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 _______________________________________________________________  
Per Möller, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Daniel Steinmo, justerare 

 _______________________________________________________________  
Rebecka Berg, sekreterare 

 

  



PROTOKOLL 
2022-06-14 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(20) 

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-06-14 

Datum då anslaget tas ned 
2022-07-06 

Underskrift 

_______________________ 
Rebecka Berg 
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Sbn § 55 Dnr SBN/2022:14 002 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger delegationsbesluten till 
handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 14 juni 2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 
Lista delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 14 juni 2022. 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-06-14 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 5(20) 

Sbn § 56 Dnr SBN/2022:19 041 

Preliminära effektmål 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Till inriktningarna beslutar samhällsbyggnadsnämnden om följande effektmål för år 2023. 
Målen är preliminära till dess att budget för 2023 beslutas av kommunfullmäktige. 

o Våra naturområden, naturreservat och grönområden ska göras mer synliga och 
lättillgängliga för kommuninvånare och besökare. 

o Vi ska minska näringspåverkan i recipienter från kommunens reningsverk. 
o Vi ska tillsammans möjliggöra en strategisk planering för attraktiva och hållbara 

samhällen med en växande befolkning och levande landsbygd (gemensamt med 
kommunstyrelsen). 

o Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma 
och hållbara måltider (gemensamt med utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden). 

 

Sammanfattning 
Arbetet med 2023 års effektmål inleddes på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i april 
2022 och fortsatte under våren då man diskuterade vilka områden som nämnden vill prioritera 
kommande år. Utifrån nämndens diskussioner föreslås inga större förändringar mot 2022. Nedan 
följer förslag på preliminära effektmål med tillhörande mått för 2023. 

Förslag på effektmål: Våra naturområden, naturreservat och grönområden ska göras mer synliga 
och lättillgängliga för kommuninvånare och besökare. 

Förtydligande av effektmål: Nämnden vill att kommunens vackra natur ska synliggöras så att fler 
människor får upp ögonen på vad som i vår närhet. Heby kommun är en landsortskommun och en 
stor fördel i att leva och verka i kommunen är just närheten till frisk luft, skogar och andra 
naturområden. 

Tillhörande mått: 

• Andel som uppger att Heby kommuns naturområden och naturreservat är mer synliga 
än föregående år. 

• Andel som uppger att Heby kommuns naturområden och naturreservat är mer 
lättillgängliga än föregående år. 

• Antal gånger ”Östa” används som sökterm i sökmotorn Google. 
 

Förslag på effektmål: Vi ska minska näringspåverkan i recipienter från kommunens reningsverk. 

Förtydligande av effektmål: Samhällsbyggnadsnämnden vill öka reningen av näringsämnen i Heby 
kommunens avloppsvatten för att minska övergödningen i sjöar och vattendrag. Detta för att 
undvika algblomning, minska igenväxningen samt få klarare vatten. 

Tillhörande mått: 

• Fosfor mg/L 
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• Bod7 mg/L  
 

Förslag på effektmål: Vi ska tillsammans möjliggöra en strategisk planering för attraktiva och 
hållbara samhällen med en växande befolkning och levande landsbygd (gemensamt med 
kommunstyrelsen). 

Förtydligande av effektmål: Effektmålet är gemensamt mellan kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden och syftar till att möjliggöra för Heby kommun att växa på ett smart 
och hållbart sätt. Vi behöver arbeta tillsammans på ett strategiskt sätt mellan nämnderna och i 
samarbete med andra aktörer för att bygga morgondagens hållbara och attraktiva samhälle samt 
använda våra resurser på ett effektivt sätt. 

Tillhörande mått: 

• Antal invånare  
• Inflyttade till kommunen, antal 
• Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner 

den 31/12, antal/1000 inv 
• Antal förhandsbesked under året (utanför detaljplanerat område) 
• Bostäder som beviljats bygglov under de två senaste åren, antal/1000 inv 
• Mediantid från planuppdrag till antagande under de senaste två åren, mediantid i 

månader. 
 

Förslag på effektmål: Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, nyttiga, 
trivsamma och hållbara måltider (gemensamt med utbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden). 

Förtydligande av effektmål: För boende på kommunens vård- och omsorgsboenden är den mat 
som serveras den enda mat de äter och många förskolebarn och elevers huvudmål serveras i 
skolan. Det är alltså viktigt att maten som serveras är både god och nyttig samt att de som äter 
upplever matstunden som en trevlig stund på dagen. Med avstamp i Agenda 2030 och Heby 
kommuns vision ska också verksamheten ha ett övergripande hållbarhetstänk.  

Tillhörande mått: 

• Kosten som serveras i skola/förskola har ett näringsinnehåll som motsvarar 
livsmedelsverkets rekommendationer. 

• Andel ekologiska matvaror ska öka. 
• Andel boende på vård- och omsorgsboende som uppger att maten smakar mycket eller 

ganska bra.  
• Andel boende som uppgett att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på dagen. 
• Maten som serveras i skolan smakar bra. 
• Måltidsmiljön är bra i skolan. 
• Andelen elever som uppger att de sällan eller aldrig hoppar över lunchen i skolan ska 

öka. 
 

Målen är preliminära till dess att budget för 2023 beslutas av kommunfullmäktige och det är 
klargjort vilket anslag som kommunfullmäktige avser tilldela samhällsbyggnadsnämnden. 
Effektmål och mått tas officiellt tillsammans med verksamhetsplan med detaljbudget i december 
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2022. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 31 maj 2022. 

 

 
Delges 
Administrativ handläggare 
Förvaltningschef 
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Sbn § 57 Dnr SBN/2022:4 042  

Ekonomisk uppföljningsrapport, maj 2022 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Ekonomisk uppföljningsrapport för maj 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt överskott för perioden mot budget med 1,6 
Mnkr. De största positiva avvikelserna är lägre kostnader för gata, framför allt vinterunderhåll 
samt lägre personalkostnader och köp av tjänst inom mark och plan. 

Mark och planering har lägre kostnader för personal på grund av vakanta tjänster och 
föräldraledighet sam lägre kostnader för köpt tjänst. 

Gata och trafiks avvikelse beror framför allt för lägre kostnader för vinterväghållning samt något 
lägre kostnader för underhåll av gator. 

Kostenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 Mnkr. För rörliga kostnader finns 
ett underskott med 0,1 Mnkr mot utbildningsnämnden som korrigeras i samband med 
årsbokslutet. Mot vård- och omsorgsnämnden är rörliga kostnader i balans. När det gäller 
semifasta kostnader så har nämnden ett underskott mot utbildningsnämnden med 0,1 Mnkr och 
ett överskott på 0,1 Mnkr mot vård- och omsorgsnämnden. För helåret prognostiseras med en 
budget i balans. Sammantaget har kosten ett negativ resultat (intäkter-kostnader) med 0,1 Mnkr 
och ett budgeterat negativt resultat med 0,5 Mnkr. Därför är avvikelsen mot budget positiv med 
0,4 Mnkr. 

Vatten och avlopp har en negativ avvikelse mot budget med 0,4 Mnkr som är ombokad till 
resultatutjämningsfonden. Avfall har en negativ avvikelse mot budget med 0,1 Mnkr som är 
ombokad till resultatutjämningsfonden. 

Markexploatering redovisar en positiv avvikelse mot budget på 1,5 Mnkr som avser bland annat 
försäljning av villatomter. 

För helåret prognostiserar nämnden med en budget i balans. För markexploateringar 
prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 5 Mnkr för helåret. 
 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport per 31 maj 2022. 

 
Delges + bilaga 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Förvaltningsekonom 
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Sbn § 58 Dnr SBN/2022:41 450 

Avfallstaxa 2023 VafabMiljö Kommunalförbund 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Avfallstaxa 2023 för VafabMiljö Kommunalförbund godkänns att gälla från 1 januari 2023 i 

Heby kommun.  
 

Sammanfattning 

VafabMiljös direktion fattade den 25 maj 2022 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 
2023 till medlemskommunerna. Anledningen till detta är att det förändrade världsläget gör det 
svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även kommande år. För att 
undvika större höjningar framöver föreslås istället en justering över flera år. Det är framför allt 
ökade kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten. Dessutom har behov 
av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla under 2020. I förslaget till ny 
taxa är även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga 
förändringar.  

Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en hög nivå under 
överskådlig tid. EU:s system för utsläppsrätter har som syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser, vilket innebär att tilldelningen av utsläppsrätter minskar över tid. Konsekvensen 
blir att VafabMiljö behöver köpa fler utsläppsrätter till avfallsförbränningsanläggningen i 
Norsa. Därutöver ökar också kostnaden för det restavfall som lämnas till Mälarenergi för 
energiåtervinning, även det en konsekvens av ökade kostnader för utsläppsrätter. 
 
När det gäller de ökade kostnaderna för insamling av mat- och restavfall är det framför allt 
drivmedlet som blivit dyrare och som höjer kostnaderna, både vad gäller insamlingen i 
Västerås som VafabMiljö kör i egen regi samt för den insamling som sker i öst- och västregionen 
och som är utlagd externt. 
 
Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna år 2023 motsvarar en ökning på 3,5 %. 
Miljöstyrning har tillämpats genom att gynna de abonnemang som uppmuntrar till ökad 
utsortering av matavfall och förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är 
mängden restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdrivande men även för 
att styra mot ökad resurshushållning. 

Den gemensamma taxan har gällt sedan 1 januari 2020. Under dessa dryga två år har VafabMiljö 
identifierat behov av justeringar av taxan. Beslut om ändringarna, även av redaktionell karaktär, 
måste fattas i varje kommuns fullmäktige. I samband med direktionens beslut om justering av 
taxan beslutades även om förslag av dessa justeringar. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 maj 2022. 
Missiv 30 maj 2022. 
Bilaga 1 - Avfallstaxa för VafabMiljö Kommunalförbund 2023. 
Bilaga 2 - Justering av felaktigheter och förtydliganden. 
Bildspel 25 maj 2022. 

 

 
Delges + bilagor 
Hebygårdar 
Hebyfastigheter 
Kommunstyrelsen 
Miljöstrateg 
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Sbn § 59 Dnr SBN/2021:63 370 

Aktuell hållbarhets kommunranking 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.   
 

Sammanfattning 
Miljöstrateg redogör för Heby kommuns enkätsvar samt resultatet av Aktuell Hållbarhets 
kommunrankning ”Miljöbästa kommun” 2022. Rankningen består av tre delar, en enkätdel, en 
genomgång av extern data samt en del kopplad till klimatdata. 

Heby kommun hamnar på plats 197 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört 
med plats 223 i förra årets rankning. I kommungruppen ”Större städer och kommuner nära större 
stad” hamnar Heby på plats 72 av 108. I Uppsala län är Hebys placering 6 av totalt 8 kommuner. 
Värt att notera är att några frågor i enkäten har ändrats sedan tidigare år. 

Mer information om Heby kommuns resultat 2022 samt samtliga enkätfrågor finns på 
https://kommunrankning.miljobarometern.se/Resultat/Heby.  

Sett till en nationell nivå utifrån samtliga kommuners svar ses i årets resultat ett ökat intresse för 
klimatbudgetar och Agenda 2030-frågor och ett fortsatt minskat engagemang för kemikaliefrågor.  

 

Beslutsunderlag 
Enkätsvar 25 februari 2022. 

 
Delges 
Miljöstrateg  

 

 
  

https://kommunrankning.miljobarometern.se/Resultat/Heby
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Sbn § 60 Dnr SBN/2020:3 311 

Överenskommelse för väg 272 mellan Heby kommun, Uppsala 
kommun och Region Uppsala 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden godkänner överenskommelsen daterad 2022-05-16 mellan Heby 
kommun, Region Uppsala och Uppsala kommun avseende det fortsatta arbetet med resultatet 
från åtgärdsvalsstudien väg 272, Östervålastråket, Uppsala-Kerstinbo. 
 

Sammanfattning 
Heby kommun, Region Uppsala, Trafikverket och Uppsala kommun fattade ett gemensamt beslut 
2018 om att genomföra en åtgärdsvalsstudie. Tillsammans har parterna genomfört en 
åtgärdsvalsstudie mellan åren 2019–2021 för Östervålastråket, väg 272, (Uppsala–Harbo–
Östervåla–Räta linjen) inom Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–
2029. Brister som tidigare lyfts rör främst tillgänglighet för oskyddade trafikanter, ett bristande 
hela-resan-perspektiv med till exempel avsaknad av pendlarparkeringar vid strategiska punkter. 
Det finns även bristande tillgänglighet till hållplatser som är en konsekvens av bland annat 
genomförda sidområdesåtgärder i form av räcken. Trafikverket har sedermera tagit fram ett 
ställningstagande av de föreslagna åtgärderna gällande de åtgärder som kopplas till länsplanen. 

Heby kommun har tillsammans med Region Uppsala och Uppsala kommun arbetat för att ta hand 
om resultatet och de föreslagna åtgärderna från åtgärdsvalsstudien. Arbetet har resulterat i 
framtagandet av en överenskommelse som ska syfta till att reglera parternas åtaganden och 
ansvarsfördelning avseende den fortsatta utvecklingen av Östervålastråket, väg 272. 

Åtagandena omfattar bland annat åtgärder som ökar möjligheten till hållbara kombinationsresor, 
ökad cykelbarhet längs med stråket, åtgärder som ska förbättra tillgängligheten och 
resenärsmiljön till hållplatserna längs sträckan samt åtaganden om trafiksäkerhet och 
mobilitetståtgärder. 

Överenskommelsen reglerar parternas ansvar och åtaganden avseende de aktiviteter som krävs 
för att utveckla kollektivtrafiken och infrastrukturen.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 maj 2022. 
Överenskommelse 16 maj 2022. 
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Delges 
Infrastrukturstrateg  
Region Uppsala 
Uppsala kommun 
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Sbn § 61 Dnr SBN/2022:39 253 

Marköverlåtelseavtal avseende Harbo Prästgård 1:55 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Marköverlåtelseavtalet för fastigheten Harbo Prästgård 1:55 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Ett nytt marköverlåtelseavtal mellan Heby kommun och exploatören, Våla Bostäder AB, har tagits 
fram. Marköverlåtelseavtalet avser fastigheten Harbo Prästgård 1:55 som är planlagd för 
bostadsändamål och utgör ett område om ca 6000 kvm. Tidigare har bolaget haft markanvisning 
för fastigheterna Harbo Prästgård 1:55 och 1:56. Bolaget har ansökt om bygglov för fastigheterna 
Harbo Prästgård 1:55 och 1:56 men fått begränsningar i bebyggelsen från Länsstyrelsen avseende 
Harbo Prästgård 1:55. Enligt Länsstyrelsens bedömning kan norra delen av Harbo Prästgård 1:55 
omfattas av fornlämningar. Innan bygglov kan ges vill Länsstyrelsen att det görs en arkeologisk 
förundersökning för att säkerställa att inte marken bebyggs på fornlämningar. Bolaget har 
tillsammans med kommunen överenskommit med marköverlåtelseavtalet att bolaget ska ansöka 
om en arkeologisk förundersökning senast 2022-05-31 och såväl bekosta den. Då det tidigare 
upprättade avtalet, 2020-09-01, med ett villkor om att ansöka om bygglov inom två år löper ut 
2022-09-01 kommer det tidigare upprättade avtalet att ersättas i sin helhet med det nya 
marköverlåtelseavtalet till bolagets fördel för att bolaget ska kunna klargöra frågan om 
fornlämningar. Det tidigare upprättade avtalets ersättning har justerats i det nya 
marköverlåtelseavtalet i och med de nya förhållandena som bolaget måste ta hänsyn till.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20 maj 2022. 
Marköverlåtelseavtal. 
Bilaga A - Översiktlig karta. 
Bilaga B – Bebyggelseförslag. 
Bilaga C – Norra delen. 

 
Delges 
Mark- och exploateringshandläggare 
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Sbn § 62 Dnr SBN/2022:40 253 

Köpeavtal – del av Horrsta 4:36, verksamhetsmarken vid 
Vattentornet i Heby 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Köpeavtalet för del av Horrsta 4:36, Djurkrematoriet, godkänns. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under tidigare år uppmärksammat att efterfrågan på industrimark i Heby 
tätort är hög. 2019-11-05 togs ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden att utveckla väg och VA i ett 
område i centrala Heby där den gällande detaljplanen, Heby Västra företagsby DP 271, möjliggör 
ett område om cirka 67 000 kvm för industriändamål. Området är beläget i Heby tätort i 
anslutning till vattentornet med i dagsläget en fastighetsbeteckning vid namn Horrsta 4:36. 
Detaljplanen möjliggör för 17 styckningslotter bestående av en areal om cirka 4000 kvm per 
styckningslott.  
 
I och med beslutet i samhällsbyggnadsnämnden, 2019-11-05, har området utvecklats med VA och 
väg inne i verksamhetsområdet. I dagsläget är området under fastighetsbildning hos Lantmäteriet 
där lantmäteriförrättningen är i sitt slutskede och kommer resultera i 16 styckningslotter.  
 
Anazo AB har varit i dialog med förvaltningen om ett förvärv av två av de 16 styckningslotterna 
på verksamhetsområdet för att utveckla bolagets verksamhet avseende djurkrematorium. Bolaget 
har tillsammans med förvaltningen träffat en överenskommelse om ett köpeavtal där bolaget 
under en tid får möjligheten att reda ut diverse tillstånd så som miljötillstånd för att kunna driva 
verksamheten.  

Fastigheten kommer försäljas för en köpeskilling om 150 kr/kvm där bolaget kontant ska erlägga 
en handpenning om 120 000 kr efter det att båda parter har undertecknat köpeavtalet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 25 maj 2022. 
Köpeavtal. 
Bilaga 1 – Fastigheten. 
Bilaga 2 – Plankarta. 

 

 
Delges 
Mark- och exploateringshandläggare 

 

  



PROTOKOLL 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 16(20) 

Sbn § 63 Dnr SBN/2022:6 253 

Köpeavtal – del av Nora Prästgård 3:20 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

•  Köpeavtalet för del av Nora Prästgård 3:20 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Sala-Heby Energi AB inkom i mars 2020 med en förfrågan om att få arrendera mark för en ny 
panncentral för fjärrvärme i Tärnsjö tätort. Marken de önskar att arrendera är en del av 
fastigheten Nora Prästgård 3:20. Vid en kortare utredning ansåg förvaltningen att marken inte 
bör arrenderas ut utan istället säljas. Detta då en panncentral är en permanent anläggning och 
lämnar vid ett arrende kommunen övergripande ansvarig över marken samt gentemot 
arrendatorn. Beslutet om att försälja marken till Sala-Heby Energi AB togs i 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-24.  
 
Sala-Heby Energi AB har därefter tagit upp denna fråga till bolagets ledning för ett beslut och 
försäljningen av marken lades på paus. Bolaget fick ett positivt beslut av ledningen och vill nu gå 
vidare med ett förvärv av del av fastigheten Nora Prästgård 3:20.  

Förvaltningen och bolaget har fattat överenskommelse om att köpeskillingen ska uppgå till 150 
kr/kvm. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 maj 2022. 
Köpeavtal. 
Bilaga 1 – Ansökan om lantmäteriförrättning. 
Bilaga 2 – Detaljplan. 
Bilaga 3 – Fastigheten. 
Bilaga 4 – Förslag på vägplacering. 

 
Delges 
Mark- och exploateringshandläggare 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-06-14 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 17(20) 

Sbn § 64 Dnr SBN/2021:22 291 

Köpeavtal – Heby Ösby 5:99, skolfastigheten i Vittinge 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Att köpeavtalet avseende fastigheten Heby Ösby 5:99 mellan Heby kommun och 
Hebyfastigheter AB godkänns.  

 

Sammanfattning 
Kommunen gav Hebyfastigheter AB den 2020-09-08 i uppdrag att undersöka möjligheten till att 
anlägga en grundskola på del av fastigheten Ösby 5:17 i Vittinge, idag kallad Ösby 5:99. 
Markområdet ligger i anslutning till Ösbylundsområdet i Vittinge som idag är ett villaområde. 
Ösby 5:99 ligger inom detaljplan DP 217 ”Ösbylund” och är cirka 160 000 kvadratmeter. 
 
Kommunen och Hebyfastigheter AB har överenskommit att Hebyfastigheter AB ska erlägga en 
köpeskilling om 3 900 000 kr till kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 27 maj 2022. 
Köpeavtal. 
Bilaga 1 – Karta. 

 
Delges 
Mark- och exploateringshandläggare 
Utbildningsnämnden 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 18(20) 

Sbn § 65 Dnr SBN/2020:18 432 

Bemötande av yttranden på samrådsunderlag för 
vattenskyddsområde Tärnsjö 
 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 
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 kommunstyrelsens beslut Ks § 53, 24 mars 2020 [Dnr 
Ks/2020:36] 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, se rapport ”Bemötande av 
yttranden” daterad 22 maj 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 maj 2022. 
Rapport 22 maj 2022. 

 

Delges + bilaga 
Kommunstyrelsen 
VA-strateg 

  



PROTOKOLL 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 19(20) 

Sbn § 66 Dnr SBN/2022:3 105 

Skötsel av grönytor och torg, information 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.  
 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om arbetet med gräsklippning, vårstädning och plantering av blommor 
i kommunen samt hur planeringen för arbetet framåt ser ut med anledning av att det inkommit 
klagomål gällande detta. Både kommunen och entreprenören som hanterar grönyteskötseln har 
som ambition att medborgare och besökare ska uppleva en välskött grön utemiljö och arbetar 
med att förbättra situationen framåt utifrån denna målsättning. 
 
 

Beslutsunderlag  
Muntlig information. 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-06-14 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 20(20) 

Sbn § 67 Dnr SBN/2022:2 105 

Information och rapporter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 109, 17 maj 2022. 
Trygghetsrådets sammanträde 24 maj 2022, protokoll. 
Kommunala pensionärsrådets sammanträde 25 maj 2022, protokoll. 
Protokollsutdrag regionstyrelsen § 85, 26 april 2022 + bilaga. 
Ks § 120, 7 juni 2022. 
Ks § 121, 7 juni 2022. 
Ks § 125, 7 juni 2022. 
Ks § 128, 7 juni 2022. 
Ks § 132, 7 juni 2022 + Preliminära ramar - mål och budget 2023, plan 2024-2025. 
Ks § 136, 7 juni 2022. 
Ks § 141, 7 juni 2022. 
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