD:s riktlinjer när det gäller 
konfliktmineraler och högriskområden. 
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Anders Kihl (KD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C): 

 

Min fråga gäller budget 2022. Av de 380 miljoner som är avsatta för utbildningsnämnden visar 
förvaltningen att 148 miljoner av denna budget har man väldigt liten möjlighet att påverka. Om man 
fråntog 148 miljoner från effektiviseringskravet på 2 procent på hela budgeten, vore inte det mer 
skäligt än att ha ett effektiviseringskrav på 2 procent av den totala budgeten? Det skulle stå mer i 
proportion till vad förvaltningen har möjlighet att åtgärda. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ger följande svar: 

Både  utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska svara på den senaste revisionsrapporten som 
handlar om utbildningsnämndens ekonomistyrning, och den vill jag inte föregripa. Med anledning av 
rapporten får vi ta en diskussion om hur vi ska gå vidare. Effektiviseringskravet för 2022 har vi redan 
beslutat om i fullmäktige, och vi brukar inte medge tillskott under pågående år. Det fanns en tid när 
så skedde, och erfarenheten av det var att det inte var ett särskilt framgångsrikt sätt att komma till 
bukt med ekonomiska obalanser inom vissa områden.  

 

Florence Anvo (KD) ställer en fråga till utbildningsnämndens ordförande: Kommer man att göra 
några satsningar på elevhälsan så att eleverna mår bättre?  

 

Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i utbildningsnämnden ger följande svar: 

Det pågår många projekt för att unga ska må bättre i skolan och för att stärka stödet till föräldrar, så 
om några hoppas jag och tror att vi kommer se resultatet av dessa satsningar. Jag vill dock poängtera 
att resultaten i vår senaste trivselundersökning visar att de flesta av våra elever mår bra och att dem 
känner sig trygga i skolan. Däremot ligger vi lågt i resurstillsättningen till elevhälsan i jämförelse med 
andra kommuner och det är något vi behöver se över om det är rimligt eller inte. 

 
Delges 
E Ångman 

P Möller 

O Nilsson 

M Wilén 

R-M Isaksson 

A Kihl 

F Anvo 
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Kf § 8   

Interpellationer 
 

Det föreligger inga interpellationer. 
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Kf § 9 Dnr KS/2022:8 001 

Uppföljning av motioner inkomna 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Tackar för informationen och rapporten läggs till handlingarna. 
 

 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen varje år följa upp de motioner 

som inte beretts färdigt. Förvaltningen har gjort en sammanställning och presenterar en kort 

lägesbild av föregående års inkomna motioner – gällande beredning, beslut och samt huruvida 

bifallna motioner har verkställts.  

 

I sammanställningen presenteras också äldre motioner som, ännu inte har beretts klart eller 

verkställts efter beslut.  

 

Under år 2021 anmäldes 10 nya motioner till kommunfullmäktige. 

 

Motion om anlägg farthinder på Torgvägen i Östervåla 

Ewa Westling Olzon (M) och Anneli Ellnebrant (M) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 

2021, § 11. Motionen beredes av samhällsbyggnadsnämnden och fullmäktige beslutade att avslå 

motionen i Kf § 50, 22 juni 2021. 

 

Motion om att förbättra företagsklimatet 

Ewa Westling Olzon (M), Margaretha Gadde Jennische, Mats Jennische (M) och Anneli Ellnebrant 

(M) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att 

bereda motionen och kommunfullmäktige beslutade i § 113/2021 att anse motionen besvarad.  

 

Motion om motioner och interpellationers tillgänglighet 

Mattias Widén (SD) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. Kommunstyrelsen 

fick då i uppdrag att utreda motionen. Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 128/2021 att 

motionen ansågs besvarad. 

 

Motion om mark för odlingslotter 

Monica Stjernholm (SD) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. 

Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att utreda motionen. Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 

49/2021 att motionen ansågs besvarad. 

 

Motion om halkskydd för personer över 65 år 

Mattias Widén (SD) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. Vård- och 

omsorgsnämnden fick då i uppdrag att utreda motionen. Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 

53/2021 att avslå motionen. 

 

Motion om gratis mensskydd för unga tjejer 
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Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) inkom till Kommunfullmäktige § 33, 13 april 2021  

med Motion om gratis mensskydd för unga tjejer. Utbildningsnämnden fick då  i uppdrag att 

bereda motionen. Utbildningsnämnden beslutade i Ubn § 174/2021 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen befinner sig nu hos kommunstyrelsen för 

beredning till kommunfullmäktige 8 februari 2022. 

 

Motion om friluftsplan för Heby kommun 

Joel Lindh (MP) och Carl-Åke Elmersjö (MP) inkom till kommunfullmäktige 22 juni 2021, § 58 

med motion om friluftsplan för Heby kommun. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda 

motionen. Motionen är fortsatt under beredning hos förvaltningen.  

 

Motion om effektmål om minskade koldioxidutsläpp 

Elin Ångman (MP) och Joel Lindh (MP) inkom till kommunfullmäktige 28 september i Kf § 

82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda motionen. Motionen befinner sig i 

förvaltningen för beredning. 

 

Motion om introduktionsvecka 

Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 28 september 

i Kf § 82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda motionen. Motionen befinner 

sig i förvaltningen för utredning. 

 

Motion om utbildning för politiker 

Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 23 november 

i Kf § 114/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda motionen.  

 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 11/2022 

Tjänsteskrivelse, 17 januari 2022 
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Kf § 10 Dnr KS/2020:13 003 

Lokal ordningsstadga 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige reviderar HebyFS 2021:23 Lokal ordningsstadga för Heby 
kommun i enlighet med Länsstyrelsens beslut. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta lokal ordningsstadga i Heby kommun den 2 

november 2021, Kf § 94. Ändringarna i ordningsstadgan avsåg föreskrifter om fyrverkerier och 

om affischering. På grund av Länsstyrelsens beslut om att upphäva flera paragrafer i den lokala 

ordningsstadgan behöver ärendet på nytt behandlas och beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Lokala ordningsföreskrifter ska alltid anmälas till Länsstyrelsen som ska godkänna de lokala 

ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen fattade den 29 november 2021 beslut om att tillfälligt 

upphäva 3 § avseende punkten om småbåtshamnar, 8 § samt 13 § i allmän lokal ordningsstadga 

(HebyFS 2021:23) för Heby kommun. Den 8 december 2021 inkom Länsstyrelsen med slutligt 

beslut i ärendet. Länsstyrelsen beslutade då att upphäva 3 § punkten Småbåtshamnar, hela 8 § 

samt 13 § stycke 3, 9, 10 och 11 i allmän lokal ordningsstadga (HebyFS 2021:23) för Heby 

kommun. 

 

Beslutet från Länsstyrelsen är väl motiverat och förvaltningen rekommenderar att 

kommunfullmäktige stryker de delar i ordningsstadgan som Länsstyrelsen upphävt.  

I både § 3 och § 13 avser de upphävda delarna otydlighet samt att det framgår av andra lagar och 

föreskrifter vad som gäller. De lokala ordningsföreskrifterna ska inte ta upp andra lagrum som 

sina egna. Avseende § 8 (fyrverkerier) är motiveringen från Länsstyrelsen att föreskriften står i 

strid med ordningslagen. Skälet till att § 8 står i strid med ordningslagen anges vara att 

föreskriften tolkas som en lättnad mot vad lagen föreskriver eftersom man tar bort lagkravet på 

tillstånd under vissa tidsperioder. 

Beslutsunderlag 

Ks § 9/2022 
Tjänsteskrivelse 10 januari 2022 
Lokal ordningsstadga förslag 
Delbeslut om tillfälligt upphävande av ordningsföreskrift samt förlängd prövningstid 
Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter 

 

Delges 

Länsstyrelsen i Uppsala  
Avsändare medborgarförslag ”Förbjud alla former av fyrverkeri som låter inom tätbebyggt område”. 
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Kf § 11 Dnr KS/2021:39 624 

Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen avslås.  

 

Sammanfattning 

Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) inkom den 8 mars 2021 med motionen Gratis 

mensskydd till unga tjejer. Motionärerna yrkar för att mensskydd ska finnas tillgängligt gratis på 

kommunens skolor. De anser att tillgången till mensskydd riskerar att bli en klassfråga som slår 

särskilt mot unga kvinnor. Det menar också att det är en jämställdhetsfråga då män inte har 

samma kostnad. Kommunfullmäktige gav i § 33, 13 april 2021 utbildningsnämnden i uppdrag att 

bereda motionen.  

I dagsläget erbjuder Heby kommuns grundskolor inte kostnadsfria mensskydd till samtliga 

flickor. Däremot kan flickor uppsöka skolsköterska om de upplever menstruationssymptom 

under en skoldag. Där kan flickor även erhålla råd samt mensskydd ifall detta behövs i 

kommunens samtliga grundskolor. 

Individuella personer eller familjer som inte kan försörja sig kan söka ekonomiskt bistånd i form 

av försörjningsstöd. Enligt rådande riksnormer utgör kostnader för hygien (inom vilket 

mensskydd faller) en del av summan som erhålls via försörjningsstöd. Således tilldelas medel för 

mensskydd för de flickor som bor i familjer i behov av ekonomiskt bistånd för att säkerställa att 

de har möjlighet att införskaffa dessa produkter.  

Införandet av kostnadsfria mensskydd skulle medföra en ökad kostnad för Heby kommun 

eftersom det då tillkommer en ny utgiftspost som läggs till nuvarande kostnader. Då denna 

motion berör tillgång till kostnadsfria mensskydd under skoltid är sannolikheten stor att 

kostnadsposten tillkommer i antigen utbildningsnämndens budget eller i respektive grundskolors 

budgetar. Oavsett var denna kostnadspost hamnar behöver en ungefärlig kostnad beräknas.  

Den eventuella månatliga kostnaden som kostnadsfria mensskydd medför är 55 500 kronor per 

månad (370 elever x 150 kronor). Detta renderar en årskostnad på 610 500 kronor (55 500 

kronor x 11 månader). Utifrån nuvarande budgetfördelning kan denna kostnadspost falla under 

utbildningsnämnden direkt alternativt fördelas på respektive grundskolas budget. Det är viktigt 

att beakta att beräkningarna utgår från nuvarande elevantal och priser. Dessa förändras från år 

till år och således är beräkningarna endast ett exempel på kostnader utifrån nuvarande 

förutsättningar. Ett eventuellt införande av kostnadsfria mensskydd innebär att denna 

kostnadspost antigen tillfaller utbildningsnämnden, elevhälsan eller fördelas på respektive 

berörd enhet vilket i detta fall är samtliga grundskolor. Således kan ett eventuellt införande av 

kostnadsfria mensskydd innebära ett tillägg till nuvarande ekonomiska underskott i form av en 

ny utgiftspost. Finansiering kan då eventuellt behöva tas från undervisningsdelen i skolpengen 

eftersom resterande delar utgörs av fasta kostnader i form av lokalhyra och kost.  
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Den inkomna motionens yrkan om kostnadsfria mensskydd för flickor i Heby kommuns 

grundskolor har god andemening och något som bör vara eftersträvansvärt. Trots detta är barn- 

och utbildningsförvaltningens rekommendation att motionen avslås. Skälet till detta är de senaste 

årens budgetunderskott samt det prognostiserade budgetunderskottet för innevarande år som 

framgår i delårsrapporten per 31 augusti 2021. Utifrån rådande ekonomiska förutsättningar kan 

inte en ny utgiftspost tillföras till framtida budgetar, åtminstone inte tills en budget i balans 

uppnåtts. 

Beslutsunderlag 

Ks § 13/2022,  
Ubn § 174/2021  
PM 2 november 2021  
Kf § 33/2021  
Motion om gratis mensskydd för tjejer  

 

Förslag 

Salima Korshed (V), yrkar med bifall av Anne-Charlotte Mattsson (L) i första hand på återremiss av 
ärendet med motiveringen att det ska kompletteras med yttrande från elevrådet och rektorerna i 
skolan. 

Salima Korshed (V) föreslår i andra hand att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 

 

Förslagsordning 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag. Frågan avgörs med 
votering. De som röstar Ja bifaller att ärendet ska avgöras idag och de som röstar Nej bifaller en 
återremiss.  

27 ledamöter röstar Ja, 10 ledamöter röstar Nej, och 4 platser står tomma. Ordförande finner därmed 
att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ja-röster: Carina Schön (S), Marie Wilén (C), Per Möller (C), Annika Krispinsson (C), Per Sverkersson 
(S), Karl-Arne Larsson (C), Ewa Westling Olzon (M), Ann-Christine Grattback Åkerblom (S), Gudrun 
Wängelin Lernskog (C), Anders Petterson (S), Britt Nilsson (S), Rose-Marie Isaksson (S),  Dick 
Pettersson (C), Mattias Widén (SD), Jan Andersson (S), Göran Hillbom (C), Kenth Nilsson (S), Marga 
Karttunen (SD), Berith Röjerås (C), Jan Eriksson (S), Mats Jennische (M), Thomas Österberg (C), Jan 
Dagh (SD), Carola Eriksson (S), Bernt-Erik Rutström (S), Toni Hietakuja (SD) och Olof Nilsson (S). 

Nej-röster: Anneli Ellnebrant (M), Inga-Lill Ohlsson (SD), Anders Kihl (KD), Salima Korshed (V), 
Anne-Charlotte Mattsson (L), Carl-Åke Elmersjö (MP), Margaretha Gadde Jennische (M), Bernt Ove 
Stenmark (KD), Carl-Otto Bergqvist (V), Olle Vahlberg (L). 

 

Ordförande ställer sedan  kommunstyrelsens förslag mot Salima Korsheds (V) förslag. Frågan avgörs 
med votering. De som röstar Ja bifaller kommunstyrelsens förslag och de som röstar Nej bifaller 
Salima Korsheds (V) förslag. 
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31 ledamöter röstar Ja, 7 ledamöter röstar Nej, och 3 platser står tomma. Ordförande finner därmed 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Ja-röster: Carina Schön (S), Marie Wilén (C), Anneli Ellnebrant (M), Per Möller (C), Inga-Lill Ohlsson 
(SD), Annika Krispinsson (C), Karl-Arne Larsson (C), Ewa Westling Olzon (M), Ann-Christine 
Grattback Åkerblom (S), Gudrun Wängelin Lernskog (C), Anders Petterson (S), Britt Nilsson (S), 
Rose-Marie Isaksson (S), Per Sverkersson (S), Dick Pettersson (C), Mattias Widén (SD), Jan Andersson 
(S), Göran Hillbom (C), Kenth Nilsson (S), Marga Karttunen (SD), Berith Röjerås (C), Jan Eriksson (S), 
Mats Jennische (M), Thomas Österberg (C), Jan Dagh (SD), Carola Eriksson (S), Daniel Röjerås (C), 
Bernt-Erik Rutström (S), Toni Hietakuja (SD), Carl-Åke Elmersjö (MP), och Olof Nilsson (S). 

Nej-röster: Anders Kihl (KD), Salima Korshed (V), Anne-Charlotte Mattsson (L), Margaretha Gadde 
Jennische (M), Bernt Ove Stenmark (KD), Carl-Otto Bergqvist (V), Olle Vahlberg (L). 

 

Reservation 

Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Delges 
Motionärerna 
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Kf § 12 Dnr KS/2020:95 620 

Svar på motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen ”Inrätta mobilt skolteam i Heby kommun” avslås.  
 

Sammanfattning 

En motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby Kommun inkom till Utbildningsnämnden i 
december 2020 (UBN 2020/39). Utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag att utreda förslaget i 
motionen. I motionen menar Liberalerna att Heby Kommun behöver bli bättre på att arbeta med 
ungdomar som har ett hemmasittande beteende eller hög frånvaro. Förslaget är att inrätta ett 
mobilt skolteam som en del av den Heby kommuns centrala elevhälsa, som en stödfunktion för 
personalen i grundskola och fritidshem. Motionen vill se ett mobilt skolteam med målet om en 
“skola för alla” där arbetet är åtgärdande och förebyggande. Teamet skulle också kunna arbeta med 
metodutveckling och utbildning till de som arbetar i skola och fritidshem samt med samverkan 
med andra aktörer som socialtjänst och BUP. Finansieringen föreslås till en början ske via den 
sociala investeringsfonden. 
 
I dagsläget har Utbildningsnämndens verksamheter krav på effektivisering och besparing för att 
komma inom ekonomiska ram. Det finns alltså inget finansiellt utrymme för att utöka elevhälsans 
verksamhet inom budgetramen idag.  I Heby kommun finns en social investeringsfond där 
kommunal verksamhet kan ansöka om medel för projekt som främjar barn och ungas hälsa och 
psykiska välmående. Ett av projekten inom ramen för sociala investeringar kallas 
”Ungdomscoacher” har en del gemensamt med det som efterfrågas i motionen. Det pågår även 
annat arbete inom kommunen, som samordnas med ungdomscoacherna, som strävar efter de 
effekter som motionen efterlyser. 
 

Social hållbarhet och förebyggande arbete för barn, unga och unga vuxna 
I Heby kommun finns det unga som på olika sätt mår dåligt och det visar sig bland annat i 
antisociala beteenden och andra uttryck för dåligt psykiskt mående. Kommunen har också låga 
skolresultat samt ett högt antal barn, unga och unga vuxna som får stöd från socialtjänsten.  
 
Kommunen är mån om att barn, unga och unga vuxna ska må bra och få möjligheten att leva bra 
liv i en socialt hållbar kommun. Utifrån ovan nämnda utmaningar har politiken i 
nämnöverskridande samverkan beslutat om två gemensamma effektmål som rör barn, unga och 
unga vuxna och dessa är; Med gemensamma krafter ska barns och ungas upplevelse av god psykisk 
hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka och Alla unga och unga vuxna ska 
vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare. 
Kommunstyrelsen har också skapat en social investeringsfond där medel kan sökas för arbete 
inom området.  
 
För att nå de två gemensamma effektmålen pågår arbete som i stor utsträckning sker  
i form av förvaltningsöverskridande arbete samt i samverkan med viktiga externa aktörer såsom 
Region Uppsala och Arbetsförmedlingen. Arbetet planeras och leds av Styrgruppen för social 
hållbarhet i Heby kommun och genomförandet sker i ett flertal aktiviteter där strävan är att 
komma in i så tidiga skeden som möjligt för att kunna förebygga och motverka negativ utveckling 
för barn, unga och unga vuxna. Arbetet är inriktat mot både individ- och gruppnivå.   
Exempel på aktiviteter som är i uppstart är arbetet med att ta fram modell för tidiga samordnade 
insatser för barn och unga. I detta arbete ska man kunna nå barnet eller den unga i ett tidigt skede 
och samordna stödet utifrån behov. Det finns också en plan om att kunna erbjuda 
föräldrastödsprogram till föräldrar i kommunen.  
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För att kunna nå de unga som utövar antisociala beteenden har man inrättat nya tjänster, så 
kallade ungdomscoacher. Dessa tjänster ska vara relationsbyggande och stöttande till aktiviteter 
som gynnar hälsa och livsglädje, samt att motverka destruktiva beteenden, utanförskap och/eller 
avslutande av studier för tidigt.  
Ungdomscoacherna ska vara komplement och en samverkanspart till elevstöd och 
familjebehandling och de utgår från Kultur- och fritidsenheten och ska arbeta nära både skola och 
socialtjänst och kunna fylla ut där befintliga insatser inte når fram. Ungdomscoacherna ska vara 
rörliga och uppsökande.  
  
Kultur- och fritids verksamhet har i dag en flexibilitet och mobilitet för att kunna anpassa 
verksamheten utifrån de behov som uppstår och man arbetar nu bland annat tillsammans med 
skolan för att kunna få eleverna mer fysiskt aktiva.  
 
Heby kommun och Polisområde Norduppland har under 2021 antagit ett nytt medborgarlöfte för 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet är inriktat mot barn, unga och unga 
vuxna och genomförs utifrån ett systematiskt lägesbildsarbete som ligger till grund för 
gemensamma inriktningar. Som ett exempel på detta kan nämnas polisens besök på 
högstadieskolorna som genomförs i syfte att skapa kontakt med högstadieeleverna.  
 
I ovan nämnda arbete strävar kommunen efter att använda arbetssätt och modeller som redan 
har visat sig ha goda effekter på andra håll i landet. För att hitta och välja ut dessa arbetssätt och 
modeller pågår en kontinuerlig omvärldsspaning. Heby kommun har politiska beslut om 
förebyggande arbete för unga och arbete inom och mellan kommunens förvaltningar pågår för att 
realisera detta.  

 

Beslutsunderlag 

Ks § 14/2022 
Tjänsteskrivelse 17 januari 2021 
Ubn § 177/2021 
PM 16 november 2021 
Kf § 105/2021 
Motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun 

 

 
Förslag  
Bernt-Ove Stenmark (KD) föreslår kommunfullmäktige att yrka bifall till motionen. 
 
Annika Krispinsson (C), Marie Wilén (C), Bernt-Erik Rutström (S), Carina Schön (S), Rose-Marie 
Isaksson (S), Mattias Widén (SD), Jan Dagh (SD), Marga Karttunen (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
 

Förslagsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot Bernt-
Ove Stenmarks (KD) förslag och finner att fullmäktiges bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

 

Delges 

Motionärerna 
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Kf § 13 Dnr KS/2021:88 450 

Avfallstaxa 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Den redan godkända Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund börjar gälla från 

den 1 april 2022 i Heby kommun. 

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa till 

medlemskommunerna. Detta med anledning av att producentansvaret för Returpapper upphör 

och blir kommunalt avfall den 1 januari 2022. Några kommuner har under sommaren och hösten 

tagit beslut i fullmäktige om den nya taxan. Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på 

besked om eventuella förändringar i förslaget. Med anledning av beslutssituationen togs förslaget 

till ny avfallstaxa upp för diskussion på ett medlemsråd den 3 november samt på ett VafabMiljö-

möte den 2 december. 

Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med beslut om 

budget för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den nya avfallstaxan införs 

den 1 april 2022 istället för den 1 januari. Förutom tidpunkten har ingen annan justering gjorts av 

det tidigare utskickade förslaget till ny avfallstaxa.  

Heby fattade beslut om taxan den 28:e september 2021, Kf § 75. De kommuner som redan tagit 

beslut om taxan behöver ta ett kompletterande beslut att den redan beslutade taxan börjar gälla 

den 1 april istället för den 1 januari 2022.  

Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen (föreskrifterna) med 

diarienummer 2021/0432-VKF. Där har kommunfullmäktige redan fattat beslut om att 

ändringarna ska införas den 1 januari 2022, vilket kommer att ske och är inte avhängt beslutet 

om taxan. 

Beslutsunderlag 
Ks § 18/2022 

Missiv 21 december 2021 

Protokollsutdrag 2021-12-02 §474 Verksamhetsplan och budget 2022 

Kf § 75/2021 

Förslag till avfallstaxa 2022 

 

Delges 

Kommunalförbundet VafabMiljö  
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Kf § 14 Dnr KS/2022:21, KS/2022:1 624, 006 

Anmälan av nya motioner 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motion om psykisk ohälsa i första hand bland barn, ungdomar och unga vuxna överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning. 

 Motion om voteringssystem överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 

Carl-Otto Bergqvist (V) och Salima Korshed (V) har inkommit med Motion om psykisk ohälsa i första 
hand bland barn, ungdomar och unga. Mattias Widén (SD) har inkommit med Motion om 
voteringssystem. 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion om psykisk ohälsa i första hand bland barn, ungdomar och unga 
Motion om voteringssystem 

 

Delges 
Motionärerna 

Kommunstyrelsen 
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Kf § 15 Dnr KS/2022:14 622 

Anmälan av nya medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Medborgarförslaget: Ta tillbaka önskematveckan till matsalen i skolan överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget: Ta tillbaka önskematveckan till matsalen i skolan har inkommit från en elev i 
årskurs fem som önskar att kommunen återinför önskematveckan och gärna lite oftare än tidigare en 
gång per termin. Det är ett mycket omtyckt inslag av alla elever.  

 

Kommunfullmäktige skickar med uppmaningen till samhällsbyggnadsnämnden att det vore bra om 
förslaget hanterades skyndsamt. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget: Ta tillbaka önskematveckan till matsalen i skolan 

 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förslagsställaren 
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Kf § 16 Dnr KS/2022:20 102 

Avsägelser 
 

Kommunfullmäktige beslut 

 Susanne Stambolidou Tellebo (L) entledigas som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 

 Robin Wickberg (C) entledigas som ersättare i valnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 22 januari 2022 

Avsägelse, 2 februari 2022 

 

Delges 
S Stambolidou Tellebo 

R Wickberg 

Valnämnden 

Länsstyrelsen i Uppsala län  
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Kf § 17 Dnr KS/2018:82 102 

Övriga val 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Rune Johansson (C) utses till ny ersättare i Valnämnden för perioden fram till 31 december 
2022. 

 

 

Delges 
Valnämnden 

FMS 

R Johansson 
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Kf § 18  

Anmälningsärenden 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

- Ägarmöte om överförmyndarnämnd, 8 oktober 2021 

- Ks § 5/2022 Ekonomisk åtgärdsplan med anledning av utökade kostnader för 

myggbekämpning 

- Verksamhetsplan för kommunstyrelsen § 261/2022 med bilaga 

- Verksamhetsplan för kultur – och fritidsnämnden § 77/2021 med bilaga 

- Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden § 163/2021 med bilaga 

- Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden § 164/2021 med bilaga 

- Verksamhetsplan för utbildningsnämnden § 228/2021 med bilaga 

 

 

 

 

 


