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Sbn § 98   

Revidering av föredragningslistan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Föredragningslistan fastställs.  
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Sbn § 99  

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Det föreligger inga delegationsbeslut denna gång. 
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Sbn § 100  

Information från förvaltningen, kostenheten 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 

Kostchef och biträdande kostchef informerar om det påbörjade arbetet med att öppna upp för 
upphandling av lokalproducerade livsmedel via dynamiskt inköpssystem, som inletts med en träff 
med lokala livsmedelsproducenter. Kostchef och biträdande kostchef informerar också om 
planeringen för krisberedskap till köken på förskolor och vård- och omsorgsboenden, samt arbetet 
att utveckla personalplaneringen med införandet av köksansvariga på de större köken. Utöver detta 
informerades det också om pågående arbete med svinn och utformningen av de nya köken som 
tillkommer i Lövsta vård- och omsorgsboende, och ritningarna för Vittinge skola och förskola.  

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Sbn § 101 Dnr   

Marknadsföring av villatomter 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 

Kommunikationsstrateg informerar om arbetet av marknadsföringen av villatomter i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 
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Sbn § 102 Dnr SBN/2022:61  

Sammanträdesdagar 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar för år 2023 fastslås enligt följande:  
o 24 januari  
o 14 februari 
o 14 mars 
o 18 april 
o 16 maj 
o 13 juni 
o 22 augusti 
o 19 september 
o 10 oktober 
o 14 november 
o 12 december 
 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har att fastslå sina sammanträdesdagar för år 2023. Nedan följer 

förslaget i sin helhet: 

Stoppdatum Beredning Utskick Sammanträde 

12-jan 16-jan 17-jan 24-jan 

02-feb 06-feb 07-feb 14-feb 

02-mar 06-mar 07-mar 14-mar 

04-apr 06-apr 11-apr 18-apr 

04-maj 08-maj 09-maj 16-maj 

30-maj 01-jun 05-jun 13-jun 

    
10-aug 14-aug 15-aug 22-aug 

07-sep 11-sep 12-sep 19-sep 

28-sep 02-okt 03-okt 10-okt 

02-nov 06-nov 07-nov 14-nov 

30-nov 04-dec 05-dec 12-dec 
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Datumen är framtagna utifrån datumen för kommunfullmäktiges sammanträden för få till en 

bra beredningsprocess inom kommunen. Sammanträdesdatumen är även anpassade för att inte 

krocka med den regionala nivån. Avslutningsvis ska sammanträdesdatumen även stämma 

överens med vad som regleras i kommunallagen gällande redovisning och ekonomisk 

uppföljning samt kommunens riktlinje för mål och budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
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Sbn § 103 Dnr SBN/2022:46 332 

Svar på medborgarförslag: Satsning på parken i centrala 

Morgongåva 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Svar på medborgarförslag, 22 september 2022, godkänns och överlämnas till 

förslagsställaren.   

 Medborgarförslaget avslås med hänvisning till PM, 22 september 2022. 

 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget inkommet 21 april 2022 föreslår förslagsställaren att kommunen ska 

fortsätta satsningen på Gåvaparken i Morgongåva genom att skapa större lekmöjligheter för 

kommunens barn och ungdomar.  

I Gåvaparken har en avvägning gjorts för att skapa värden för besökare i alla åldrar, vilket har 

legat till grund för utformningen av parken. I dagsläget har förvaltningen inte heller budget för att 

anlägga den typ av lekutrustning som förslagsställaren önskar. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 

Sbn § 81/2022 

Kf § 57/2022 

Medborgarförslag 

 

 

 

Delges 

Förslagsställaren 
Mark- och planeringsenheten 
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Sbn § 104 Dnr SBN/2021:52 456 

Svar på medborgarförslag: Östervåla behöver en ny plats för 

att placera ut ftiburkar, på den östra sidan 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Medborgarförslaget avslås, och svar daterat 28 september överlämnas till förslagsställaren. 
 

Sammanfattning 

Till kommunfullmäktige den 28 september 2021 inkom medborgarförslaget om att Östervåla 

behöver en ny plats för återvinningsstation på den östra sidan. Kommunfullmäktige beslutade att 

överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut (Kf § 83). I 

medborgarförslaget föreslås att kommunen tar fram en ny plats för Förpacknings- och 

tidningsinsamlingens (FTI) containrar. Förslagsställaren uppger att privatpersoner slänger sopor 

även på icke anvisade platser, varför behovet av nya containrar anses vara stort.  

VafabMiljö Kommunalförbund har fått svaret på medborgarförslaget på remiss och har svarat på 

remissen. 

Svar på medborgarförslaget 

Det är glädjande att medborgare i Heby kommun kommer med förslag för att förenkla och öka 

utsorteringen av återvinningsbara förpackningar av avfallet. Heby kommun insisterar i idéen att 

det ska vara nära till möjligheten att sortera sina förpackningar. 

Det är producenterna av förpackningar som har ansvar för att förpackningar samlas in och 

återvinns. Detta gör de genom sina organisationer Förpacknings- och tidningsinsamlingen och 

TMR. De ansvarar för de så kallade återvinningsstationerna runt om i samhället och i Östervåla 

finns två återvinningsstationer inklusive den på Återbruket. 

I juni 2022 kom ett riksdagsbeslut som innebär att insamlingen av förpackningar ska ske 

fastighetsnära, vilket innebär att alla hushåll ska ha nära till insamling. Enligt riksdagsbeslutet får 

kommunerna ansvar för insamlingen av förpackningar, men producenterna ska fortfarande 

bekosta insamlingen. Heby kommun ingår i VafabMiljö kommunalförbund vilka kommer att få 

ansvar för den fastighetsnära insamlingen. Fastighetsnära insamling innebär att det ibland 

kommer att betyda att det ska vara lika nära att samla förpackningar som där mat- och restavfall 

samlas in och i andra fall kanske på ett gemensamt hämtställe i området.  

Införandet av fastighetsnärainsamling påbörjas från 1 januari 2024 och ska vara fullt utbyggt 

innan 2027. Det kommer vara ett intensivt arbete under de kommande åren att välja 

insamlingssystem, säkra alla delar i systemförändringen och informera alla kunder (hushåll och 

fastighetsägare). Inledningsvis kommer VafabMiljö att ta över de befintliga 

återvinningsstationerna. Det kommer dock inte att bli någon utveckling av 

återvinningsstationerna inom de närmste åren och inga nya återvinningsstationer innan 

systemförändringen genomförs. Fokus kommer att ligga på att tillse att alla fastigheter får 
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insamling på närmare plats. Innan nya system etableras eller nya återvinningsstationer byggs 

kommer VafabMiljö att se över upptagningsområde och hur många som bor i området. 

Information om förändringen av kommande system för fastighetsnära insamling kommer gå ut till 

alla hushåll och fastighetsägare i Heby kommun när det är klart vilket system det blir och när 

förändringen kommer att ske. 

Heby kommun kommer att se över hur informationen om felsortering/dumpning kan förbättras i 

Östervåla (vid aktuell plats) och verka för att informationen vid återvinningsstationerna blir tydlig 

genom att ta upp det med Förpacknings- och tidningsinsamlingen och TMR som ansvarar för 

återvinningsstationerna. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
Sbn § 136/2021 
Kf § 83/2021 
Medborgarförslag  

 

 

Delges 
Förslagsställaren  
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Sbn § 105 Dnr SBN/2021:35 514 

 
Parkeringsövervakning 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Heby kommun fortsätter med parkeringsövervakning 
i hela kommunen, i syfte att öka trafiksäkerheten genom punktinsatser vid specifika tillfällen 
som till exempel inför vinterväghållningen och vintersandsupptagningen. 

 

Sammanfattning 

Efter införandet av parkeringsövervakning i Heby kommun, har trafiksäkerheten ökat. Tekniska 

enheten har noterat detta genom att antalet klagomålsärenden har markant minskat samt att 

blåljusmyndigheten har påtalat en förbättring i områden som till exempel Morgongåva.  

Vid införandet arbetade parkeringsvakter i stor utsträckning i syfte med att ge underlag för hur 

bilden av trafiksäkerheten i kommunen såg ut. Efter denna mer djupgående inventering har 

endast punktinsatser utförts. Punktinsatserna har främst utförts när Tekniska enheten har fått 

information eller klagomål om felparkerade fordon.  

Att antalet parkeringsanmärkningar minskar men inte upphör visar på att 

parkeringsövervakningen bör fortsätta. Utan övervakning ser Tekniska enheten att 

trafiksäkerheten kan minska. Dessutom är risken stor att administrativt arbete ökar på grund av 

den ökade mängden fordonsflyttar, vilket sannolikt blir en minuspost. Uteblir 

parkeringsövervakningen försämras gatudriftsunderhållet som till exempel snöröjning och 

vintersandsupptagningen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 30 september 2022 

 

 

Delges 

Sbf förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Teknisk chef 
Infrastrukturstrateg 
Polismyndigheten 
Trafikingenjör 
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Sbn § 106 Dnr SBN/2022:59 229 

Igångsättningstillstånd Belysning/Reinvestering 

belysningsanläggning 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Godkänna igångsättningstillstånd för investeringen Belysning/Reinvestering 
belysningsanläggning för säkerställande av en elsäker och modern belysningsanläggning. 

 Kapitaltjänstkostnader kompenseras som högre anslag i driftbudget för verksamheten Gata 
och Trafik.  

 Återrapportering skall ske till Samhällsbyggnadsnämnden efter avslutat budgetår i bokslut 
samt muntlig redogörelse i februari året efter investeringen göres på årlig basis. 

 

Sammanfattning 

Tekniska enheten har under 2021 och 2022 informerat Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) om 

statusen på den kommunala belysningsanläggningen. Den är att betrakta som dålig på grund av att 

det över tid varken har tillsatts årliga ekonomiska medel i driftsbudget eller reinvesteringsmedel. 

Dessutom har det också över tid saknats resurser och kompetens för planering av reinvestering 

och drift- och underhåll.  

Tekniska enheten framförde i och med förslag på investering 2021 att byta ut den gamla 

belysningsanläggningen mot en elsäker och modern belysningsanläggning. Tekniska enheten har 

också sett med oro på den prisökning som sker i samhället med stigande el-priser. Bytet av 

utrustning innebär att natriumlampor byts ut till LED-lampor, vilket innebär energibesparing på 

minst 50-60% och upp emot 80%, enligt Sala Heby Energi.  

Det har under 2022 arbetats för att fastställa åtgärder för belysningsanläggningen. Budgetmedel 

äskades i samband med Budget 2022, Plan 2023-2024. Totalt uppskattad budget för projektet 

under hela perioden var 16 Mnkr, fördelade över fem år. Under 2022 avses 4 Mnkr att användas.  

Igångsättningstillstånd söks nu för beviljandet av att medel ska tillsättas för reinvestering i 

belysningsanläggningen i syfte att säkerställa en elsäker och modern belysningsanläggning.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 30 september 2021 
Offert för belysning i Heby kommun 
Investeringskalkyl 
 

 

 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Teknisk chef  

Ekonomichef  
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Sbn § 107 Dnr SBN/2020:18 432 

Komplettering av bemötande av yttranden för föreslagna 

föreskrifter för vattenskyddsområde Tärnsjö 
 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 

 Kommunstyrelsen beslutar att skrivelsen, Synpunkter på föreslagna föreskrifter för 
vattenskyddsområde Tärnsjö, godkänns och inlämnas till Länsstyrelsen Uppsala län. 

 

Sammanfattning 

Processen för att inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten som förser Tärnsjö, 
Östervåla, Harbo och Haga pågår. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog på sammanträdet i juni kommunstyrelsen att godkänna 

rapporten, Bemötande av yttranden, att inlämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län. Denna skrivelse 

är en komplettering till yttrandet där Tekniska enheten framför önskemål om ändringar i några av 

paragraferna i föreslagna föreskrifter. 

De föreslagna ändringarna kommer underlätta något för verksamhetsutövare och boende inom 

vattenskyddsområdet utan att riskera att vattenskyddet försämras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 3 oktober 2022 

Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 

Sammanställning av synpunkter 

Skyddsföreskrifter 

Sbn § 65/2022 

 

Delges 
Kommunstyrelsen  
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Sbn § 108 Dnr SBN/2022:60 001 

Internkontrollplan 2023 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram kontrollplan för 2023 inom krisberedskap inom 
nämndens samhällskritiska verksamheter till nämndens sammanträde i november 2022.  

 

Sammanfattning 

Inför beslut om intern kontroll 2023 i samband med att nämndens verksamhetsplan med 

detaljbudget antas, har nämnden att diskutera områden för intern kontroll och ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram kontrollplan för området. Vid samhällsbyggnadsnämndens möte i oktober 

diskuterar nämnden potentiella internkontrollsområden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 28 september 2022 
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Sbn § 109 Dnr SBN/2022:19 041 

Mål och budget 2023, plan 2024-2025 
 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Förslag till ramfördelning inom nämndens ansvarsområde enligt kommunstyrelsens förslag 
till budget 2023, plan 2024-2025, beslut Ks § 132, 7 juni 2022, och tillhörande underlag, 
godkänns.  

 Taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde enligt bilagan Taxor och avgifter 2023, 
samhällsbyggnadsnämnden antas.  

 Förslag till investeringsramar inom nämndens ansvarsområde enligt bilagan Investeringsram 
2023, samhällsbyggnadsnämnden godkänns.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  

 Konsekvensanalys enligt PM 2022-09-26 godkänns 
 Godkänner att driftsbudget för Östa naturreservat på 163 tkr förs över till kultur- och 

fritidsnämnden. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade om preliminära ramar för samhällsbyggnadsnämnden den 7 juni 

2022. Inför beslutet hade samhällsbyggnadsnämnden presenterat inspel och prioriteringar för 

planeringsperioden. Nedan följer en sammanfattning: 

Ökade driftskostnader tillväxt     800 tkr  

Ökade resurser tillväxt    (700 tkr)1 

Lekmiljöer, allmänna platser och Östa naturreservat 250 tkr 

Broar/utredning väghållarskap/digitalisering  250 tkr 

Vattenstrategiskt arbete   150 tkr 

Energi och klimat    200 tkr 

 

Totalt 2 350 tkr eller 1 650 tkr varav 800 tkr är särskild volymförändring och 1 550 tkr eller 850 

tkr är politisk satsning. 

Inspelen handlar framför allt om nämndens uppdrag att kommunen ska växa hållbart och att 

nämnden verksamheter ska vara effektiva och säkra. 

                                                                    
1 Förändrade redovisningsprinciper möjliggör nu att delar av egen personals tid redovisas på 

investeringsprojekt. Därför behövs inte denna ramökning. 
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Utgångspunkt för arbetet har varit planeringsdirektiven som kommunstyrelsen beslutade om 22 

februari 2022.  I direktivet ger kommunstyrelsen nämnderna instruktioner om hur de ska ta sig an 

budgetprocessen och ger medskick i särskilda frågor.  

Direktiven är indelade i tre områden: 

- Hållbar tillväxt 

- Social Hållbarhet  

- Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer 

I de preliminära ramarna föreslår kommunstyrelsen följande politiska satsning 2023 för 

samhällsbyggnadsnämnden: 

 Ökade kapitalkostnader2   300 tkr 
 Drift nya gator och parker   600 tkr 
 Strategisk vattenförsörjning   600 tkr 
 Utredn. broar och väghållarskap  200 tkr 
 Digitalisering     50 tkr 

 

Ett antal poster som spelats in från samhällsbyggnadsnämnden fanns inte med som politisk 

satsning: 

 Upprustning lekparker   150 tkr (tillfällig utökning 2023-25) 
 Energi och klimat   200 tkr (tillfällig utökning 2023) 
 Drift Östa naturreservat   100 tkr (permanent utökning) 
 Ökade kostnader på grund av världsläget 

 

Nämnden har också fått ett generellt effektiviseringskrav på 2,5 % motsvarande 600 tkr som 

också ska sparas inom verksamheten. 

Bedömningen är ändå att nämnden bör klara att bedriva samtliga verksamheter, inom den 

föreslagna budgetramen för 2023 utan ett särskilt åtgärdsprogram. Effektiviseringar pågår 

ständigt sedan flera år och varje år görs många avvägningar och prioriteringar inom 

verksamheterna. Påpekas bör som alltid att behov av snöröjning och halkbekämpning kan påverka 

utfallet både positivt och negativt.  Ett annat osäkerhetsmoment inför 2023 är frågan hur mycket 

lågkonjunkturen och inflationen kommer att påverka nämndens kostnader utöver tilldelat PKV. 

När det gäller elkostnader så är nämndens verksamheter med i kommunens centrala avtal som ska 

upphandlas på nytt inför 2024. 

Nämnden är väl medveten om den ekonomiska utmaningen som kommunen står inför kommande 

år och ska göra allt för att bidra till en god ekonomisk hushållning. De farhågor som ändå finns är 

hur nämnden ska kunna rymma de kraftigt utökade priserna på framför allt drivmedel och 

kemikalier inom ram och samtidigt klara att effektivisera verksamheten med 2,5%. De ökade 

drivmedelskostnaderna påverkar framför allt snöröjning och grönyteskötsel.  

 

                                                                    
2 Benämns som särskild volymförändring i budgetdokumentet 
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Utmaningen är att fördela resurserna mellan löpande verksamhet som oftast också är synligt för 

medborgarna t ex grönyteskötsel och snöröjning, reinvesteringar för att t ex säkerställa att 

dammar inte brister eller byggnader rasar samman och slutligen åtgärder som möjliggöra 

exploatering t ex att det finns mark för bostäder och verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 

Ks § 225/2022 

Sbn § 155/2022 

Sbn § 148/2022 

Investeringsbilaga 

Taxor och avgifter 

Kostpris utbildningsnämnden, fast del 

Kostpris utbildningsnämnden, rörlig del 

Kostpris vård- och omsorgsnämnden, fast del 

Kostpris vård- och omsorgsnämnden, rörlig del 

Ks § 132/2022 

Preliminära ramar, Mål och budget 2023, plan 2024-2025 

 

 

Delges 
Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige revisorerna  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden  
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Sbn § 110 Dnr SBN/2022:4 042 

Delårsrapport per 31 augusti 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

 Delårsrapport per 31 augusti 2022 samt måluppfyllelse avseende
samhällsbyggnadsnämndens delar godkänns.

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,7 Mnkr per 31 

augusti 2022. Positiva avvikelser mot budget är lägre kostnader för park och lägre kostnader för 

personal inom framför allt mark och planeringsenheten. Kostverksamheten har en positiv 

avvikelse mot budget med 0,6 Mnkr.  

För helåret prognostiserar nämnden med en positiv avvikelse mot budget med 0,3 Mnkr. För 

markexploateringar prognostiseras med en positiv avvikelse mot budget med 5 Mnkr för helåret. 

Samhällsbyggnadsnämnden har investerat för totalt 8,4 Mnkr under perioden och prognostiserar 
för helåret att investera för 22,2 Mnkr, vilket är något lägre än budget.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 

Delårsrapport per 31 augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden, rapport 

Delges 
Ekonomichef  
Förvaltningsekonom  
Kommundirektör  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Sbn § 111 Dnr SBN/2022:2 105 

Information om att inte frigöra kommunal mark för 

medborgarodling 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 

Den 2021-09-28 inkom medborgarförslag till kommunen om att kommunen ska frigöra mark för 

medborgarodling. För att kommunen ska frigöra mark för medborgarodling krävs det att det finns 

odlarföreningar som kommunen kan upplåta mark till. I syfte att undersöka kommuninvånarnas 

intresse för medborgarodling och att starta odlarförening publicerade kommunen en enkät på 

kommunens hemsida under sommaren 2022. Med anledning av lågt intresse för att starta 

odlarförening är förslaget att kommunen inte går vidare med förfrågan om att frigöra mark för 

medborgarodling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 29 september 2022 
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Sbn § 112 Dnr SBN/2022:2 105 

Information och rapporter 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 Analys av bostadsmarknaden år 2022 i Uppsala län 
 Ks § 170/2022 Nettokostnadsavvikelser, resultat från Kolada för 2021 
 Ks § 179/2022 Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet avseende lertäkt på 

fastigheten Vittinge 1:1>7, yttrande 
 Rutin för visselblåsarärenden 
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