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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-27  
Tid och plats  
2022-09-27 klockan 17.00-19.30 i Heby folkets hus, ajournering klockan 18.30 – 19.00 

 

Beslutande ledamöter 
Olof Nilsson (S) ordförande, Dick Pettersson (C), Anne-Charlotte Mattsson (L), Jan Andersson (S), Jan 

Eriksson (S), Carola Eriksson (S), Rose-Marie Isaksson (S), Britt Nilsson (S), Kenth A Nilsson (S), Anders 

Pettersson (S), Bernt-Erik Rutström (S), Carina Schön (S) § 62 - 79, Håkan Collin (S) § 61, Per Sverkersson 

(S) § 68 - 79, Kerstin Karlsson (S) § 61 - 66, Göran Hillbom (C), Annika Krispinsson (C), Karl-Arne Larsson 

(C) § 61 - 70, Carin Bolander (C) § 71 – 79, Per Möller (C), Marie Wilen (C), Gudrun Wängelin Lernskog (C), 

Daniel Röjerås (C), Anneli Ellnebrant (M), Margaretha Gadde-Jennische (M), Mats Jennische (M), Ewa 

Westling Olzon (M) § 61 - 70, Håkan Bengtzon (M) § 71 - 79,  Bernt Ove Stenmark (KD), Ingela Wikander 

(KD), Salima Korshed (V), Carl-Otto Bergqvist (V), Jan Dagh (SD), Toni Hietakuja (SD), Marga Karttunen 

(SD), Inga Lill Ohlsson (SD), Mattias Widén (SD), Daniel Steinmo (MP), Gerd Carlsson (C), Olle Vahlberg (L), 

Ann-Christin Grattback Åkerblom (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Collin (S) § 62 - 79, Kerstin Karlsson (S) § 68 - 79, Gunilla Hamrin (S), Håkan Bengtzon (M) § 61 - 70, 

Florence Emma Anvo (KD), Anders Kihl (KD), Azad Korshed (V), Inga-Lill Hellgren (S), Lars Persson (S), 

Ronny K Orvendal (C), Bengt Thalin (V), Maipato Hognert (C), Carin Bolander (C) § 71 - 79 

Övriga närvarande 
Emma Burstedt, kommundirektör, Disa Hasselberg, Kommunsekreterare, Linda Gårdstam, enhetschef på 

VafabMiljö § 61  

Val av justerare 
Carola Eriksson (S) och Margaretha Gadde Jennische (M) 

Tid och plats för justering 
2022-10-03 klockan 08:30 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§ 61- § 79  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Olof Nilsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Carola Eriksson, justerare 

 _______________________________________________________________  

Margaretha Gadde Jennische, justerare 

 _______________________________________________________________  

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

Organ 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-10-03 

Datum då anslaget tas ned 
2022-10-25 

Underskrift 
_______________________ 
Disa Hasselberg 
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Kf § 61   

Information från VafabMiljö om Avfallstaxa 2023 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Muntlig information från Linda Gårdstam, enhetschef på VafabMiljö om de omständigheter som 
ligger bakom de föreslagna justeringarna av taxan till 2023.  

 

Delges 

VafabMiljö 
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Kf § 62 Dnr 2020/19 001  

Styrelse, nämnder och beredningar 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Kenth Nilsson (S), ordförande för valnämnden, rapporterade kring hur genomförandet av valet i 
Heby kommun fortlöpt. 

Valet kunde genomföras på ett bra och säkert sätt med högt deltagande i förtidsröstningen. Det som 
är intressant är det som skedde valdagen. Valnämnden har sammanställt vad som skedde, och det rör 
sig inte om några incidenter av allvarligt slag men ett antal mindre incidenter. Valnämnden fick vidta 
åtgärder under valdagen, och det handlade dels om försvunna valsedlar, vilket uppdagades snabbt av 
röstmottagare och kunde lösas. Dels förekom det också politisk propaganda vid vallokaler, vilket 
åtgärdades efter tillsägelse, men vid en lokal skedde samma sak två gånger. Rösträkningen tog lång 
tid, men blev delvis försenad då valmyndigheten hade problem att ta emot resultatet under en 
ganska lång stund.  

Valkansliet har skött det bra, och efter onsdagsräkningen var Heby först av alla kommuner i Uppsala 
län med att lämna in och dessutom i mycket god ordning vilket föranledde beröm för både snabbhet 
välordnad redovisning.  

Rose-Marie Isaksson (S), ordförande i utbildningsnämnden rapporterade kort om upphandlingen av 
ny skola och förskola i Vittinge som blivit klar under sommaren. Arbetet med själva genomförandet 
har precis börjat ta vid och planeras  vara färdigt i slutet av 2024. 

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, rapporter kort kring de problem som pågått en 
längre tid, främst för tågtrafiken mellan Uppsala-Sala, men också en del inställda bussavgångar.  

Kommunstyrelsen gjorde en skrivelse till Region Uppsala den 23 augusti 2022, § 166, med 
uppmaningen om att omedelbart vidta åtgärder för att komma till bukt med de stora problem som 
drabbat framförallt in och utpendlingen, men också resor till och från skolan och så klart resor av alla 
slag.   

Hittills har de åtgärder som Region Uppsala genomfört varit att sätta in ersättningsbussar i högre 
utsträckning, där det har skett några men inte för varje tur. Sedan har  Region Uppsala via UL satt in 
insatstrafik och upprättat en linje mellan Uppsala och Sala, 962, som är ett antal turer som avgår på 
morgon och kväll fram till 10 december, med enbart stopp i Morgongåva, Heby och Sala, för att 
underlätta för medparten av arbetspendlarna. Hur man kommer till rätta med den aktör som driver 
tågtrafiken återstår dock.  

Anders Pettersson (S), ordförande i kultur och fritidsnämnden, meddelar att renoveringen av 
badhuset i Heby löper på och arbetet beräknas att som planerat vara klart till jul.  

 

Delges 
K Nilsson 
M Wilén 
R-M Isaksson 
A Pettersson 
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Kf § 63   

Återrapporteringar 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Salima Korshed (V), informerar om att hon fått förmånen att besöka Region Uppsalas 
folkhögskolefilial i Heby tillsammans med riksdagsledamoten Illona Waldau och regionråd Neil 
Ormerod. Salima meddelade att hon troligtvis är med på sitt sista fullmäktige efter 20 år i fullmäktige 
vill riktad ett stort tack till alla som hon samarbetat med och alla motståndare för bra debatter. Att 
som politisk flykting som växt upp i en diktatur uttryckte hon sin stora tacksamhet för att få leva och 
verka i ett demokratiskt system. 

 

 

 

Delges 
S Korshed 
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Kf § 64   

Revisorerna, information 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Sven Erik Eriksson, ordförande i revisionen, informera om revisionens senaste beslut om fördjupade 
granskningar under slutet av 2022. 

Det handlar dels om en uppföljning av tidigare granskning Lokalförsörjningsprocessen. Sedan har 
man antagit en planen för Förstudie om kommunens arbete med att förebygga, förhindra och 
upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott. 

Slutligen har revisionen antagit en reviderad plan för Granskning av vård- och omsorgsnämndens 
arbete att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning. 
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Kf § 65   

Frågor 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande ber att få göra en rättelse av ett svar hon gav vid 
junisammanträdet om folkhögskola i Heby. Rättelsen är att det är Region Uppsala som är huvudman 
och driver folkhögskola i Heby, inte Centrum för Livslångt lärande.   

Marie passar också på att tipsa om var man kan se vilka kurser som går att söka i Heby: 

https://regionuppsala.se/region-uppsala-folkhogskola/utbildningar-och-kurser/ 

 

 

Delges 

M Wilén  

https://regionuppsala.se/region-uppsala-folkhogskola/utbildningar-och-kurser/
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Kf § 66    

Interpellationer 
 

Det föreligger inga interpellationer.  
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Kf § 67   

Allmänhetens frågor 
 

 

Det föreligger inga frågor från allmänheten. 
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Kf § 68 Dnr KS/2022:59 003 

Kommunfullmäktiges revisorers reglemente, revidering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktiges revisorers reglemente antas. 
 

Sammanfattning 
Inför den nya mandatperioden har revisonens reglemente setts över. Under översynen har det 

framkommit att tillägg vad gäller deltagande på distans behöver läggas in för att revisionens 

reglemente ska överensstämma med det av kommunfullmäktige antagna reglementet för 

distansdeltagande, HebyFS 2022:11.  

Följande tillägg har gjorts i reglementet: 

§ 18 

Revisionen får sammanträda helt digitalt om skäl föreligger. Ett sammanträde med 

distansdeltagande får enbart äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid på ett sådant sätt 

att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal som en deltagare 

befinner sig i ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdet om 

sammanträdet inte är offentligt. 

Tillägget kommer få § 18 och efterföljande paragrafnummer kommer därmed justeras. 

 
Beslutsunderlag 
Ks § 155/2022 

Kf rev § 56/2022 

Tjänsteskrivelse, 8 juni 2022. 

Kommunfullmäktiges revisorers reglemente, förslag 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer  
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Kf § 69 Dnr KS/2022:68 006 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2023 fastslås enligt följande 
o 7 februari 
o 17 april 
o 20 juni 
o 26 september 
o 31 oktober 
o 21 november 
o 18 december 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att fastslå sina sammanträdesdagar för år 2023. Datumen är framtagna 

för att inte krocka med den regionala nivån och för att stämma överens med vad som regleras i 

kommunallagen vad gäller redovisning och ekonomisk planering. Kommunfullmäktiges planering 

ligger sedan till grund för hur kommunstyrelsen och nämnderna planerar sina 

sammanträdesdatum.  

Stoppdatum Beredning Utskick Sammanträde 

27-jan 30-jan 31-jan 07-feb 

03-apr 04-apr 06-apr 17-apr 

09-jun 12-jun 13-jun 20-jun 

15-sep 18-sep 19-sep 26-sep 

20-okt 23-okt 24-okt 31-okt 

10-nov 13-nov 14-nov 21-nov 

07-dec 08-dec 11-dec 18-dec 

Kommunfullmäktige sammanträder måndagar eller tisdagar med start kl. 17.00 om inget annat 

beslutas av ordförande. 

Beslutsunderlag  
Ks § 153/2022 

Tjänsteskrivelse 9 augusti 2022 

 
Delges 

Kommunsekreterare 
Kommundirektör 
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Kf § 70 Dnr KS/2022:69 406 

Avfallstaxa 2023 
 

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. 

 

 



PROTOKOLL 
2022-09-27 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 14(25) 

Beslutsunderlag 
Ks § 155/2022 

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 

 

Yrkanden 

Per Möller (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Delges 
VafabMiljö Kommunalförbund 

 

  



PROTOKOLL 
2022-09-27 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 15(25) 

Kf § 71 Dnr KS/2020:28 214 

Antagande av detaljplan DP 394 Horrsta Norra 
 

Kommunfullmäktige beslut 

 Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 antas. 
 

Sammanfattning 
Detaljplan DP 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 har tagits fram för att möjliggöra 

uppförandet av ett flerbostadshus i den norra delen av planområdet samt lägre 

småhusbebyggelse i den södra delen av planområdet. 

Enligt miljöbalken ska en kommun göra en strategisk miljöbedömning av en plan, program eller 

ändring om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En 

undersökning av strategisk miljöbedömning är genomförd. Bifogat som bilaga medföljer den 

undersökning som Mark- och planeringsenheten genomfört där slutsatsen är att detaljplanen 

inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Uppsala län delade den 

bedömningen i samrådet.  

Kommunstyrelsen har beslutat att anta att detaljplan 394 Horrsta Norra, del av Horrsta 4:36 

inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

Beslutsunderlag 
Ks § 159/2022 
Tjänsteskrivelse 29 juni 2022 
Plankarta 
Plan- och genomförandekarta 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Undersökning av strategisk miljöbedömning 

 

 Yrkanden 

Marie Wilén (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
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Kf § 72 Dnr KS/2021:63 007 

Policy angående bisyssla 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Policy angående bisyssla, HebyFS 2013:17, upphör att gälla 2022-12-31.  
 Policy angående bisyssla ska ersättas med en riktlinje om bisyssla som ska gälla senast från 

och med 2023-01-01. 
 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun genomfört en 

granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens syfte är att 

bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering 

av bisysslor. 

Utifrån genomförd granskning är Pwc:s samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  

Av revisionsrapporten framgår följande sex rekommendationer: 

 Kommunstyrelsen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande riktlinjer och 
blanketter enligt synpunkterna i denna rapport, samt att riktlinjerna bör antas 
politiskt. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013 om policy angående bisyssla, HebyFS 
2013:17. Policyn är i behov av revidering med anledning av förändringar i AB 17 (Allmänna 
bestämmelser) § 8 Bisysslor. Förslaget är att avskaffa policy angående bisyssla och ersätta 
med riktlinje angående bisyssla som beslutas av kommunstyrelsen. Bedömningen är att inte 
finns behov av att i policy fastställa en övergripande viljeinriktning utan att detta ingår som 
en naturlig del i en mer detaljerad riktlinje. 
 
Förutom policy finns idag ”Anvisningar för bedömning av bisysslor” beslutad av personalchef. 
Revisorerna förordar riktlinje som är politiskt fastställd. Om beslut tas om framtagande av 
riktlinje angående bisyssla, kan behov finns att komplettera den politiskt fastställda riktlinjen 
med anvisningar på mer detaljerad nivå som centrala förvaltningen beslutar om.  
 
Blankett för anmälan av bisyssla ses över i samband med framtagandet av riktlinje angående 
bisyssla. Centrala förvaltningen undersöker möjligheten att göra anmälan om bisyssla till e-
tjänst för att underlätta administrationen för organisationens chefer och medarbetare. 
 

 Kommunstyrelsen bör tydliggöra att godkännande och förbud av bisysslor är 
delegationsbeslut och att dessa ska anmälas och hanteras som sådana. 

 
Genom att avskaffa policy och istället politiskt besluta om en mer detaljerad riktlinje som 

tydligt reglerar chefens uppdrag i hantering av bisyssla, kan beslut om att godkänna bisyssla 

framåt hanteras som verkställighetsbeslut. Dock föreslås att beslut om att förbjuda bisyssla 

för en medarbetare fattas enligt delegationsordningen. Arbetsgivaren har 

förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL inför beslut om att förbjuda bisyssla enligt AB, det vill 
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säga om bisysslan är arbetshindrande eller konkurrerande. Förhandlingsskyldighet gäller inte 

en bisyssla som är förtroendeskadlig enligt LOA. 

Beslut om förbud mot bisyssla ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 

Styrelse och nämnder föreslås besluta om revidering av respektive delegationsordning enligt 
ovanstående. 
 
Uppföljning av godkända bisysslor föreslås ske genom återrapportering till personalutskottet 
1 gång per år, första kvartalet varje år.  
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga anställda har ett beslut om bisysslor 
finns eller inte samt att det är dokumenterat och förvarat enligt riktlinjerna. 

 
Enligt AB 20 § 8 Bisysslor, ska arbetstagare som har en bisyssla anmälan denna och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgiven ska minst 
en gång per år i samband med medarbetarsamtal informera medarbetaren om skyldigheten 
att anmäla bisyssla och därutöver informera på lämpligt vis. 
 
Nuvarande blankett för anmälan av bisyssla är utformad så att den som inte har någon 
bisyssla ändå ska fylla i och underteckna blankett. Det finns ingen reglering i lag eller avtal 
som säger att även avsaknad av bisyssla ska dokumenteras. Därmed gör centrala 
förvaltningen bedömningen att nuvarande rutin utgör onödig administration och föreslår att 
se över denna rutin så att endast förekomst av bisyssla anmäls framöver, och inte avsaknad av 
bisyssla.  
 
Rutiner för hur anmälan av bisyssla dokumenteras, sparas, sammanställs och redovisas 
behöver ses över. Rutin för omprövning av tidigare anmäld bisyssla saknas. Förutsättningarna 
kan förändras sen beslut togs om att godkänna en bisyssla, vilket talar för att beslut om 
bisyssla framöver ska gälla en bestämd tid. Förslag är att bisyssla godkänns längst till och med 
utgången av nästkommande år, för att därefter vid behov omprövas. Det blir då tydligt när 
frågan om bisyssla senast ska lyftas igen och det kan naturligt ske i samband med det årliga 
medarbetarsamtalet under hösten om det inte finns anledning att göra det tidigare.  
 

 Kommunstyrelsen och nämnderna bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete 
göra kontroller av att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs samt 
kontrollera om otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha 
ekonomiska intressen. 

 
Förslaget är att den interna kontrollen förstärks genom att styrelsen årligen genomför 
uppföljning av anmälda bisysslor genom personalutskottet. Styrelse/nämnd uppdras att 
löpande pröva och vid behov prioritera detta område inom ramen för beslut om årlig intern 
kontrollplan.  
 
Kontrollen av om otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha 
ekonomiska intressen föreslås ske via stickprov, belopp över direktupphandlingsgräns, och 
samordnas till den årliga uppföljningen till personalutskottet. Kontrollen genomförs med den 
frekvens som bedöms nödvändig utifrån de riskbedömningar som görs löpande i intern 
kontrollarbetet. 
 
Den årliga uppföljningen i personalutskottet delges nämnderna. 
 

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en särskild rutin för hur avslagna 
bisysslor ska ske så att anställda i organisationen inte har otillåtna bisysslor. 

 



PROTOKOLL 
2022-09-27 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 18(25) 

En medarbetare som avsiktligt underlåter att anmäla bisyssla eller utför bisyssla som har 
förbjudits kan blir föremål för disciplinära åtgärder. Detta förutsätter att arbetsgivaren har 
medvetandegjort medarbetaren om skyldigheten att anmälan bisyssla. I riktlinje angående 
bisyssla ska framgå att medarbetaren skriftligen ska tillhandahålla arbetsgivarens beslut om 
att bisyssla förbjudits. Tidpunkt när förbjuden bisyssla senast skall vara avvecklad ska framgå 
av det skriftliga beslutet. Hur lång tid som behövs för avveckling av bisyssla bedöms från fall 
till fall, men bör ej överstiga tre månader. 
 

 Utifrån att det framkommit bisysslor som inte var kända sedan tidigare samt att det 
saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av 
näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen, bör 
kommunstyrelsen tillse att rutinerna stärks inom detta område. 

 
Det är viktigt med öppenhet och återkommande diskussioner om Heby kommuns syn på 
bisysslor och hur sådana skall hanteras på ett korrekt sätt både ur arbetsgivar- och 
medarbetarperspektiv. Efter att nödvändiga revideringar och beslut tagits är det av stor vikt 
att tid avsätts för implementering så samtliga chefer och medarbetare får kännedom om hur 
frågan om bisyssla ska hanteras i Heby kommun. Önskemål har framförts om gemensamt 
informationsmaterial att använda på arbetsplatsträff. Rutiner behöver säkras för att chefer 
fortsatt löpande informerar medarbetare om skyldigheten att anmäla bisyssla. Flera 
hjälpmedel tas fram som stöd för chef att påminnas om att löpande informera medarbetare 
om reglerna gällande bisyssla. Intervjuguide i Varbi är uppdaterad med fråga om bisyssla, 
checklista för introduktion av nya medarbetare är under framtagande och kommer innehålla 
fråga om bisyssla, samt i medarbetarsamtalsmallen i Sysarb är frågan om bisyssla förtydligad 
med hänvisning till gällande rutin. Samtliga chefsled har ett ansvar att säkerställa att beslutad 
riktlinje angående bisyssla efterlevs. 
 
Kontrollen av otillbörliga inköp kan förstärkas redan vid upphandling genom att efterfråga 

information om anställdas eventuella bisyssla hos anbudsgivaren. Bedömning görs att det inte 

ger oss några möjligheter att utesluta anbudsgivaren på denna grund. En sådan information 

ger dock stöd vid behov av att utreda bisysslan internt. En sådan kontroll bör avgränsas till att 

omfatta annonserade upphandlingar över direktupphandlingsgränsen genomförda i egen 

regi. Den information som inkommer i samband med upphandling rapporteras till respektive 

personalansvarig chef för utredning vid behov. 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 173/2022 
Tjänsteskrivelse, 31 augusti 2022 
Ks § 81/2022 
Kf rev § 22/2022 
Fördjupad granskning gällande intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 

 

Yrkanden 

Marie Wilén (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Delges 

Personalchef 

Ekonomichef 

Kanslichef 

HR-specialist 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Kf § 73   

Anmälan av nya motioner 
 

Det föreligger inga nya motioner. 
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Kf § 74 Dnr KS/2022:76 810 

Anmälan av nya medborgarförslag: Stärk och utveckla bland 

annat föreningslös ungdom i Heby 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att besvara medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 

Leif Svensson, föredrar sitt medborgarförslag Stärk och utveckla bland annat föreningslös ungdom i 
Heby. Han föreslår ett gemensamt projekt mellan Heby kommun och Hela människan och potentiella 
andra samarbetspartners för att nyttja en stor gräsyta bakom hela människans lokal som inte 
används. Förslagsställaren menar att ytan skulle kunna nyttjas till en uppbyggande fritidsverksamhet 
för ungdomar där också saker som inte går att sälja inom Hela människans verksamhet skulle kunna 
användas i skapande verksamhet med hjälp av deltagande handledare.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag: Stärk och utveckla bland annat föreningslös ungdom i Heby 

 

Delges 
Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Kf § 75 Dnr KS/2018:82 102 

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Uppsala län 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har efter ett antal avsägelser inkommit med en ny sammanräkning för 
mandatperioden. 

 

Ny ledamot Kent Sigfridsson (SD) 

Ny ersättare Daniel Steinmo (MP) 

Ny ersättare Mats Köbin (L) 
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Kf § 76 Dnr   

Val av ombud till Energikontoret i Mälardalen AB 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Per Möller (C), utses till ombud till Energikontoret i Mälardalen AB till och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning 

Energikontoret i Mälardalen AB har uppmärksammat kommunen på att man inte utsett något ombud 
och därmed uppmanat att utse ett sådant så snart som möjligt, då det planeras för en extra stämma 
under hösten. DÅ mandatperioden lider mot sitt slut förslås ombudet utses fram till årsskiftet så att 
ett ombud kan utses för nästa mandatperiod i december då de flesta val förrättats i fullmäktige. 

 

Delges 
Energikontoret i Mälardalen AB 
P Möller 
Miljöstrateg 
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Kf § 77   

Avsägelser 
 

Det föreligger inga avsägelser. 
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Kf § 78   

Övriga val 
 

Det föreligger inga övriga val.  
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Kf § 79 Dnr KS/2022:39, KS/2022:47 104, 042 

Anmälningsärenden 
 

Kommunfullmäktige tackar för informationen.  

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 

 Ansökan om partistöd samt ansökan om föregående års bidrag, Kristdemokraterna 

 Ansökan om partistöd samt ansökan om föregående års bidrag, Liberalerna 

 Valnämndens protokoll, 11 september 2022 

 Valnämndens protokoll, 14 september 2022 

 

 

 

 

 

 


