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Beslutande ledamöter 

Carina Schön (S), ordförande § 99 – 100, Marie Wilen (C) ordförande § 101 - 118, Dick Pettersson (C), Anne-
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Ej tjänstgörande ersättare 

Olof Nilsson (S) §105 - 118,  Hillevi Bohlin (C), Bernt Ove Stenmark (KD), Berith Röjerås (C) 101 - 107, 109 - 

117 

Övriga närvarande 
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Tid och plats för justering 

Måndag 23 maj  kl. 14.30 på kommunkontoret. 

Justerade paragrafer 

§ 99- § 118  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Carina Schön (S), ordförande § 99 - 100 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilén (C), ordförande § 101 - 118 

 _______________________________________________________________  

Dick Pettersson, justerare 

 _______________________________________________________________  

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

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-05-23 

Datum då anslaget tas ned 

2022-06-14 

Underskrift 

 ___________________________________  

Disa Hasselberg 
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Ks § 99 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut 20 april – 
10 maj 2022 läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut 20 april – 10 maj 2022 föreligger. 
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Ks § 100   

Information om läget i Heby kommun med anledning av kriget 

i Ukraina 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Muntlig redogörelse från Emma Burstedt, kommundirektör. 

 

En stor del av befolkningen i Ukraina på flykt och Ryssland ser Sverige som fientligt inställd sedan 

att formellt fördömande av kriget och även pga. den NATO-ansökan Sverige lämnat in.  

 

Kommunen jobbar vidare för att stärka sin informationssäkerhet och förbereda för 

flyktingmottagning. För närvarande är det Länsstyrelsen som samordnar flyktingmottagningen 

men det finns inga evakueringsplatser i Heby kommun eller boende i Migrationsverkets regi. 

Däremot finns det egenbosatta flyktingar.  

 

Antalet som kommit är lägre än prognosticerat och Heby kommun har blivit anvisade att ta emot 

115 personer för året. Den 1 juli överförs ansvaret för flyktingmottagningen från 

Migrationsverket till kommunerna.  

 

Förvaltningen arbetar för att skapa god planering för att ordna skola och förskola med bland 

annat en ukrainsk undervisningsgrupp.  
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Ks § 101 Dnr KS/2011:101 010 

Kommunens kvalitet i korthet 2021 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Kommunens kvalitet i korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet och effektivitet 

ur ett medborgarperspektiv. Resultaten ger en jämförelse med andra kommuner. Eftersom 

resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden.  

Verktyget är framtaget och administrerat av Sveriges kommuner och regioner (SKR) med stöd 

från statistikdatabasen Kolada. Heby deltog för första gången i 2010 års undersökning. Antalet 

deltagande kommuner har stadigt ökat genom åren och 2021 deltog drygt 260 kommuner.  

Cirka 40 nyckeltal ingår i undersökningen. En del hämtas ur offentlig statistik, andra 

inrapporteras av kommunerna själva. Måtten delas in i tre mätområden: barn och unga, stöd och 

omsorg samt samhälle och miljö. 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 85/2022 

Tjänsteskrivelse, 12 april 2022 

Kommunens kvalitet i korthet 2021, rapport 
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Ks § 102 Dnr KS/2022:47 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022, kommunstyrelsens del 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kvartalsrapport per 31 mars 2021, kommunstyrelsens del, daterad 17 maj 2022 
godkänns. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen redovisar en negativ budgetavvikelse i perioden med 0,6 miljoner kronor. 

Periodavvikelsen förklaras främst av arbetsmarknadsenheten som har en negativ periodavvikelse 

med 1,1 miljoner kronor. Avvikelsen uppvägs av vissa positiva avvikelser gällande 

samhällsplanering och central förvaltning. En fördjupad analys av avvikelsen inom 

arbetsmarknadsenheten behöver göras i syfte att långsiktigt säkerställa uppdrag och finansiering. 

I perioden redovisas en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor för utvecklingsmedel, sociala 

investeringar och omställningskostnader. De sociala investeringarna är i nivå med budget 

samtidigt som omställningskostnaderna uppvisar en positiv budgetavvikelse med 0,2 miljoner 

kronor. Utvecklingsmedel redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,4 miljoner kronor. Denna 

post ska enligt plan lämna ett överskott på årsbasis med 0,6 miljoner kronor för att möta den 

tillkommande kostnaden för myggbekämpning under 2022. 

I perioden har ingen investeringsverksamhet genomförts inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde. Inom området IT-investeringar kommer en större insats att genomföras för att 

stärka kommunens nätverkslösningar. 

Kommunstyrelsen prognostiserar en negativ budgetavvikelse uppgående till 1,7 miljoner kronor. 

Genom att reservera ett utrymme om 0,6 miljoner kronor av utvecklingsmedel återstår ett 

underskott med 1,1 miljoner kronor. Inom den samlade verksamheten har en 

försäkringsersättning erhållits om motsvarande 1 miljon kronor vilket blivit känt under april. 

Investeringsverksamheten inom IT-området är beställd och beräknas kunna påbörjas under 

senare delen av våren. Den totala investeringsutgiften prognostiseras till 1 miljoner kronor för 

2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 10 maj 2022 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022, kommunstyrelsens del 

 

Delges 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 103 Dnr KS/2022:47 042 

Kvartalsrapport per 31 mars, hela kommunkoncernen, 

information 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 Rapporten och eventuella beslut om åtgärder bereds till fullmäktige under 

nästkommande sammanträde 7 juni.  
 

Sammanfattning 

Kommunens periodresultat är positivt och uppgår till 5,9 miljoner kronor efter årets tre första 

månader. Periodresultatet är i nivå med budget och uppvisar ett litet överskott i perioden. 

Verksamhetens nettokostnad avviker från budgeten med minus 5,5 miljoner kronor och 

skatteintäkterna, generella statsbidraget och kommunalekonomiska utjämningen är 6,6 miljoner 

kronor bättre än budget. Jämfört med samma period föregående år är nettokostnaderna knappt 

tre miljoner kronor lägre men som framgår ovan inte i nivå med budget.  

Det prognostiserade årsresultatet uppgår till 37,3 miljoner kronor vilket är 5,7 miljoner kronor 

bättre än budget. I den aktuella prognosen ingår 5 miljoner kronor i förväntade intäkter av mark 

och exploatering. Den löpande verksamheten har således en årsprognos som är i nivå med budget. 

Avvikelsen för verksamhetens nettokostnad uppvägs på årsbasis av ökade skatteintäkter. Jämfört 

med föregående år så ökar verksamhetens nettokostnad i årsprognosen med 54,4 miljoner 

kronor eller 6,1 procent. Exkluderas intäkter för mark och exploatering uppgår ökningen till 62,3 

miljoner kronor eller 7,1 procent. I motsvarande jämförelse ökar skatteintäkterna med 55,1 

miljon kronor eller 6 procent. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 10 maj 2022 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
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Ks § 104 Dnr KS/2012:166 106 

Gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och regionen i 

Uppsala län, uppföljning av kvartal 1, 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen ges i uppdrag att i stiftelsens styrelsearbete bevaka och företräda Heby 
kommuns intressen 

 Kommunstyrelsen tackar för återrapporteringen av månadsrapport för Uppsala läns 
pensionsstiftelse efter mars månad. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 26 april, KS § 83, att ge förvaltningen i 

uppdrag att lämna löpande återrapportering i anslutning till ordinarie rapportering efter mars, 

augusti och december.  Denna återrapport omfattar stiftelsens månadsrapport efter mars månad. 

I förhållande till rapporteringen av stiftelsens årsbokslut 2021 har marknadsvärdet på 

placeringarna minskat med cirka 41 miljoner kronor vilket motsvarar -3,8 procent. Under årets 

första månader har pensionsstiftelsen haft en bättre utveckling än jämförelseindex för alternativa 

investeringar och ränteplaceringar. Aktieplaceringarna har utvecklats i nivå med index. Noterbart 

är att de alternativa placeringarna har haft en positiv utveckling under årets inledning. Den 

senaste månaden överträffar pensionsstiftelsen index inom samtliga områden. 

En viss förskjutning i portföljen har skett där andelen aktier nu uppgår till 46,9 procent (45,5 

procent i årsbokslut 2021), ränteplaceringar 43,2 procent (41,7 procent) och alternativa 

placeringar 9,9 procent (12,8 procent).  Den aktuella förändringen förklaras främst av att en post 

som i årsredovisningen ingick under alternativa placeringar har överförts till aktier. Det handlar 

om ett innehav i en global fastighetsfond. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 9 maj 2022 

 

 

Delges 

Ekonomichef 
Kommunfullmäktiges revisorer  

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-05-17 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 10(25) 

Ks § 105 Dnr KS/2021:63 007 

Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner och 

ekonomiadministrativa processer, svar 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för att årligt antagande av 
attestförteckningar sker och att formellt beslut om detta fattas. Förvaltningen ges i övrigt 
uppdraget att stärka den övergripande kontrollen av efterlevnad av attestreglementet. 

 Förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta pågående utvecklingsarbete av 
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer. Revisionens iakttagelser och 
förslag ska tillvaratas i pågående utvecklingsarbete. 

 

Sammanfattning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har överlämnat rubricerad granskningsrapport med 

uppdrag att senast 5 juni 2022 återkomma med yttrande. 

Av föreliggande revisionsrapport framgår brister i tillämpning av kommunens attestreglemente 

som beslutades 2019. Det handlar bland annat om att nödvändiga beslut om löpande revideringar 

och årligt fastställda attestförteckningar saknas. I tillämpning har revisorerna även noterat att 

underlag till exempelvis intern representation, förtroendekänsliga kostnader, saknas i stor 

utsträckning i det stickprov av verifikat som  granskats. Vid attest av exempelvis manuella 

verifikat har brister i dualitetsprincipen noterats. Det vill säga att det saknas de två attestmoment 

som krävs enligt attestreglemente. 

De noterade bristerna behöver åtgärdas för ett säkerställande av de formella kraven för beslut av 

attestfunktioner. Förvaltningschefer kommer att ges en uppdaterad information om de 

skyldigheter dessa har i enlighet med beslutat attestreglemente. När det gäller förtroendekänsliga 

kostnader så har samtliga verksamheter redan som en konsekvens av pågående granskning 

upplysts om föreliggande brister och de krav som ställs. Detta kommer att följas upp och 

handläggare/administratör inom respektive förvaltning och vid central förvaltnings 

ekonomienhet kommer att instrueras om att händelser utan fullständiga underlag inte ska 

registreras före det att fullständiga underlag bilagts händelsen. 

För såväl rutinen för leverantörsfakturering som kundfakturering rekommenderas en 

sammanhållen dokumenterad rutinbeskrivning. Denna brist är identifierad av förvaltningen och 

ett arbete pågår för att stärka dokumentationen av samtliga rutiner.  Förvaltningen kommer i 

övrigt att ta in de iakttagelser och de lämnade rekommendationerna i det löpande 

utvecklingsarbetet av rutiner och ekonomiadministrativa processer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 9 maj 2022 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomichef 
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Ks § 106 Dnr KS/2021:19 001 

Ansökan om utvecklingsmedel för införande av digital 

signering 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Utvecklingsmedel för digitalisering  tas i anspråk med 12.000 kr till införande av digital 
signatur.  

 

 

Sammanfattning 

Idag finns det i kommunen  ingen möjlighet signera dokument eller avtal digitalt. Kommunen kan 

bara signera digitalt om man får det digitalt från annan part. Behovet av digital signering finns  

inom alla förvaltningar. 

Digital signering skulle förenkla och effektivisera hanteringen påskrift av handlingar och avtal.  

Allt fler samarbetsparters och leverantörer i andra kommuner och myndigheter kräver också 

digital signering som första alternativ. Handlingar som omfattas av sekretess eller andra 

dokument med känslig information kommer inte att kunna signeras digitalt på detta vis. 

Kostnaden om 12.000 kr motsvarar ca 1000 signeringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 28 april 2022 

 

 

Delges 

Kanslichef 
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Ks § 107   

Budget- och skuldrådgivning, information 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Muntlig redovisning från Sara Larsson, budget- och skuldrådgivare. 

 

Beslutsunderlag 

Bildspel, 17 maj 2022 
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Ks § 108 Dnr KS/2008:23 106 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 

2021 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Missiv, 20 april 2022 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Revisionsutlåtande och granskningsrapport 2021, KPMG  
 

Beslutsunderlag 
Annika Krispinsson (C) anmäler jäv och deltar ej i överläggning eller beslut. 
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Ks § 109 Dnr KS/2021:63 007 

Svar på uppföljande granskning av kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt och samordningsansvar 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Svar daterat 2022-05-04 antas och överlämnas till kommunfullmäktiges revisorer. 

 

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

uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar. Den tidigare 

granskningen genomfördes under revisionsåret för 2017. Granskningens syfte är att bedöma om 

kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder utifrån de brister som identifierades i den tidigare 

granskningen och om den interna kontrollen inom området är tillräcklig. Utifrån genomförd 

granskning är yrkesrevisionens samlade bedömning att kommunstyrelsen i allt väsentligt har 

vidtagit åtgärder utifrån de brister som identifierades i den tidigare granskningen och att den 

interna kontrollen inom området i allt väsentligt är tillräcklig. 

Kommunfullmäktiges revisorer har sänt granskningen till kommunstyrelsen för synpunkter.  

I granskningen följer PwC upp en tidigare rapport i samma fråga, som genomfördes 2017. Vid den 

granskningen föreslogs följande områden för kommunstyrelsens att utveckla. De var: 

 Se över hur styrningen via effektmål samt samordning med budgetprocessen ytterligare kan 
förtydligas och utvecklas.  

 Analysera på vilket sätt uppsikten över nämnderna, gemensamma nämnder och bolag kan 
stärkas samt system och rutiner avseende detta. Uppföljningarna bör vara skriftliga så att 
spårbarhet finns.  

 Implementera former för information till hela kommunstyrelsen utifrån de ägarmöten som 
sker. 

 Säkerställa att årliga beslut fattas där prövning sker av om den verksamhet som bolagen har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet.  

 Sala-Heby Energi AB inkluderas i kommunens förvaltningsberättelse och i de sammanställda 
räkenskaperna, enligt rekommendationen 8.2 avseende sammanställd redovisning från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR).  

 Riktlinjer för intern kontroll beslutas av fullmäktige och implementeras i hela kommunen hos 
såväl tjänstemän som förtroendevalda. 

 Internkontrollplaner utformas utifrån en dokumenterad riskbedömning där en riskvärdering 
av kartlagda risker sker samt att tillämpningen av riktlinjerna säkerställs 

 

I den uppföljande granskningen undersöker PwC dels (1) hur dessa förslag har tagits omhand 

genom beslut i kommunstyrelsen,  (2) om fattade beslut har verkställts, (3) om återrapportering 

sker till kommunstyrelsen på åtgärderna samt (4) huruvida kommunstyrelsen har vidtagit 

åtgärder med anledning av vård- och omsorgsnämndens underskott.  
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PwC drar slutsatsen att kommunstyrelsen i de tre första punkterna har vidtagit adekvata 

åtgärder. På den fjärde punkten har PwC som rekommendation att kommunstyrelsen fattar 

formella beslut vid återrapportering från nämnderna för att synliggöra styrelsens 

ställningstagande i ärendet. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens svar är att styrelsen fortsättningsvis fattar formella 

beslut som visar styrelsens ställningstagande i samband med att nämnderna återrapporterar till 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 28 april 2022 
Kf rev § 23/2022 
Uppföljande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar 

 

 

 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga förvaltningschefer 
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Ks § 110 Dnr KS/2015:52 001 

Uppföljning av samarbete mellan Heby kommun och 

Hebyfastigheter AB 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tackar för informationen. 
 Uppdraget följs upp nästa gång på sammanträdet i mars 2023. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen redogör för aktuella samarbeten med det kommunala fastighetsbolaget. 

Samarbetet har inte utökats i särskilt stor omfattning sedan uppföljningen 2021. Eventuellt är det 

en följd av att det under 2020 och 2021 skedde en större utveckling av samarbetet, och en del 

förflyttning skedde då. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att utveckla samarbetet inom 

budgetplanering och ekonomisk uppföljning.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2021 redogjordes för status i samarbetet mellan 

Hebyfastigheter AB och Heby kommun. De nytillskott som fanns att rapportera om vid det 

tillfället var flera stycken: 

 Lokalplanering: Under 2020 har ett tätare samarbete kring framtida behov av lokaler inletts 
mellan bolaget och förvaltningen. Det har varit en viktig del av arbetet med 
utbildningsnämndens lokalomställning. 

 Ekonomisk planering: Här sker en planering gemensamt, med avstamp i ägardialogerna fyra 
gånger per år. Bland annat har detta lett till nyemission till fastighetsbolaget. 

 Digitalisering: Under innevarande år deltar bolaget i förvaltningens organisation för 
planering av digitalisering, kallat för e-styr. Det innebär att vi tillsammans planerat vad som 
är prioriterat för koncernen att jobba med på området, och att vi kan dra nytta av hela 
koncernens digitala utveckling. 

 Löneprocessen: Med start 2021 kommer samråd mellan förvaltning och bolag ske innan 
förslag till löneöversyn läggs fram till personalutskott och styrelse. Tanken är att ha en 
samsyn på önskvärd löneutveckling inom koncernen. 

 Utbildningar: Från 2021 kommer förvaltningen erbjuda alla koncernens chefer att delta i 
utbildningar, exempelvis inom arbetsmiljöansvar och liknande. Fastighetsbolaget är sedan 
tidigare erbjudna att ingå i utvecklande ledarskap. 

 

Nya bedömningar gjordes i följande områden (de ansågs som mindre lämpliga än tidigare):  
 
 Juridik och upphandling 
 Ekonomisystem och administration 
 Hemsida och HR-administration 
 Nämndsekreterare 
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Sedan 2021 har det inte tillkommit några nya områden där samarbete har etablerats. Det har 

snarare varit aktuellt att få det nya att sätta sig, och där är det en del som återstår fortfarande. 

Bland annat kan bolag och kommun närma sig ytterligare vad gäller ekonomisk planering och 

uppföljning.  

Under senvinter och vår 2022 har fastighetsbolaget varit aktiva och viktiga i planeringen för 

flyktingmottagningen tillsammans med kommunen, Man har deltagit i möten, ordnat med 

inspektioner av myndigheter och ordnat rent praktiska göromål för att möjliggöra för kommunen 

att klara sitt uppdrag på det området.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 28 april 2022 
Bilaga: möjliga samarbeten 
Ks § 80/2022  

 

 

Delges 
Kommundirektör 

Hebyfastigheter AB 
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Ks § 111 Dnr KS/2022:31 027 

Motion om informationsfolder 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Motion om informationsfolder överlämnas till förvaltningen för utredning och förslag till 
svar. 

 

Sammanfattning 

Mattias Widén (SD) har inkommit med en Motion om informationsfolder. I motionen föreslås det att 
alla nyanställda inom Heby kommun under 25 år ska erbjudas en samlad information om vikten av 
pensionssparande, vara med i A-kassan, samt vad ett fackförbund kan erbjuda. 

 

Sverigedemokraterna föreslår att Heby kommun erbjuder alla nyanställda under 25 år en 
informationsfolder, att fullmäktige ser över om detta är ekonomiskt genomförbart och att fullmäktige 
driver frågan vidare till alla nämnder. 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 39/2022 
Motion om informationsfolder 

 

 

Delges 

Kommundirektör 
 

 

  



PROTOKOLL 
2022-05-17 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 19(25) 

Ks § 112 Dnr KS/2022:38 106 

Kommunrepresentant till Örsundaåns vattenråd 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Per Möller (C) utses till kommunrepresentant i Örsundaåns vattenråd, i egenskap av 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för perioden fram till 31 december 2022. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att teckna medlemskap i Örsundaåns vattenråd, Kf § 28/2022. 

Kommunfullmäktige beslutade då också att delegera till kommunstyrelsen att utse en 

representant i rådet. 

Vattenrådet vision är ”att främja ett socialt-, ekonomisk- och miljömässigt hållbar förvaltning av 

vattenmiljöerna i Örsundaåns avrinningsområde bidrar till en konkurrenskraftig 

livsmedelsproduktion”. Vattenrådet utgör en frivillig sammanslutning av markägare, kommuner, 

representanter för de areella näringarna, markavvattningsföretag och övriga, vilka är beroende 

av, eller engagerade i, vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet. 

Rådet ska i samverkan med de areella näringarna (brukare och ägare), markavvattningsföretag 

och övriga, vilka är beroende av eller engagerade i förbättrad vattenkvalitet, verka för ett 

långsiktigt hållbart nyttjande av vattenmiljöerna så att målet om god ekologisk och kemisk samt 

kvantitativ status kan uppnås i vattenmiljöerna inom avrinningsområdet. Vattenrådet ska arbeta 

utifrån avrinningsområdesperspektiv, verka för att mer kunskap om vattenmiljöerna i området 

kommer fram, sprida kunskapen inom avrinningsområdet och stötta genomförandet av åtgärder 

som ska förbättra vattenmiljön.   

 

Beslutsunderlag 

Kf § 28/2022  

 

 

Delges 

P Möller 
Örsundaåns vattenråd 
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Ks § 113 Dnr KS/2021:12 214 

Avslutande av detaljplan för DPä 400 ”Trekanten Öjavägen”, 

Diken 1:53 och Diken 1:54 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Att DPä 400 ”Trekanten Öjavägen”, Diken 1:53 och Diken 1:54 avslutas och tas bort från Heby 

kommuns plankö. 

 

Sammanfattning 

En ansökan om planändring inkom från Harbo Husservice  2021-01-22. Detaljplaneändringen 
skall möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus på fastigheten Diken 1:53 samt ett parhus på 
fastigheten Diken 1:54.   

I gällande Översiktsplan, Kommunplan 2013, för Heby kommun beskrivs att ny 
bostadsbebyggelse bör förläggas till befintliga planområden. För Harbo tätort bör ny planläggning 
enligt gällande översiktsplan bidra till att minska ortens tudelade karaktär. Aktuellt planområde 
är i Översiktsplanen utpekat som utvecklingsområde för enbostadshus och flerbostadshus. 
Planändringen bedöms därmed vara i enlighet med översiktsplanens intentioner. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 april 2021 (Ks § 94) att ge planbesked att arbetet med en ny 
detaljplan skulle inledas samt gav Mark- och planeringsenheten planuppdrag. Planarbetet 
beräknades kunna inledas under det första kvartalet 2022 med ett förväntat antagande under 
första kvartalet 2023.  

Planbeskedet skickades till planintressenten 29 april 2021. 

Den 9 februari 2022 meddelade planintressenten att denne  inte längre vill genomföra 
planändringen. Den 12 april 2022 efter möte med tjänstepersoner på kommunen kom ett 
likalydande skriftligt besked, att Harbo Husservice önskar återta planansökan för Diken 1:53 och 
Diken 1:54 som inkom till Heby kommun den 12 april 2021. 

Mark- och planeringsenheten föreslår Kommunstyrelsen därför, på planintressentens egen 
begäran, att DPä 400 ”Trekanten Öjavägen”, Diken 1:53 och Diken 1:54. avslutas och tas bort från 
Heby kommuns plankö.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2 maj 2022 
Återtagande om ansökning av planändring 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
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Ks § 114   

Träff med kultur- och fritidsnämnden med anledning av 

Årsredovisning 2022 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Anders Pettersson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Ingela Wikander (KD) andre vice 

ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Ingela Örneholm, förvaltningsekonom, redogör för 

kultur- och fritidsnämndens verksamhet under föregående år.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2022, kultur- och fritidsnämndens del 

 

 

Delges 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Ks § 115  

Information och rapporter 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 

Arbetsmarknadsråd 8 mars 2022 

Personalutskottet, 4 maj 2022 

Handlingar till Neda årsstämma 

Ubn § 43/2022 

Von § 47/2022 
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Ks § 116   

Mål och budget 2023, plan 2024 – 2025 
 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Bo Strömquist, ekonomichef, redogör för planeringsförutsättningarna och förvaltningens förslag 

på satsningar inför kommande planperiod. Inom kommande period prognosticeras resultaten 

falla inom kommunsektorn, prisutvecklingen är hög och bland annat ökar pensionskostnaderna 

snabbt från år 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Bildspel, 17 maj 2022 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 

 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-05-17 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 24(25) 

Ks § 117 Dnr KS/2022:29, KS/2021:74 042, 012 

Kommunstyrelsens ramar och effektmål 2023, diskussion 
 

 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Emma Burstedt, kommundirektör redogör kort för resultatet för måluppfyllelsen under 

föregående år och funderingar kring nu gällande effektmål. 

 

Kommunstyrelsen tar ett beslut om preliminära effektmål för 2023 vid näst sammanträde 7 juni. 
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Ks § 118   

Val av ombud till Inera AB:s årsstämma 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Olof Nilsson (S) utses till ombud för Heby kommun till Inera AB:s årsstämma den 16 juni 2022. 

 

Sammanfattning 

Ineras årsstämma hålls digitalt den 16 juni 2022 klockan 10.00-11.00. 

Ineras årsstämma föregås av ägarrådet som genomfördes den 2 maj 2022. Ägarrådet fastställer 

ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman den 16 juni 

2022.  

 

Delges 
O Nilsson 
Inera AB 

 

 


