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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunfullmäktige 

Heby kommun 

Kommunfullmäktige sammanträder 

DATUM 8 februari 2022 klockan 17:00 
PLATS Heby folkets hus, Heby och digitalt via Zoom 

Kl. 18.30 – 19.00 håller kommunfullmäktige paus 

 

Förmöten: 

Länk skickas separat från gruppledare 

S och C: 16.15 

Blågrönt (M, L, KD, MP) : kl. 16.15 

SD: kl. 16.00 

V: kl. 16.00 

 

1. Mötets öppnande 

2. Anteckning av närvarande 

3. Val av justerande 

4. Tid och plats för justering 

 Förslag: mån 14 februari, kl. 8.30 

5. Revidering av föredragningslistan 

6. Information om läget i Heby kommun gällande covid-19 

Emma Burstedt, kommundirektör 

7. Styrelse, nämnder och beredningar 

8. Revisorerna, information kl. 17.30  

Sven-Erik Eriksson, ordförande 

Carin Hultgren, revisor PwC 

- Kf rev § 1/2022 s. 4 

- Revisionsrapport – granskning a ekonomistyrning inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde, s. 6 
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9. Allmänhetens frågor, kl. 18.15 

10. Återrapporteringar 

11. Frågor 

12. Interpellationer 

13. Uppföljning av motioner anmälda 2021, s. 43 - 47 

Diarienummer: KS/2022:8 

- Ks § 11/2022, s. 43 
- Tjänsteskrivelse, 17 januari 2022, s. 46 

14. Lokal ordningsstadga, s. 48 - 66 

Diarienummer: KS/2020:13 

- Ks § 9/2022, s. 48            
- Tjänsteskrivelse, 10 januari 2022, s. 50 
- Lokal ordningsstadga förslag, s. 52 
- Delbeslut om tillfälligt upphävande av ordningsföreskrift samt förlängd 

prövningstid Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter, s. 56 
 

15. Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer, s. 67 - 72 

Diarienummer: KS/2021:39 
- Ks § 13/2022, s. 67 
- Ubn § 174/2021, s. 68 
- PM 2 november 2021, s. 69 
- Kf § 33/2021 s. 71 
- Motion om gratis mensskydd för tjejer, s. 72 

 

16. Svar på motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun, s. 
73 - 88 

Diarienummer: KS/2020:95 
- Ks § 14/2022, s. 73 
- Tjänsteskrivelse 17 januari 2021, s. 75 
- Ubn § 177/2021, s. 79 
- PM 16, november 2021   s. 83 
- Kf § 105/2021, s. 105 
- Motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun, s. 84 

17. Avfallstaxa, s. 89 - 120 

Diarienummer: KS/2021:88 

- Ks § 18/2022, s. 89 
- Missiv 21 december 2021, s. 90 
- Protokollsutdrag 2021-12-02 §474 Verksamhetsplan och budget 2022, s. 95 
- Kf § 75/2021, s. 75 
- Förslag till avfallstaxa 2022, s. 97 
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18. Anmälan av nya motioner, s. 121-122 

Diarienummer: KS/2022:21, KS/2022:1 

- Motion om psykisk ohälsa i första hand bland barn, ungdomar och unga vuxna,  
s. 121 

- Motion om voteringssystem, s. 122 
 

19. Anmälan av nya medborgarförslag, s. 123 

Diarienummer: KS/2022:14 

- Medborgarförslag: Ta tillbaka önskematveckan till skolmatsalen i skolan, s. 123 

20. Avsägelser, s. 124 

- Avsägelse, 2022-01-22, s. 124 

 

21. Övriga val 

22. Anmälningsärenden, s. 125 - 226 

Diarienummer: KS/2019:13, KS/2021:74, KS/2021:7 

- Ägarmöte om överförmyndarnämnd, 8 oktober 2021, s. 125 
- Ks § 5/2022 Ekonomisk åtgärdsplan med anledning av utökade kostnader för 

myggbekämpning, s. 127 
- Verksamhetsplan för kommunstyrelsen  § 261/2022  med bilaga, s. 128 
- Verksamhetsplan för kultur – och fritidsnämnden § 77/2021 med bilaga, s. 148 
- Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden § 163/2021 med bilaga, s. 164 
- Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden § 164/2021 med bilaga, s. 184 
- Verksamhetsplan för utbildningsnämnden § 228/2021 med bilaga, s. 201 

 

 

 

 

Olof Nilsson 

Ordförande 

HEBY KOMMUN 

Besöksadress: Tingsgatan 11 

Postadress: 744 88 Heby 

Telefon: 0224-360 00 

www.heby.se 

 

http://www.heby.se/
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§1 Dnr KS/2021:63 007 

Redovisning av fördjupade granskningar 

Beslut 

 Rapporten ”Granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsområde” 
kommer att presenteras för och överlämnas till kommunfullmäktige. 

 Rapporten ”Granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsområde” 
lämnas för yttrande till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden med återrapportering 
senast 15 mars 2022. 

 Revisionsplanering och redovisning av återstående fördjupade granskningar behandlas på 
kommande revisionssammanträde. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges revisorer i Heby kommun har med hjälp av sakkunnigt biträde PwC 
genomfört en granskning avseende ekonomistyrning – övergripande rörande kommunstyrelsen 
och en fördjupning inom utbildningsnämnden. Resultatet av granskningen framgår av bifogad 
rapport ”Granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsområde” och kan 
kort sammanfattas enligt följande: 
Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- 
och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om utbildningsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftade även 
till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.  
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen i allt väsentligt 
har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå. Vår 
bedömning är vidare att utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig 
ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Avslutningsvis bedömer vi att den interna 
kontrollen inom granskningsområdet inte helt är tillräcklig. 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden yttrar sig över rapporten 
senast den 15 mars 2022. 

Revisionen beslutar att sakkunnigt biträde presenterar granskningen för kommunfullmäktige vid 
kommande möte. 

Elisbeth Husdal, PWC, presenterar utkast till fördjupade granskningen ”Löpande internkontroll i 
ekonomiadministrativa processer och redovisningsrutiner”. Revisionen ser fram emot den 
slutliga rapporten. 

Revisionsplanering nästa sammanträde. 
Uppföljning av fördjupade granskningar redovisas kommande möte 
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar 
 Intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun genomfört en
granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om
utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet
den ansvarar för. Granskningen syftade även till att bedöma om den interna kontrollen
inom granskningsområdena är tillräcklig.

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

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten.

Revisionsfrågor Bedömning

1. Finns det tydliga regler och riktlinjer för den
kommunövergripande mål- och budgetprocessen?

Ja

2. Finns det regler och riktlinjer för utbildningsnämndens
ekonomistyrning?

Delvis

3. Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper?
(kommunövergripande och inom utbildningsnämnden)

Delvis

4. Är fördelningen av ansvar och befogenheter i
utbildningsnämndens verksamhet tydlig?

Ja

5. Har utbildningsnämnden en god prognossäkerhet? Delvis

6. Säkerställer utbildningsnämnden en löpande kunskap om
ekonomiskt läge?

Ja

7. Vidtar utbildningsnämnden åtgärder för att åstadkomma en
ekonomi i balans?

Nej

8. Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt
vid befarat ekonomiskt underskott?

Delvis
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Revisionsfråga 1-4 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet.

Revisionsfråga 5-8 utgör grund för bedömning om intern kontroll.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderas utbildningsnämnden att:

● Överväga behovet av att ta fram nämndspecifika ekonomistyrningsregler där
principerna för nämndens budgetfördelning framgår (resursfördelningsmodellen),
men främst principer för den löpande uppföljningen avseende innehåll och frekvens.

● Aktivt fatta formella beslut vid återrapportering av åtgärdsplaner, detta i syfte att
säkerställa nämndens ställningstagande avseende lämnad återrapportering samt ge
möjlighet för nämnden att nå en ekonomi i balans.

● Tydliggöra vilka åtgärder som respektive ansvarsnivå ska vidta vid befarade
budgetavvikelser och hur eventuella effektiviseringskrav ska följas upp för att
säkerställa att avsedd effekt uppnås.

Utifrån genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

● Utifrån sin uppsiktsplikt fatta formella beslut vid återrapportering av nämndernas
åtgärdsplaner, detta i syfte att synliggöra kommunstyrelsens uppsikt samt
ställningstagande avseende lämnad återrapportering.
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Inledning
Bakgrund
En fungerande ekonomistyrning är en viktig del av den samlade styrningen och
ledningen av kommunen. Att en och samma nämnd eller verksamhet under flera år har
stora återkommande ekonomiska underskott kan tyda på att att ekonomistyrningen inte
fungerar, på bristande politiskt ansvarstagande eller att resursfördelningen inte sker
utifrån realistiska underlag. Återkommande ekonomiska underskott riskerar medföra att
kommunen inte klarar av att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.
Det kan därför finnas skäl att komplettera den grundläggande granskningen av den
aktuella nämnden och kommunstyrelsen med en fördjupad granskning av
ekonomistyrningen.

Utbildningsnämndens ansvarar enligt kommunallagen kap 6 § 6 för att verksamheten
bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Kommunstyrelsen ansvarar
enligt samma lag kap 11 § 8 för att ett förslag till budget upprättas. Det är
kommunstyrelsen som ska tydliggöra när de olika nämnderna ska inlämna underlag
med mera till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska enligt samma lag ha uppsikt över
nämndens verksamhet.

Utbildningsnämnden har under de senaste åren inte bedrivit sin verksamhet inom
tilldelad driftbudgetram. Revisorerna har även under senare år uppmärksammat brister i
nämndens prognossäkerhet. Vidare kan utläsas i officiell statistik och
nyckeltalsjämförelser att grundskoleverksamheten har en högre kostnad jämfört med
liknande kommuner och snittet i riket historiskt.

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det som
angeläget att göra en granskning av kommunstyrelsens mål- och budgetprocess samt
av utbildningsnämndens ekonomistyrning.

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

Revisionsfrågor:

Ändamålsenlighet

1. Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande mål- och
budgetprocessen?

2. Finns det regler och riktlinjer för utbildningsnämndens ekonomistyrning?
3. Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande och inom

utbildningsnämnden)
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4. Är fördelningen av ansvar och befogenheter i utbildningsnämndens verksamhet
tydlig?

Intern kontroll

5. Har utbildningsnämnden en god prognossäkerhet?
6. Säkerställer utbildningsnämnden en löpande kunskap om ekonomiskt läge?
7. Vidtar utbildningsnämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans?
8. Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat ekonomiskt

underskott?

Revisionsfråga 1-4 utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet.

Revisionsfråga 5-8 utgör grund för bedömning av intern kontroll.

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för vår analys
och bedömning. I denna granskning har följande revisionskriterier varit vägledande:

● Kommunallag 6:6, 11:8  samt 6:1
● Kommmuninterna styrdokument/särskilda fullmäktigebeslut som rör

granskningsområdet vilka återfinns i bilaga 4.

Avgränsning
Granskningen avser kommunstyrelsen och utbildningsnämnden och avser i huvudsak
innevarande år. Till viss mån omfattas även tidigare år.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av riktlinjer, regler och
rutiner inom området, dokumenterad ansvarsfördelning, ekonomiska underlag,
prognoser och uppföljningar, protokoll och underliggande handlingar med mera.

Intervjuer har skett med kommunstyrelsens presidium, utbildningsnämndens presidium
samt ansvariga tjänstepersoner på såväl kommunstyrelsenivå som nämndsnivå.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Historiskt utfall och avvikelser

Iakttagelser
Vid en översyn av Heby kommuns driftredovisning från år 2018 och framåt kan vi
konstatera att styrelse och nämnder (sammantaget) redovisat negativa avvikelser i
jämförelse med budget samtliga år. De negativa avvikelserna härrör främst till vård- och
omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden har redovisat ett budgetunderskott om 20,4 mnkr 2018, 5,2 mnkr
2019 och 6,8 mnkr 2020. Budgetramarna har under åren varit 350,9 mnkr 2018, 367,6
mnkr 2019 och 365,8 mnkr 2020. Vi noterar att budgetramen har ökat med ca 15 mnkr
från 2018 till 2020.

I tabellen nedan följer utfall, budget och avvikelse för utbildningsnämnden respektive år.
Resultatet är hämtat från kommunens årsredovisningar.

Utbildningsnämnden

Mnkr Budget Utfall Avvikelse

2018 351,0 371,4 -20,4

2019 367,6 372,8 -5,2

2020 365,8 372,6 -6,8

2021 364,1
Prognos helår 2021

(delårsrapport): 378,6 -14,5
Bild 1: Budget, utfall och avvikelse hämtat från Heby kommuns årsredovisningar respektive år.

I årsredovisning för 2018 uppges att det negativa utfallet inom utbildningsnämnden
beror på högre nettokostnader än tilldelad ram vilket förklaras med ökade kostnader för
köp av huvudverksamhet 9 mnkr, ökad kostnad för skolskjuts 2 mnkr, högre kostnader
för lokalhyra 1,8 mnkr och ökade kostnader för kost 1 mnkr. Resterande kostnader
förklaras med att verksamheten inte hunnit med att anpassa personalkostnaderna till
den tilldelade ramen.

I årsredovisning för 2019 beskrivs att det negativa utfallet inom utbildningsnämnden
beror på avvikelser för bland annat kostnad för utbetalning till fristående skolor på 3,2
mnkr (för både 2018 och 2019) samt högre personalkostnader än budgeterat med 4,9
mnkr.

I årsredovisning för 2020 förklaras det negativa utfallet inom utbildningsnämnden bero
på en effekt av att det i budget saknades effektiviseringsåtgärder motsvarande 11,3
mnkr.

I delårsrapport för 2021 uppges avvikelsen om 12,8 mnkr härröra till budgetunderskott
om 7,7 mnkr för grundskoleverksamheten. Inom område gemensamt barn och utbildning
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finns en avvikelse med minus 2,6 miljoner kronor, gymnasieskolan redovisar en
budgetavvikelse med minus 1,3 mnkr och förskolan ett minus med 1,2 mnkr. Slutligen
hänvisas att  7,8 mnkr av underskottet härrör till högre personalkostnader än budgeterat.

För att sätta Heby kommun i jämförelse med riket och andra liknande kommuner
inom områden kopplat till utbildningsnämndens verksamhet (kostnadsläge) väljer vi att
lyfta fram ett antal nyckeltal från databasen Kolada. I Kolada finns en samlad ingång till
nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i samtliga kommuners och regioners
verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga
myndigheterna men också på uppgifter från andra källor.

De senaste nyckeltalen som presenteras i Kolada är från 2020 vilket vi vill poängtera.
Anledningen till att vi ändå ser ett värde av att presentera nyckeltalen härrör till att det
indikerar hur Heby kommuns historiska kostnadsläge inom verksamheterna sett ut. Vi
noterar att kostnadsläget är betydligt högre inom grundskolan i jämförelse med
strukturellt liknande kommuner och riket. Beträffande nettokostnadsavvikelse i procent
för grundskolan visar det ett positivt värde mellan +32,9 % (2018) och +12,3 % (2020)
vilket betyder att verksamheten har betydligt högre kostnadsläge än statistiskt förväntat.
Vi iakttar dock att kostnaderna för grundskola och gymnasieskola är lägre år 2020 i
jämförelse med 2019 samt att nettokostnadsavvikelsen för förskola visar ett negativt
värde vilket indikerar att kostnadsläget är lägre än statistiskt förväntat. Vad gäller
kostnader för komvux per heltidsstuderande ser vi en ökning från ca 52 tkr år 2019 till 90
tkr år 2020.

Heby kommun Strukturellt
liknande

kommuner
2020

Alla
kommuner

2020Utbildningsnämnden 2018 2019 2020

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl.
öppen förskola, (%) 10,0 1,3 -2,2 -1,7 -1,0

Nettokostnadsavvikelse grundskola
F-9 (%) 32,9 20,2 12,3 6,0 2,3

Kostnader för kommunal grundskola
åk 1-9 kr/elev 141 310 135 534 134 083 127 715 121 068

Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev
131 213 140 187 135 965 134 222 132 352

Nettokostnadsavvikelse
gymnasieskola, (%) 5,0 4,3 -0,7 2,9 2,7

Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande
41 039 51 882 89 943 51 925 60 325

Nettokostnad svenska för invandrare,
kr/inv 383 369 52 232 257
Bild 2: Statistik och nyckeltal hämtade från Kolada.se.

Som vi tidigare nämner förbehåller vi oss till att statistiken inte är dagsaktuell men vi kan
däremot konstatera att kostnadsläget historiskt är statistiskt högre än förväntat inom
främst grundskolan. Vilket kan ses i ljuset av att verksamheterna visar budgetunderskott
i årsredovisning för 2018, 2019 och 2020. Samtidigt vill vi belysa att utvecklingen från
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2019 till 2020 visar att kostnader för kommunal grundskola och gymnasieskola har
minskat.

Regler och riktlinjer för mål- och budgetprocessen
Revisionsfråga 1: Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande
mål- och budgetprocessen?

Iakttagelser

Kommunstyrelsens roll
Av reglemente för kommunstyrelsen , fastställt av kommunfullmäktige, framgår att1

kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har ansvar för hela
kommunens utveckling, samordning och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder
och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi enligt
kommunallagen (2017:7259). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över nämndernas
verksamhet.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;

● leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, policyer, planer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten,

● övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning
handhas rationellt och ekonomiskt,

● tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Riktlinje för mål och budget
Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 om att anta dokumentet “Riktlinje för mål
och budget” som ingår i författningssamlingen.2

Riktlinjen är det övergripande normerande styrdokumentet för kommunens budget och
målstyrningsprocess och reglerar det gemensamma arbetet mellan förtroendevalda och
tjänstemän vad gäller att ta fram mål, budget och verksamhetsplaner för verksamheten.
Den beskriver även övergripande hur och när arbetet med omvärldsbevakning,
riskanalys och intern kontroll integreras i mål och budgetarbetet. Den kompletteras med
anvisningar och instruktioner för mål och budgetarbetet i nämnder och förvaltningar.

I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Kommunens förtroendevalda
ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för nämnderna och kommunen
som helhet. Kommunens förvaltningar arbetar sedan för att uppnå de politiska mål som
kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om.

All styrning och ledning i kommunen utgår från kommunens vision. Utifrån visionen

2 “Riktlinje för mål och budget” infördes i författningssamlingen den 30 december 2019.
1 Kommunstyrelsens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2020-04-21 § 30.
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beslutar fullmäktige om inriktningar och utifrån inriktningarna beslutar nämnderna om
effektmål. Ett viktigt ramverk för kommunens målarbete är de globala hållbarhetsmålen-
Agenda 2030.

Bild 3: Organisationsbild hämtad från Heby kommun.

Styrkedjan- mål på olika nivåer (utdrag ur Riktlinje för mål och budget)
Utifrån fullmäktiges styrdokument, vision och inriktningar ska kommunstyrelsen och
nämnderna formulera och anta effektmål. Effektmålen ska vara mätbara, ha
medborgarfokus och beskriva den effekt som ska uppnås för att tillgodose
medborgarnas behov. Utvalda indikatorer visar om de aktiviteter som verksamheten
genomför får effekt, dvs leder till att nå effektmålen. Indikatorerna blir mått på den
kvalitet som nämnden vill uppnå. Genom att använda mått som också används av andra
kommuner ges en möjlighet till ytterligare jämförelser.

Visionen
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning och ambitionsnivå
för hur kommunfullmäktige vill att det framtida Heby kommun ska se ut.

Inriktningarna
Inriktningarna är kommunfullmäktiges styrning av kommunens verksamhet med
utgångspunkt i kommunens vision. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut
de övergripande områden som är prioriterade i kommunen. Inriktningarna gäller för
samtliga nämnder och bryts på nämndnivå ned till effektmål för nämndens
arbetsområde.
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Effektmål och uppdrag
Effektmålen är mål som tydliggör hur nämnden ska bidra till inriktningarna. Effektmålen
visar vägval och riktning. Effektmålen är även nämndens styrning av förvaltningarna och
ska uttrycka vad nämnden vill att förvaltningen prioriterar, samt vilken effekt nämnden
vill se att förvaltningens arbete genererar.

Verksamhetsmål
Förvaltningen tar fram verksamhetsmål med aktiviteter för att tydliggöra hur
verksamheten ska bidra till att nå effektmålen. Förvaltningen kan även prioritera
ytterligare verksamhetsmål som är viktiga för utvecklingen av verksamheten, som inte
kopplar direkt mot ett effektmål. Enheterna arbetar i sin tur med målen på enhets- och
medarbetarnivå i form av aktiviteter.

Mål och budgetprocessen (utdrag ur Riktlinje för mål och budget)
Nedan illustreras mål och budgetprocessen månadsvis.

November
Mål- och budgetprocessen inleds under november med att förvaltningen påbörjar en
trend och omvärldsanalys i enlighet med Sveriges kommuner och Landstings (SKR)
metod för omvärldsbevakning. Omvärldsanalysen är ett underlag som ska bidra till
planeringsarbetet för mål och budget.

December
Om behov av förändringar i Mål- och budgetprocessen identifierats för nästkommande
år ska riktlinje för mål och budget tas upp i kommunstyrelsen för revidering. En mer
precis tidsplan för budgetprocessen beslutas i kommunstyrelsens planeringsdirektiv.

Januari
I januari informeras kommunstyrelsen och kommundirektörens ledningsgrupp om de
senast kända ekonomiska förutsättningarna i enlighet med skatte- och
statsbidragsprognoser, den senaste pensionsprognosen samt befolkningsprognosen.
Materialet uppdateras fortlöpande under budgetprocessen inför kommunstyrelsens
budgetsammanträden. Kommunstyrelsen bereder planeringsdirektiven.

Februari
I februari bjuder kommunstyrelsens ordförande in kommunfullmäktiges ledamöter,
samtliga presidier i nämnder och de helägda bolagen, kommundirektörens
ledningsgrupp, och tjänstemän med nyckelfunktioner till ett strategiskt seminarium.
Omvärldsanalysen presenteras tillsammans med en nulägesanalys av kommunens
resultat, internkontroll samt årets ekonomiska förutsättningar. Syftet med seminariet är
att förtroendevalda och förvaltning ska få en gemensam bild av trender,
utvecklingsmönster och ekonomiska förutsättningar. Efter seminariet tar
kommunstyrelsen beslut om övergripande planeringsdirektiv för mål och budget för
planeringsåret. Direktivet innehållet fokusområden för målarbetet till alla nämnder och
förvaltningar. Utifrån planeringsdirektivet arbetar nämnder och förvaltningar under våren
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med förberedelser till mål och budgetkonferensen i maj och till höstens arbete med
verksamhetsplaner.

Februari- april
Från februari till och med april pågår interna tjänstemannaprocesser i syfte att
presentera ett förslag till mål och budget vid budgetkonferensen i maj. En sådan process
är en riskkartläggning som utgör underlag till riskanalysen.

Maj
I maj uppdateras de ekonomiska förutsättningarna utifrån aktuell prognos för skatter,
statsbidrag, pensioner samt befolkning. Vid budgetkonferensen i maj presenterar
förvaltningen förslaget till mål och budget i sin helhet samt överväganden utifrån
planeringsdirektivet. Förslaget överlämnas därefter till majoriteten och oppositionen för
politisk förhandling.

Juni
Efter politisk förhandling arbetar kommunstyrelsen sedan fram ett förslag för mål och
budget för hela kommunen. Förslag på nämndernas nettobudgetramar och förslag på
mål och budget inklusive eventuella uppdrag samt förslag på skattesats beslutas av
kommunstyrelsen i juni. Nämnderna och styrelsen tar beslut om preliminära effektmål
för verksamhetsplan för nästkommande år.

Augusti - oktober
Under tidig höst arbetar nämnder och förvaltningar med omvärldsbevakning och
riskhantering. Utifrån riskinventeringen genomförs en sannolikhets- och
väsentlighetsanalys som presenteras för nämnd. Analysen utgör sedan en grund för
internkontrollplanen. Omvärldsbevakningen, ligger tillsammans med planeringsdirektivet
och mål och budgetbeslutet från juni till grund för formuleringen av effektmål,
prioriteringar och aktiviteter i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner.

Inom ramutrymmet (bruttoomslutningen) får respektive nämnd besluta om att
omdisponera anslag och tjänster om de inte går i strid med kommunfullmäktiges
beslutade mål och riktlinjer för verksamheten och inte heller innebär framtida
kostnadsökningar för egen eller annan kommunal verksamhet. I samband med
delårsbokslutet så revideras det ekonomiska utrymmet efter eventuell ny prognos för
skatter, statsbidrag, pensioner samt befolkning. Därutöver kan justering av nämndernas
driftbudgetramar i budgetprocessen ske genom omdisponering av anslag mellan
nämnder och finansförvaltningen, vilket i så fall beslutas av kommunstyrelsen. Finns det
dessutom omdisponering av ekonomiska ramar mellan nämnder liksom omdisponering
av investeringsanslag inom kommunens totala investeringsbudget så beslutas det av
kommunstyrelsen.

November
Kommunstyrelsen bereder mål och budget till kommunfullmäktiges sammanträde i
november. Detta inkluderar nettoramar för nämnder och finansförvaltningen samt
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investeringsvolym och ett resultatöverskott samt övriga räkenskapsdelar tillhörande
budgeten.

Därutöver beslutar kommunfullmäktige om följande delar:
● Utdebitering, skattesats
● Taxor och avgifter
● Skolpeng och ersättning för hemtjänst, LOV
● Internräntan
● Avkastningskrav för Hebyfastigheter AB
● Hebygårdar AB:s och Hebyfastigheter AB:s nivå på soliditet.
● Borgensavgift

Under november påbörjas omvärldsanalys för nästkommande verksamhetsplaneringsår.

December
I december beslutar nämnden om verksamhetsplan med, detaljbudget och
internkontrollplan.

Januari
I januari avslutas planeringsprocessen i och med att förvaltningar och enheter beslutar
om sina verksamhetsplaner.

Uppföljningsprocessen under året (utdrag ur Riktlinje för mål och budget)
I mål och budget kopplar kommunen samman mål med ekonomi. Kommunen
strukturerar processen i ett årshjul i syfte att skapa förutsättningar för att driva arbetet på
ett systematiskt sätt.

Uppföljningsprocessen under året
Heby kommuns uppföljningsprocess för mål och budget innebär en uppföljning och
analys av målen, uppdragen och aktiviteterna i förvaltningarna och det ekonomiska
utfallet. Kommunstyrelsen och nämnderna följer upp verksamhetsplanerna tre
gånger per år i form av en uppföljningsrapport per mars, delårsrapport och
årsredovisning. Förvaltningscheferna rapporterar det ekonomiska läget för respektive
nämnd/ styrelsen.

Månadsrapporter
Förvaltningarna följer löpande varje månad den ekonomiska utvecklingen inom sina
ansvarsområden och rapporterar till nämnd. Ekonomiska månadsrapporter ska tas fram
alla månader förutom för januari och juli och redovisas till nämnden och till
kommunstyrelsen. Avvikelser ska kommenteras jämfört med budget och senaste
prognos. Vid negativa avvikelser ska en åtgärdsplan presenteras för nämnd, samt
vidarerapporteras till kommunstyrelsen.
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Uppföljningsrapport per 31 mars
Rapporten ska innehålla resultat för period kvartal 1, årsprognos samt analys. Vid behov
ska beslut tas om åtgärdsplaner i syfte att bedriva verksamheten inom angivna anslag
och mål. Fullmäktige har uppföljningsrapport per 31 mars som en informationspunkt vid
sitt sammanträde i maj.

Delårsrapport per 31 augusti
För året fram till 31 augusti gör kommunen en delårsrapport för tertial 2, som består av
årsprognos, uppföljning och måluppfyllelse av effektmålen, internkontrollplanen, samt en
analys av verksamhet och ekonomi för hela kommunen. Delårsrapporterna för
respektive nämnd och styrelsen godkänns vid respektive sammanträde i oktober.
Fullmäktige behandlar delårsrapporten vid sitt sammanträde i månadsskiftet oktober/
november.

Uppföljningsrapport per 31 oktober
Ekonomiskt utfall per den 31 oktober. Rapporten är förenklad och syftet är att få en
snabb överblick av det ekonomiska läget.

Årsbokslut- Årsredovisning
Uppföljningsprocessen avslutas med årsbokslut och och en koncerngemensam
årsredovisning. Årsbokslutet redogör för utfall och analyser av verksamhetsplanerna.
Årsbokslutet ligger till grund för kommunens årsredovisning. I årsredovisningen görs
även en redovisning av internkontrollplanerna. Årsredovisning för respektive nämnd och
styrelsen godkänns vid respektive sammanträde i mars.

Bedömning
Revisionsfråga 1: Finns det tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande
mål- och budgetprocessen?
Ja.

Vår bedömning är att det finns tydliga regler och riktlinjer för den kommunövergripande
mål- och budgetprocessen. Vår bedömning grundar sig på att antagen riktlinje för mål
och budget klargör styrelse och nämnders samt förvaltningars åtaganden såväl vad
gäller innehåll som tidsaspekter.

Regler och riktlinjer för ekonomistyrning
Revisionsfråga 2: Finns det regler och riktlinjer för utbildningsnämndens
ekonomistyrning?

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden utgår från kommunens övergripande budgetprocess vilken beskrivs
under revisionsfråga 1. Nämnden utgår således från de tidplaner som kommunstyrelsen
tar fram relaterat till såväl planerings- som uppföljningsprocessen.
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I utbildningsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2021 beskrivs nämndens
ansvar och uppgifter, mål för nämnden med utgångspunkt i av kommunfullmäktige
fastställda målområden, förvaltningens verksamhetsmål, investeringar samt nämndens
förutsättningar och prioriteringar 2021. Vidare framgår nämndens planering och
ekonomiska ramar.

I utbildningsnämndens verksamhetsplan med detaljbudget 2021 framgår även
nämndens internkontrollplan för året. För år 2021 framgår två områden:
● Uppföljning av gymnasieelever och skolgång.
● Hantering av känsliga uppgifter i digitala system

Av interkontrollplanen kan vi tyda rubrikerna; vad som ska följas upp, hur uppföljning ska
gå till, hur ofta uppföljning ska ske, ansvarig för uppföljning och rapportering. Den
information som lämnas är dock knapphändig och specificerar inte på ett tydligt sätt hur
arbetet ska ske.

I granskningen noterar vi att utbildningsnämnden antagit en riktlinje för resursfördelning
den 15 oktober 2020. Riktlinjen tydliggör hur nämnden ska fördela sina resurser vilket
redogörs ytterligare under revisionsfråga 3. Utöver riktlinjen för resursfördelning kan vi
inte konstatera några specifika regler och riktlinjer som tagits fram för hur de
övergripande riktlinjerna och reglerna ska hanteras inom nämnden.

Bedömning
Revisionsfråga 2: Finns det regler och riktlinjer för utbildningsnämndens
ekonomistyrning?
Delvis

Vår bedömning är att utbildningsnämndens huvudsakliga styrande dokument avseende
ekonomistyrning är verksamhetsplan med driftbudget samt till viss del också
internkontrollplan. Nämnden har antagit verksamhetsplan, budget och internkontrollplan
för 2021.

I granskningen noterar vi att nämnden antagit en riktlinje för resursfördelningen.
Nämnden har däremot i lägre grad antagit nämndspecifika rutiner eller anvisningar för
sitt budget- uppföljnings- och prognosarbete. I stora delar finns dock rutiner beskrivna i
den kommunövergripande budgetprocessen vilken nämnden förhåller sig till.

Rekommendation
Vi rekommenderar utbildningsnämnden att:
● Överväga behovet av att ta fram nämndspecifika ekonomistyrningsregler där

principerna för nämndens budgetfördelning framgår (resursfördelningsmodellen),
men främst principer för den löpande uppföljningen avseende innehåll och frekvens.
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Fördelningsprinciper
Revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande
och inom utbildningsnämnden)

Iakttagelser
I revisionsfråga 1 framgår delar som härrör till revisionsfråga 3 och 4 vilket vi
återkommer till. I revisionsfråga 3 utgår vi från bl.a om hänsyn tas till förändrade
förutsättningar, tidigare års utfall, justeringar av budget med anledning av förändringar,
ramjusteringar för ökade lönekostnader och satsningar inom yrkesgrupperna.

Fördelningsprinciper kommunövergripande
Omvärldsanalys
Vi noterar av dokumentet Riktlinje för mål och budget att hänsyn ska tas till
omvärldsanalyser, trendspaningar, ekonomiska förutsättningar i enlighet med skatte-
och statsbidragsprognoser samt befolkningsprognoser med mera.

Vi noterar av Heby kommuns budgetdokument för 2021 med plan 2022-2023 att3

information om förutsättningar inför planperioden framgår. Förutsättningarna för
planperioden beskrivs utifrån omvärldsanalys med faktorer såsom befolkningsutveckling
och skatteutveckling.

I budgetunderlaget framgår att Sweco Society på uppdrag av Heby kommun tagit fram
en befolkningsprognos för kommunen vilket skedde i början av 2019.
Befolkningsprognosen uppges ha uppdaterats i början av 2020 utifrån bostadsprognos.
Prognosen gäller perioden 2020-2030 och utgår från befolkningen uppdelad på kön och
ålder. Vidare bygger prognosen på antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn
och avlider baserat på de senaste årens utveckling för kommunen. Ett ytterligare
antagande för prognosen är också det antagande som Heby kommun gör angående
antal färdigställda bostäder under prognosperioden. Vid slutet av 2019 var Heby
kommun 14 047 invånare och befolkningen antas öka under hela prognosperioden och
vid utgången av 2029 beräknas folkmängden till drygt 15 000 invånare.

Under prognosperioden förväntas barnkullarna födda under 2020- talet att öka med
anledning av att barnafödandet var högt i slutet av 1980- talet och början- 1990 talet. De
kommande fem åren väntas antal barn i åldern 6-12 år öka med cirka 86 stycken. Fram
till och med 2023 förväntas antal barn mellan 13-15 år öka med cirka 90 stycken.

Som underlag för att räkna fram skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning har skatteunderlagsprognos från Sveriges kommun och regioner (SKR) per
den 1 oktober 2020 använts. Vid beräkning av skatteunderlaget antas att befolkningen
ökar med 75 personer per år, antagandet beskrivs som mer försiktigt än den
befolkningsprognos som tagits fram under våren 2020. Det är framförallt eventuella
konsekvenser kopplat till pandemin som är orsaken till en mer försiktig bedömning.

3 Budgetdokument för 2021 med plan 2022-2023, antaget av kommunfullmäktige § 210 (15
december 2020).
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Ramtilldelning
I budgetdokumentet framgår även ett avsnitt kopplat till ramtilldelning. Vid beräkning av
nämndernas ramar för 2021 har den budgeterade kostnadsnivån för 2020 använts som
utgångspunkt. Vidare framgår att bl.a. följande aspekter tagits hänsyn till vid
fördelningen av ramar.

● Justering av Personalkostnadspålägg (PO- pålägg). Beräkningar enligt SKR.
● Pris- och löneökningskompensation. Beräknad utifrån prisindex för kommunal

verksamhet (PKV)
● Volymkompensation. Beräknad utifrån befolkningsprognos.
● Pensionskostnader. Beräkning av pensionskostnadsutvecklingen enligt KPA

pensionsprognos.
● Internränta. Följer Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) rekommendationer.
● Kostnadseffektivitet och besparingskrav. Effektiviseringskrav för alla verksamheter

om två procent. Därutöver finns riktade besparingar mot grundskolan sam individ-
och familjeomsorgen. Med dessa riktade besparingar beräknas grundskolan och
individ- och familjeomsorgen närma sig referenskostnaden samt kostnaden för
jämförbara kommuner.

Fördelningsprinciper inom utbildningsnämnden
Riktlinje för resursfördelning
Utbildningsnämnden beslutar den 15 oktober 2020 att anta riktlinje för resursfördelning
vilket vi tidigare nämnde. Riktlinjen uppges vara framtagen i enlighet med skollagen och
skolförordningen.

I riktlinjen beskrivs att utbildningsnämnden använder två olika modeller för att fördela
resurserna mellan de olika verksamheterna inom sitt ansvarsområde:

1. Finansiering via anslag (anslagsfinansiering) där de olika verksamheterna tilldelas
ett anslag för aktuellt verksamhetsår.

2. Finansiering via skolpeng respektive förskolepeng för varje elev/barn i olika
årskurser/åldrar där en bestämd andel utgörs av strukturstöd baserad på olika
variabler.

Anslagsfinansierade verksamheter (helt eller delvis)
Anslagsfinansierade verksamheter är bl.a. följande; gymnasium, gymnasiesärskola, CLL
(centrum för livslångt lärande) och skolskjutsar.
Ansvar 70000, 71200 och 79000 (se bilaga 1) behöver helt eller delvis finansieras via
fast anslag medan övriga ansvar har en budgetram baserad på antal barn/elever samt
deras rektorspeng. Utgångspunkten för rektorspengen är den redan fastslagna
skolpengen samt en enhets eventuella del av socioekonomiskt strukturstöd.

Fördelningen avseende ansvar 70000, vilken bl.a. berör interkommunal ersättning
förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och skolskjuts, sker utifrån dels
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fastslagen skolpeng, prognos över antalet barn inom respektive verksamhet och
historiskt utfall.  I verksamhetsplanen beskrivs att budgeten för gymnasiet har varit en
osäker post med anledning av att Heby kommun köper gymnasieplatser av andra
huvudmän. I dagsläget uppges det finnas ett behov av att säkerställa uppföljningen och
budgetarbetet kring denna utgiftspost då det finns indikationer på att såväl prognoser
som administration skulle kunna utvecklas och därmed bidra till en mer förutsägbar
ekonomisk utveckling. Av den anledningen har utbildningsnämnden valt att
gymnasieuppföljningen ska vara föremål för intern kontroll 2021.

För ansvar 71200 berörs personalkostnader och lokalkostnader för handläggare och
utredare på barn- och utbildningsförvaltningen samt kostnader för datorprogram och
licensavgifter. Den del som finansieras av fast anslag härrör framförallt till licenser.

Ansvar 79000 vilken härrör till centrum för livslångt lärande (CLL) där följande
verksamheter bl.a. ingår grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och
svenska för invandrare. Budgetramen för 2021 fördelas utifrån budgetramen 2020 samt
prognoser för schablonersättningar och risker kopplat till att kommunen behöver bekosta
en större del av utbildningar än tidigare år.

Ersättning per elev/barn
Ersättning per elev/barn sker inom följande verksamheter som omfattas av skolpeng
respektive förskolepeng: Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skolbarnomsorg,
grundskola och grundsärskola. Kommunfullmäktige beslutar årligen, i samband med
budget, ett belopp per elev/barn enligt olika intervaller rörande bl.a. årskurs och
skolform.

Vid fördelning från skolpeng till rektorspeng beskrivs följande. Från skolpengen sätts en
fastslagen procentsats av till strukturstöd. Handläggare på barn- och
utbildningsförvaltningen tar fram ett index för alla kommunala och fristående
verksamheter i Heby kommun, vilket är baserat på socioekonomisk bakgrund hos
barnen. Med detta index som grund får varje elev en del av det avsatta strukturstödet.
Från beloppet som blir kvar beräknas den så kallade rektorspengen. Kostnader för
rektorer, gemensamma licenser och vissa administrativa kostnader räknas bort då
dessa kostnadsförs under verksamhetschefen eller förvaltningschefens ansvar. Slutligen
tas även lokalkostnader bort och istället ersätts rektorerna för sina faktiska
lokalkostnader i budgetramen. Kvarstående belopp blir det grundbelopp som kallas
rektorspeng och som blir grund för detaljbudgeten för de kommunala förskolorna och
grundskolorna.

I bilaga 1 framgår vilka ansvar som finansieras av skolpeng alternativt fast
avsättning/anslag. För beskrivning se tabell i bilaga 1.

Modellskola
Under de senaste året har utbildningsförvaltningen tagit fram något som benämns som
“modellskola” vilken är tänkt att vara ett riktmärke för hur enheterna ska klara
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budgetmålet. Vi noterar vid intervjuer att beräkningarna inte alltid är applicerbar för
skolor med bl.a. lägre elevantal eller hur skolan är placerad geografiskt. Ett exempel
som anges vid intervjuer härrör till att vissa skolor behöver bemanna utöver det
riktmärke för timplan som modellskolan anger för att anpassa verksamheten till
skolskjuts. Vid intervjuer beskrivs vidare att tanken med strukturstödet, som är en del i
skolpengen, är att kompensera för olika förutsättningar för respektive skolenhet. Detta
innebär att exempelvis de mindre skolorna kan få en utökad peng i form av strukturstöd
som kompensation. Vidare finns i “pengsystemet” ytterligare en parameter,
tilläggsbelopp, där det finns möjlighet att ansöka om kompensation i form av ett sk
tilläggsbelopp som betalas ut i vissa fall. Med tilläggsbelopp avses kompensation för det
som man i “Riktlinjer för resursfördelning” kallar extraordinära stödåtgärder. Av riktlinjen
framgår däremot inte någon beskrivning/definition av vad som avses med extraordinära
stödåtgärder. Detta är något verksamhetsföreträdare ser ett behov av att utreda
framöver då tilläggsbeloppet i vissa fall beviljas i fall där det inte på ett tydligt sätt
framgår om det är en sk extraordinär händelse.

Saknade medel
Vi har liksom förvaltningen noterat återkommande utmaningar med att rektorer inte har
lagt sin budget inom tilldelad budgetram med hänvisning till att det inte varit möjligt
utifrån bl.a. de lagkrav och förutsättningar som finns, vilket framgår av tabellen nedan.
För år 2021 bedöms saknade medel vid årets början uppstiga till 10,4 mnkr och för år
2020 var den summan 11,3 mnkr.

Bild 4: Urklipp från utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021. CLL= centrum för livslångt lärande, berör
bl.a. gymnasieutbildning, vuxenutbildning och SFI.
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I granskningen noterar vi att kommunfullmäktige antar budget 2021 med plan 2022-2023
i december 2020. Utbildningsnämnden har i ett tidigare skede (oktober) gett förslag till4

fullmäktige att godkänna den ram som tilldelats för året. I januari 2021 antar
utbildningsnämnden sin verksamhetsplan med detaljbudget där nämnden refererar till
att rektorerna saknar medel om 10,4 mnkr, dvs att budgeten inte är i balans.

Med anledning av att utbildningsnämnden återkommande i ett initialt skede signalerar
att nämnden är underfinansierad ställer vi oss frågande till varför nämnden fattar ett
beslut om att föreslå ett godkännande av den ramtilldelning som anges av
kommunfullmäktige samt de besparingskrav som initierats. Detta i förhållande till
nämndens ansvar enligt kommunallagen kap 6 § 6 gällande att verksamheten ska
bedrivas enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Vi har förståelse för att det
finns specifika förutsättningar och viss osäkerhet i förhållande till exempelvis
barngrupper mellan respektive år. Vi ser det dock som problematiskt att det
återkommande hänvisas till saknade medel i ett skede där den tilldelade budgetramen
från fullmäktige har godkänts.

Vi ställer oss även frågande huruvida kommunstyrelsens kan anses fullgöra sin
övergripande uppgift, vilken framgår av bl.a. kommunstyrelsens reglemente samt5

kommunallagen. I reglementet framgår bl.a. att i kommunstyrelsens lednings-, styrnings-
och samordningsfunktion ligger att övervaka att de av fullmäktiges fastställda mål och
planer för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning
handhas rationellt och ekonomiskt. Utbildningsnämnden signalerar tydligt via sin
verksamhetsplan att rektorerna inte har möjlighet att budgetera inom ram vilket bör
resultera i vidare diskussioner där spårbarhet över eventuella ställningstagande till detta
bör synliggöras. Vi noterar i granskningen att kommunstyrelsen tar del av bl.a.
utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021 och tackar för informationen vid
sammanträdet i februari vilket inte kan anses vara en ändamålsenlig hantering.6

Bedömning
Revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande
och inom utbildningsnämnden)

Delvis.

Vår bedömning är att fördelningsprinciperna i huvudsak är ändamålsenliga såväl på en
kommunövergripande nivå som inom utbildningsnämnden. Vi bedömer att fördelningen
sker utifrån relevanta underlag såsom befolkningsprognoser och omvärldsanalyser.

Vår bedömning är dock att fördelningsprinciperna brister i den mån att
utbildningsnämnden i sin verksamhetsplan med detaljbudget anger att det bl.a. saknas

6 Kommunstyrelsens sammanträde 23 februari 2021 § 48.
5 Kommunstyrelsens reglemente beslutad den 21 april 2020 Kf § 30

4 Beslut om ramtilldelning: Kommunfullmmäktige 15 december 2020 § 115, kommunstyrelsen 10
november 2020 § 198 samt utbildningsnämnden 15 oktober 2020 § 107 och utbildningsnämnden
22 januari 2021 § 3.
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medel vid årets början år 2020 och 2021. Detta är i förlängningen något som både berör
kommunstyrelsens som utbildningsnämndens ansvar utifrån gällande lagstiftning.

Vi bedömer att utbildningsnämnden inte återkommande kan hänvisa till saknade medel i
ett skede där budgetramarna har antagits. Vi ser att nämnden behöver fatta beslut om
ev äskanden alternativt förhålla sig till tilldelad ram vilket kommunstyrelsen bör
säkerställa att så sker.

Ansvarsfördelning
Revisionsfråga 4: Är fördelningen av ansvar och befogenheter i utbildningsnämndens
verksamhet tydlig?

Iakttagelser
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har framförallt två dokument vilka klargör ansvar och befogenheter
i utbildningsnämndens verksamheter. De dokument som avses är utbildningsnämndens
reglemente samt utbildningsnämndens delegationsordning. Vi noterar dock att det inte
finns någon av nämnden fastställd attestförteckning eller att nämnden på annat sätt tagit
del av hur attesträtter fördelas inom nämndens verksamheter vilket inte
överensstämmer med kommunens attestreglemente.

Kommunfullmäktige antog utbildningsnämndens reglemente den 21 april 2020. Av
reglementet framgår utbildningsnämndens ansvar kopplat till nämndens
verksamhetsområden. Vidare framgår nämndens sammansättning, ledamöternas och
ersättarnas tjänstgöring och förpliktelser vid sammanträden.

I nämndens delegationsordning framgår mer konkret vem som får fatta beslut i7

nämndens ställe. Genom delegationsordningen är tanken att förflytta
beslutadanderätten till delegaten. I delegationsordningen framgår dess syfte, hänvisning
till kommunallagens regler för delegation, instruktioner för registrering av beslut och
allmänna skrivelser såsom att förvaltningschefen äger rätt att fatta beslut i samtliga
ärenden som delegerats till tjänstemän, vid ordinarie delegats frånvaro eller vid jäv.

I delegationsordningen framgår även de ärenden som delegerats samt vem som är
delegat. Vi noterar ärenden under bl.a. följande rubriker; brådskande beslut,
extraordinära omständigheter, personalfrågor, ekonomi, allmänna handlingar, lokaler
samt frågor rörande skolans verksamheter.

I granskningen har vi även tagit del av anvisningar för rapportering vid delår och helår
där ansvar och befogenheter framgår.

7 Delegationsordning beslutad den 27 augusti 2021
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Bedömning
Revisionsfråga 4: Är fördelningen av ansvar och befogenheter i utbildningsnämndens
verksamhet tydlig?

Ja.

Vår bedömning är att styrande dokument i allt väsentligt tydliggör ansvar och
befogenheter i utbildningsnämndens verksamheter. Vi noterar dock att attestförteckning
inte hanteras av nämnd i enlighet med kommunens attestreglemente. Vi utgår från att
nämnden kommer att vidta relevanta åtgärder med anledning av detta.

Prognossäkerhet
Revisionsfråga 5: Har utbildningsnämnden en god prognossäkerhet?

Iakttagelser
Utbildningsnämnden
I nedan tabell redogörs för lämnade prognoser under år 2019, 2020 och 2021 samt utfall
för respektive år.
Mnkr 2019 2020 2021

Årsbudget 367,6 365,8 364,1

Delårsbokslut med
helårsprognos per mars

-5,2 *
(-1,4 %)

-16,0
(-4,4 %)

-15,7
(-4,3 %)

Delårsbokslut med
helårsprognos per
augusti

-7,6
(-2,1 %)

-9,7
(-2,7 %)

-14,5
(-4,0 %)

Utfall helår
-5,2

(-1,4 %)
-6,8

(-1,9 %) --
Bild 5: Information hämtad från Heby kommuns delårsbokslut och årsredovisning.
*) Avser april år 2019, för 2020  och 2021 avser uppföljningen mars.

Vi noterar att prognoser, i förhållande till återrapportering under året, skiljer sig i
jämförelse med utfallet per helår under främst 2020. För år 2019 kan vi konstatera att
lämnad prognos i delårsrapport per april (tertial 1) överensstämmer med utfall per helår.
För 2020 och 2021 noteras att lämnad prognos per mars i förhållande till lämnad
prognos i delår har förbättrats. I lämnad återrapportering beskrivs i delar vad
förändringarna beror på. För år 2020 härrör det bl.a. till förändrade intäkter relaterade till
covid-19 pandemin samt lägre kostnader för gymnasiet.

Återigen vill vi betona att nämnden hänvisar till ej tillräckliga medel därav att nämnden
redan i ett tidigt skede under året prognostiserar underskott.
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Bedömning
Revisionsfråga 5: Har utbildningsnämnden en god prognossäkerhet?

Delvis.

Vår bedömning är att lämnande prognoser för åren 2019, 2020 och 2021 delvis påvisar
en god prognossäkerhet. Vi noterar att avvikelser framförallt härrör till år 2020 i lämnad
prognos per mars och årets utfall. Avvikelsen tyder däremot på att nämnden närmat sig
en ekonomi i balans med anledning av att resultatet förbättrats. Detta kan i sin tur var en
effekt av vidtagna åtgärder eller förändrade förutsättningar snarare än att
prognossäkerheten brister.

Rapportering
Revisionsfråga 6: Säkerställer utbildningsnämnden en löpande kunskap om ekonomiskt
läge?

Iakttagelser

Nämndens ekonomiska återrapportering 2020 och 2021
Vi noterar att utbildningsnämnden löpande under året får rapportering avseende
ekonomin. Strukturen för återrapportering följer i huvudsak den kommunövergripande
riktlinjen för mål och budget.

Utöver den struktur som framgår av riktlinjen för mål och budget vill utbildningsnämnden
kontinuerligt, vid varje sammanträde, att åtgärder för en ekonomi i balans redovisas.
Detta var något som infördes under 2020 och vi noterar i granskningen att så sker. Vi
noterar däremot att nämnden till övervägande del tackar för informationen vid den typen
av återrapportering. Således tas sällan något formellt beslut av nämnden i samband
med återrapportering av det ekonomiska utfallet. Denna problematik återkommer vi till i
revisionsfråga 7 och 8.  I tabell som redovisas i bilaga 2 framgår när återrapportering
gjorts i nämnden och nämndens beslut med anledning av dessa.

Bedömning
Revisionsfråga 6: Säkerställer utbildningsnämnden en löpande kunskap om ekonomiskt
läge?
Ja.

Vår bedömning är att nämnden får löpande återrapportering av det ekonomiska läget i
enlighet med styrande dokument från Heby kommun. Vi ser positivt på att information
om åtgärder lämnas vid respektive möte. Vi noterar dock att nämnden inte fattar
formella beslut efter återrapportering utan överlag endast tackar för informationen.
Vidare diskussion angående detta förs i revisionsfråga 7 och 8.
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Åtgärder
Revisionsfråga 7: Vidtar utbildningsnämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i
balans?

Revisionsfråga 8: Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat
ekonomiskt underskott?

Iakttagelser

Riktlinje för mål och budget
I dokumentet “Riktlinje för mål och budget” framgår bl.a. följande kopplat till åtgärder.
Om en budgetavvikelse uppstår ska en åtgärdsplan upprättas. Åtgärdsplanerna ska
beskriva, beräkna och planera de åtgärder som krävs, för att åstadkomma en ekonomi i
balans.

Förvaltningens åtgärdsplaner
Följande framgår gällande förvaltningarnas ansvar att upprätta åtgärdersplaner:
● Om en budgetavvikelse på helåret uppkommer för en budgetansvarig tjänsteman,

ska denne omgående upprätta en åtgärdsplan, som redovisas för tjänstemannens
förvaltningschef.

● Förvaltningschefen väger då in åtgärderna i förvaltningens ansvar. Om förändringar i
kostnadsförbrukning behöver göras inom den del av förvaltningen, som tilldelats
medel från en specifik styrelse/nämnd, ska förvaltningschefen vidta åtgärder samt
informera aktuell styrelse/nämnd i samband med därnäst följande
styrelse/nämndssammanträde eller månadsrapport.

Kommunstyrelsen och nämndernas åtgärdsplaner
Vad gäller kommunstyrelsens och nämndernas åtgärdsplaner beskrivs följande:
● Om uppföljningsrapporter eller perioder däremellan som informeras från

förvaltningschef visar en avvikelse i budgetföljsamhet på helåret och där
förvaltningens åtgärdsplan inte kommer att åstadkomma balans i ekonomin, kan
respektive nämnd och kommunstyrelsen göra omprioriteringar inom sitt
ansvarsområde för att nå budgetföljsamhet på helåret.

● Omprioriteringar kan göras mellan verksamheter och kan röra t.ex. planerad
verksamhet som skjuts upp tills ekonomin åter är i balans. Dessa omprioriteringar
dokumenteras i styrelsen/nämndens åtgärdsplan och läggs till de åtgärdsplaner
förvaltningen föreslagit. Åtgärdsplanerna ska sedan följas upp enligt
styrelsen/nämndens beslut. Nämndernas beslut och resultatet av vidtagna åtgärder
ska avrapporteras till fullmäktige i uppföljningsrapport per mars, delårsrapport och
årsredovisning.
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Vidtagna åtgärder
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har begärt att förvaltningen redovisar en åtgärdsplan för budget i
balans för 2020 samt kommande år. Åtgärdsplanen ska vid varje sammanträde
redovisas. I sammanställningen av vår protokollsgenomgång, som redovisas i bilaga 3,
framgår utbildningsnämndens beslut/ beslutsformuleringar med koppling till en ekonomi i
balans under år 2021.

Av sammanställningen kan utläsas att nämnden inte fattar formella beslut om åtgärder
med anledning av den ekonomiska uppföljningen som presenteras vid nämndernas
sammanträden. I tabellen, som presenteras i bilaga 3, synliggörs den problematik vi
berör i revisionsfråga 6 d.v.s att nämnden inte fattar formella beslut utifrån den
återrapportering som sker utan tackar för informationen.

Vi kan i granskningen inte heller tyda att nämnden formellt tagit beslut om att göra
omprioriteringar inom sitt ansvarsområde för att nå budgetföljsamhet på helåret.
Omprioriteringar kan, enligt riktlinje för mål och budget, genomföras mellan
verksamheter och kan exempelvis röra planerad verksamhet som skjuts upp tills
ekonomi åter är i balans. Dessa omprioriteringar ska dokumenteras i särskild
åtgärdsplan för nämnden.

Vid intervjuer framkommer att förvaltningen genomfört en genomlysning över de
kostnader som härrör till utbildningsnämndens verksamheter. Av utbildningsnämndens
totala ram om ca 380 mnkr för 2022 bedöms 147,8 mnkr vara svårpåverkade för
förvaltningen att effektivisera med anledning av bl.a. de långsiktiga beslut Heby kommun
fattat kring hur kommunen vill driva sin verksamhet men även krav från exempelvis
skollagen. Effekten uppges således bli att besparingar måste genomföras på områden
kommunen styr över. Utifrån skolpengens uppbyggnad bedömer förvaltningen att
åtgärder med effektivisering är möjlig inom elevhälsa, undervisningskostnader och
lärverktyg vilket är områden kommunen är i paritet med strukturellt liknande kommuner
enligt erhållet underlag. Nedan tabell synliggör nyckeltal och är inhämtad från
tjänstepersoner i Heby kommun. Vissa av nyckeltalen berörs även i bild 2.

Bild 9: Urklipp från erhållen dokumentation från tjänstepersoner på BUF.
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Följande åtgärder avses i förvaltningens åtgärdsplan och ett aktivt arbete uppges ske
under 2021 och kommande år:

● Elevresor/Skolskjuts
● Se över rutiner kring gymnasiet för en effektivare ekonomisk hantering (se även

intern kontroll 2021)
● Samverkan mellan verksamheter, exempelvis kring öppning och stängning samt

kring sjukfrånvaro.
● Förankring av skolplanen så att alla arbetar med samma mål i sikte.
● Säkerställa kostnaderna för kosten samt arbeta bort administration i samverkan med

kostenheten och samhällsbyggnadsnämnden.
● Se över och säkerställa att organisering av Centrum för livslångt lärandes (CLL)

verksamheter sker på ett optimalt sätt.
● Se över och säkerställa att organisationen av undervisning samt resor gällande

moderna språk/praktiskt estetiska ämnen fungerar optimalt. Exempelvis genom att
årskurs 5 och 6 får heldagar på högstadierna. Detta kan bidra till att bättre fylla
tjänster på högstadierna, bättre behörighet i undervisningen samt till att övergång
och samverkan mellan stadierna får ett kvalitativt lyft.

● Översyn av klasstorlekar och där det av rektor bedöms behövas/vara möjligt
omorganisera till åldersblandade grupper (exempelvis genom sammanslagning av
förskoleklass och årskurs 1, etc.). Målet är en mer kostnadseffektiv organisation med
grupper om i snitt 22 elever per klass i årskurs F-6 respektive 26 elever per klass i
årskurs 7-9.

● Översyn av finansiering, handläggning och rutiner för tilläggsbelopp.
● Långsiktig plan för budget i balans för varje enhet, med start hos de verksamheter

som är längst från en budget i balans.
● Ekonomiskt utvecklingsarbete (rutiner, utbildning etc).

Gemensamt för åtgärderna är att det i många fall inte uppges vara möjligt att uttala sig
om hur stor besparing en effektivisering kan bidra med. Detta uppges bero på att de är
under utredning och de exakta utfallen ännu inte går att förutse.

Vid en översyn av åtgärdsplan för en ekonomi i balans noterar vi att den främst tar sikte
på ett långsiktigt perspektiv och bedöms ge effekt framgent. Vi noterar att åtgärder med
konkret effekt under innevarande år i stort saknas.

En långsiktig plan för budget i balans
Som komplement till den åtgärdsplan som revideras och rapporteras vid
utbildningsnämndens samtliga sammanträden har förvaltningen påbörjat arbetet med en
långsiktig plan för budget i balans. Den långsiktiga planen tar sikte på 2025 och hur
utbildningsnämndens verksamheter på vägen dit ska nå en budget i balans samtidigt
som verksamhetens kvalitet bibehålls och utvecklas.

Framåtblick
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om att centralisera verksamheterna inom varje ort
och utbildningsnämndens beslut om att behålla skolor på alla orter står Heby kommun
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inför ny- och ombyggnation av förskola och grundskola i Harbo och Vittinge . Dessa8

satsningar bedöms medföra ökade lokalkostnader och det finns inom förvaltningen en
oro över hur detta ska finansieras, framförallt med tanke på de redan befintliga
effektiviserings- och besparingskrav som för närvarande påverkar organisationen.
För att klara de krav som ställs på utbildningsnämndens verksamheters kvalitet och
beskaffenhet med nuvarande struktur krävs en utökad ram för att finansiera nytt
hyresläge vid nybyggnation men också att dagens effektiviseringskrav och riktade
besparingar minskar. Utbildningsnämnden har redan i dagsläget svårt att klara den
tilldelade budgetramen och förvaltningen ser fler förändringar som kommer att påverka
ekonomin den närmsta framtiden.

Vid intervjuer framgår att konsekvensen av att behålla samtliga enheter i en till ytan stor
kommun skapar utmaningar. I den långsiktiga planen för budget i balans har
förvaltningen räknat på att grundskolan behöver minska antalet årsarbetare med ca
15,47 fram till och med 2025. Förvaltningen har även arbetat tillsammans med
lokalstrateg och Hebyfastigheter för att så snabbt som möjligt få till de anpassningar
som anses nödvändiga för att få till en mer kostnadseffektiv struktur i organisationen.
Detta arbete beskrivs vara i slutskedet.

Kommunstyrelsen
Inför budgetarbetet med mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 föreslås bl.a.
följande för att stärka arbetet med att skapa en hållbar kommun, både ekonomiskt,
ekologiskt och socialt:

● Utifrån framtagna utredningar, ska omställningen av utbildningsnämndens
verksamhet fortsätta, för att grundskolans kostnadsnivå ska minskas och under
planeringsperioden få ned kostnadsnivån ytterligare.

Vad gäller kommunstyrelsens protokoll för 2021 kan vi tyda att de får information om
utbildningsnämndens verksamhetsplan den 23 februari § 48. Kommunstyrelsen tackar
för informationen. Vidare framgår av protokoll från kommunstyrelsen, sammanträde 30
mars 2021 § 69, att dialog förs med utbildningsnämnden med anledning av
årsredovisning för 2020.

Vid sammanträdet, 8 juni 2021 § 131, beslutar kommunstyrelsen att i enlighet med
riktlinje för mål och budget uppmana de nämnder som uppvisar negativ prognos att vidta
nödvändiga åtgärder för att så långt som möjligt uppnå ekonomi i balans. Av beslutet
framgår även att samtliga nämnder och styrelser ska arbeta med att ta fram en
långsiktig ekonomisk plan där samtliga verksamheters nettokostnader närmar sig nivån
med referenskostnad och jämförbara kommuner.

I oktober (§ 214) träffar kommunstyrelsen utbildningsnämnden för samtal rörande det
resultat nämnden redovisar i delårsrapporten per augusti. Kommunstyrelsen tackar för

8 Kommunfullmäktiges sammanträden 26 november 2019 § 119 och 29 oktober 2019 § 86 samt
utbildningsnämnden sammanträde 9 oktober § 112.
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informationen. Vidare beslutar kommunstyrelsen att återigen uppmana de nämnder som
uppvisar negativ prognos att vidta nödvändiga åtgärder för att så långt som möjligt
uppnå ekonomi i balans samt framtagande av långsiktig ekonomisk plan (§ 215).

Kommunfullmäktige
Nämndernas beslut och resultatet av vidtagna åtgärder ska avrapporteras till fullmäktige
i uppföljningsrapport per mars, delårsrapport och årsredovisning. Vid en översyn av
dokumentationen framgår att fullmäktige delges vilka åtgärder som är vidtagna.

Vi kan konstatera att kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna
uppföljningsrapport per mars och delårsrapport. I beslutet konstaterar
kommunfullmäktige att samtliga nämnder med underskott arbetar med åtgärdsplaner .9

Utöver det framgår att kommunfullmäktige under 2020 har fattat beslut, i samband med
mål och budget 2020 med plan 2021-2022, gällande framtida skolstruktur vilket innebär
att alla skolenheter ska finnas kvar men att verksamheterna ska centraliseras inom varje
ort vilket vi tidigare berört. Detta var något utbildningsnämnden beslutade i september
2019 och informerade i kommunfullmäktige oktober 2019 .10

Bedömning
Revisionsfråga 7: Vidtar utbildningsnämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i
balans?

Nej.

Vi noterar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag.
Vi bedömer att åtgärderna i åtgärdsplanen i nuläget inte är tydliga avseende vilken
effekt som förväntas. Vi bedömer vidare att nämnden bör fatta formella beslut vid
återrapportering av åtgärdsplanen, detta i syfte att säkerställa nämndens
ställningstagande avseende lämnad återrapportering.

Vi ser allvarligt på att åtgärder med konkret effekt under innevarande år huvudsakligen
saknas med tanke på att nämnden prognostiserar underskott i början av året. Detta
torde rimligen ske med tanke på den problematik som återfinns historiskt inom
nämnden. Vi bedömer inte heller att det tydligt framgår när nämnden fattar ett beslut
utifrån lämnad återrapportering.

Vi ser det som väsentligt att utbildningsnämnden löpande för diskussioner med
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att möjliggöra eventuella omprioriterangar
i syfte att nå en budget i balans. Likväl behöver nämnden på ett tydligt sätt förmedla
eventuella avvikelser i intäkts- och kostnadsutvecklingen inför respektive verksamhetsår.
Där eventuella skillnader i intäkter och kostnader, mellan verksamhetsåren framförs till

10 Kommunfullmäktiges sammanträden 26 november 2019 § 119 och 29 oktober 2019 § 86 samt
utbildningsnämnden sammanträde 9 oktober § 112.

9 Kommunfullmäktiges sammanträden 22 juni 2021 § 44 och 2 november 2021 § 98.
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kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vid budgetarbetet för att resursfördelningen
ska ske utifrån realistiska underlag.

Rekommendationer

Vi rekommenderar utbildningsnämnden att:

● Aktivt fatta formella beslut vid återrapportering av åtgärdsplaner, detta i syfte att
säkerställa nämndens ställningstagande avseende lämnad återrapportering samt ge
möjlighet för nämnden att nå en ekonomi i balans.

● Tydliggöra vilka åtgärder som respektive ansvarsnivå ska vidta vid befarade
budgetavvikelser och hur eventuella effektiviseringskrav ska följas upp för att
säkerställa att avsedd effekt uppnås.

Bedömning
Revisionsfråga 8: Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat
ekonomiskt underskott?

Delvis.

Vår bedömning grundar sig på att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt i viss mån
vidtar åtgärder vid befarat ekonomiskt underskott. Vi noterar att kommunstyrelsen utövar
uppsikt dels via muntliga dialoger med företrädare från utbildningsnämnden samt
rapportering i form av skriftliga delrapporteringar under året.

De åtgärder som noterats i granskningen kopplat till utbildningsnämnden härrör
framförallt till att nämnden inför året får i uppdrag att sänka grundskolans kostnadsnivå
samt att nämnden löpande under året får i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner. Vi saknar
dock tydliga ställningstagande om nämndernas prognostiserade underskott

Rekommendationer
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
● Utifrån sin uppsiktsplikt fatta formella beslut vid återrapportering av nämndernas

åtgärdsplaner, detta i syfte att synliggöra kommunstyrelsens ställningstagande
avseende lämnad återrapportering.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Heby kommun genomfört en
granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om
utbildningsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet
den ansvarar för. Granskningen syftade även till att bedöma om den interna kontrollen
inom granskningsområdena är tillräcklig.

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

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderas utbildningsnämnden att:

● Överväga behovet av att ta fram nämndspecifika ekonomistyrningsregler där
principerna för nämndens budgetfördelning framgår (resursfördelningsmodellen),
men främst principer för den löpande uppföljningen avseende innehåll och frekvens.

● Aktivt fatta formella beslut vid återrapportering av åtgärdsplaner, detta i syfte att
säkerställa nämndens ställningstagande avseende lämnad återrapportering samt ge
möjlighet för nämnden att nå en ekonomi i balans.

● Tydliggöra vilka åtgärder som respektive ansvarsnivå ska vidta vid befarade
budgetavvikelser och hur eventuella effektiviseringskrav ska följas upp för att
säkerställa att avsedd effekt uppnås.

Utifrån genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

● Utifrån sin uppsiktsplikt fatta formella beslut vid återrapportering av nämndernas
åtgärdsplaner, detta i syfte att synliggöra kommunstyrelsens uppsikt samt
ställningstagande avseende lämnad återrapportering.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga Bedömning

1. Finns det tydliga regler
och riktlinjer för den
kommunövergripande mål-
och budgetprocessen?

Ja

2. Finns det regler och
riktlinjer för
utbildningsnämndens
ekonomistyrning?

Delvis

3. Finns ändamålsenliga
fördelningsprinciper?
(kommunövergripande och
inom utbildningsnämnden)

Ja

4. Är fördelningen av
ansvar och befogenheter i
utbildningsnämndens
verksamhet tydlig?

Ja

5. Har utbildningsnämnden
en god prognossäkerhet?

Delvis

6. Säkerställer
utbildningsnämnden en
löpande kunskap om
ekonomiskt läge?

Ja

7. Vidtar
utbildningsnämnden
åtgärder för att
åstadkomma en ekonomi i
balans?

Nej

8. Vidtar kommunstyrelsen
åtgärder utifrån sin
uppsiktsplikt vid befarat
ekonomiskt underskott?

Delvis
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Bilagor

Bilaga 1: Fördelningsprinciper
Revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga fördelningsprinciper? (kommunövergripande
och inom utbildningsnämnden)

Fördelningsprinciper inom utbildningsnämnden
I tabellen nedan framgår vilka ansvar som finansieras av skolpeng alternativt fast
avsättning/anslag.

Bild: Urklipp från utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021. CLL= centrum för livslångt lärande, berör
bl.a. gymnasieutbildning, vuxenutbildning och SFI.
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Bilaga 2: Rapportering
Revisionsfråga 6: Säkerställer utbildningsnämnden en löpande kunskap om ekonomiskt
läge?

Nämndens ekonomiska återrapportering 2020 och 2021
I tabellen nedan redogör vi för samtliga tillfällen där information om det ekonomiska
läget redovisas.

2020 2021

Månad Återrapportering ekonomi Återrapportering ekonomi

Jan Uppföljningsrapport nov 2019, § 2 Åtgärdsplan ekonomi i balans, § 39

Feb Årsredovisning 2019, § 14 Åtgärder ekonomi i balans, § 58

Mars Uppföljningsrapport feb 2020, § 31

Årsredovisning 2020, § 68
Uppföljningsrapport feb 2021, § 69
Åtgärder ekonomi i balans, § 72

April Åtgärdsplan ekonomi i balans § 43
Uppföljningsrapport mars 2021, § 83
Åtgärder ekonomi i balans, § 90

Maj Uppföljningsrapport kvartal 1 2020 § 52

Uppföljningsrapport kvartal 1 2021 § 95
Uppföljningsrapport april 2021, § 96
Åtgärder ekonomi i balans, § 98

Juni
Uppföljningsrapport april 2020, § 62
Åtgärdsplan ekonomi balans, § 63

Uppföljningsrapport maj 2021, § 117
Åtgärder ekonomi i balans, § 119

Juli Ej sammanträde Ej sammanträde

Aug Uppföljningsrapport juli 2020, § 76
Uppföljningsrapport juli 2021, § 130
Åtgärder ekonomi i balans, § 132

Sep Åtgärdsplan ekonomi i balans, § 93 Åtgärder ekonomi i balans, § 145

Okt
Delårsrapport 2020 tertial 2, § 106
Åtgärdsplan ekonomi balans, § 112

Delårsrapport 2021 tertial 2, § 158
Åtgärder ekonomi i balans, § 161

Nov
Uppföljning sep och okt 2020, § 127
Åtgärdsplan ekonomi balans, § 128

Uppföljning sep och okt 2021, § 169
Åtgärder ekonomi i balans, § 170

Dec
Uppföljningsrapport nov 2020, § 139
Åtgärdsplan ekonomi balans, § 149

Bild: Information hämtad från Heby kommuns (utbildningsnämndens protokoll 2020-2021.)
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Bilaga 3: Åtgärder
Revisionsfråga 7: Vidtar utbildningsnämnden åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i
balans?

Revisionsfråga 8: Vidtar kommunstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid befarat
ekonomiskt underskott?

I tabellen redovisas samtliga beslut/ beslutsformuleringar med koppling till en ekonomi i
balans under år 2021.

2021 Beslut/beslutsformuleringar/beslutsunderlag

Januari Verksamhetsplan med detaljbudget 2021 (§ 3)
Utbildningsnämndens beslut:

● Verksamhetsplan med detaljbudget 2021 antas.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig åtgärdsplan för budget i balans,
arbetsmaterial.

Februari Åtgärdsplan för en ekonomi i balans (§ 58)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig plan för budget i balans, enheter samt
långsiktig åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

Mars Ekonomisk uppföljningsrapport, februari 2021 (§ 69)
Utbildningsnämndens beslut:

● Ekonomisk uppföljningsrapport per sista februari 2021 godkänns.
Beslutsunderlag uppges vara månadsrapport per 28 februari 2021.

Åtgärder för en ekonomi i balans (§ 76)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig plan för budget i balans, enheter samt
långsiktig åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

April Ekonomisk uppföljning mars 2021 (§ 83)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges vara muntlig information från controller.

Åtgärder för en ekonomi i balans (§ 90)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig plan för budget i balans, enheter samt
långsiktig åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

Maj Kvartalsrapport per 31 mars 2021, utbildningsnämnden (§ 95)
Utbildningsnämndens beslut

● Utbildningsnämnden godkänner kvartalsrapport per 31 mars 2021.

Beslutsunderlag uppges vara kvartalsrapport per 31 mars 2021, utbildningsnämnden.

Ekonomisk uppföljningsrapport, april 2021
Utbildningsnämndens beslut
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● Ekonomisk uppföljningsrapport per sista april 2021 godkänns.

Beslutsunderlag uppges vara månadsrapport per 30 april 2021. Långsiktig åtgärdsplan
för budget i balans, arbetsmaterial.

Åtgärder för en ekonomi i balans (§ 98)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig plan för budget i balans, enheter samt
långsiktig åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

Juni Ekonomisk uppföljningsrapport, maj 2021 (§ 117)
Utbildningsnämndens beslut

● Ekonomisk uppföljningsrapport per sista maj 2021 godkänns.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara månadsrapport per 31 maj 2021 samt långsiktig
åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

Åtgärder för en ekonomi i balans (§ 119)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig plan för budget i balans, enheter samt
långsiktig åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

Juli Ingen sammanträde.

Augusti Ekonomisk uppföljningsrapport, juli 2021 (§ 130)
Utbildningsnämndens beslut

● Ekonomisk uppföljningsrapport per sista juli 2021 godkänns.

Beslutsunderlag uppges vara månadsrapport per 31 juli 2021, detaljbeskrivning övriga
kostnader samt detaljbeskrivning köp av verksamhet.

Åtgärder för en ekonomi i balans (§ 132)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig plan för budget i balans, enheter samt
långsiktig åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

September Information om en ekonomi i balans i Tärnsjö/ Harbo skolor (§ 144)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges vara muntlig information från rektor.

Åtgärder för en ekonomi i balans (§ 145)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig plan för budget i balans, enheter samt
långsiktig åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

Oktober Delårsrapport per 31 augusti 2021, tertial 2 (§ 158)
Utbildningsnämndens beslut

● Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per 31 augusti 2021.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara delårsrapport per 31 augusti 2021 samt långsiktig
åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial och långsiktig plan för budget i balans,
enheter.
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Åtgärder för en ekonomi i balans (§ 161)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig plan för budget i balans, enheter samt
långsiktig åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

November Ekonomiska uppföljningsrapporter, september och oktober 2021 (§ 167)
Utbildningsnämndens beslut

● Ekonomiska uppföljningsrapporter för september och oktober 2021 godkänns.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara ekonomisk uppföljningsrapport per 31 oktober 2021
och ekonomisk uppföljningsrapport per 30 september 2021.

Åtgärder för en ekonomi i balans (§ 171)
Utbildningsnämndens tar inget formellt beslut utan tackar för informationen.

Beslutsunderlag uppges bl.a. vara långsiktig plan för budget i balans, enheter samt
långsiktig åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial.

December Ej skett.

Bild: Information hämtad från Heby kommuns (utbildningsnämndens protokoll 2020-2021.)

Bilaga 4: Förteckning över analyserade dokument i granskningen:
● Mål och budget 2021 med plan 2022 och 2023
● Mål och budget 2020 med plan 2021 och 2022
● Mål och budget 2022 med plan 2023 och 2024
● Planeringsdirektiv för mål och budget
● Omvärldsanalys 2021-2031
● Verksamhetsplaner för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 2020 och 2021
● Internkontrollplaner för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 2020 och 2021
● Årsredovisningar 2018, 2019 och 2020
● Delårsrapporter 2019, 2020 och 2021
● Tertialuppföljningar 2020 och 2021 (per mars).
● Åtgärdsplaner för utbildningsnämnden 2020 och 2021
● Reglementen för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
● Attestreglemente
● Delegationsordningar för kommunstyrelsen och utbildningsnämnden
● Riktlinjer för mål och budget
● Riktlinjer för resursfördelning i utbildningsnämnden
● Utredning- lokaler för grundskola och kostverksamhet i Heby kommun (SWECO)
● Utredning Harbo skola (utbildningsnämndens förvaltning) samt utbildningsnämndens

beslut
● Protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 2020

och 2021
● Beräkningsexempel “modellskola”
● Beräkningsexempel “Genomlysning av svårberäknade kostnader”
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2022-01-20

Carin Hultgren
___________________________

Uppdragsledare och projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Heby kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021-06-10. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

Ks § 11 Dnr KS/2022:8  001 

Uppföljning av motioner inkomna 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Tackar för informationen och rapporten läggs till handlingarna. 
 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen varje år följa upp de motioner 
som inte beretts färdigt. Förvaltningen har gjort en sammanställning och presenterar en kort 
lägesbild av föregående års inkomna motioner – gällande beredning, beslut och samt huruvida 
bifallna motioner har verkställts.  
 
I sammanställningen presenteras också äldre motioner som, ännu inte har beretts klart eller 
verkställts efter beslut.  
 
Under år 2021 anmäldes 10 nya motioner till kommunfullmäktige. 
 
Motion om anlägg farthinder på Torgvägen i Östervåla 
Ewa Westling Olzon (M) och Anneli Ellnebrant (M) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 
2021, § 11. Motionen beredes av samhällsbyggnadsnämnden och fullmäktige beslutade att avslå 
motionen i Kf § 50, 22 juni 2021. 
 
Motion om att förbättra företagsklimatet 
Ewa Westling Olzon (M), Margaretha Gadde Jennische, Mats Jennische (M) och Anneli Ellnebrant 
(M) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att 
bereda motionen och kommunfullmäktige beslutade i § 113/2021 att anse motionen besvarad.  
 
Motion om motioner och interpellationers tillgänglighet 
Mattias Widén (SD) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. Kommunstyrelsen 
fick då i uppdrag att utreda motionen. Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 128/2021 att 
motionen ansågs besvarad. 
 
Motion om mark för odlingslotter 
Monica Stjernholm (SD) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. 
Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att utreda motionen. Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 
49/2021 att motionen ansågs besvarad. 
 
Motion om halkskydd för personer över 65 år 
Mattias Widén (SD) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. Vård- och 
omsorgsnämnden fick då i uppdrag att utreda motionen. Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 
53/2021 att avslå motionen. 
 



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(2)

Motion om gratis mensskydd för unga tjejer 
Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) inkom till Kommunfullmäktige § 33, 13 april 2021  
med Motion om gratis mensskydd för unga tjejer. Utbildningsnämnden fick då  i uppdrag att 
bereda motionen. Utbildningsnämnden beslutade i Ubn § 174/2021 att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen befinner sig nu hos kommunstyrelsen för 
beredning till kommunfullmäktige 8 februari 2022. 
 
Motion om friluftsplan för Heby kommun 
Joel Lindh (MP) och Carl-Åke Elmersjö (MP) inkom till kommunfullmäktige 22 juni 2021, § 58 
med motion om friluftsplan för Heby kommun. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda 
motionen. Motionen är fortsatt under beredning hos förvaltningen.  
 
Motion om effektmål om minskade koldioxidutsläpp 
Elin Ångman (MP) och Joel Lindh (MP) inkom till kommunfullmäktige 28 september i Kf § 
82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda motionen. Motionen befinner sig i 
förvaltningen för beredning. 
 
Motion om introduktionsvecka 
Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 28 september 
i Kf § 82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda motionen. Motionen befinner 
sig i förvaltningen för utredning. 
 
Motion om utbildning för politiker 
Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 23 november 
i Kf § 114/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda motionen.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 17 januari 2022 
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Uppföljning av motioner inkomna 2021 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Tackar för informationen och rapporten läggs till handlingarna. 
 
 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen varje år följa upp de 
motioner som inte beretts färdigt. Förvaltningen har gjort en sammanställning och 
presenterar en kort lägesbild av föregående års inkomna motioner – gällande 
beredning, beslut och samt huruvida bifallna motioner har verkställts.  
 
I sammanställningen presenteras också äldre motioner som, ännu inte har beretts 
klart eller verkställts efter beslut.  
 
Under år 2021 anmäldes 10 nya motioner till kommunfullmäktige. 
 
Motion om anlägg farthinder på Torgvägen i Östervåla 
Ewa Westling Olzon (M) och Anneli Ellnebrant (M) anmälde motionen till fullmäktige 
9 februari 2021, § 11. Motionen beredes av samhällsbyggnadsnämnden och 
fullmäktige beslutade att avslå motionen i Kf § 50, 22 juni 2021. 
 
Motion om att förbättra företagsklimatet 
Ewa Westling Olzon (M), Margaretha Gadde Jennische, Mats Jennische (M) och Anneli 
Ellnebrant (M) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att bereda motionen och kommunfullmäktige 
beslutade i § 113/2021 att anse motionen besvarad.  
 
Motion om motioner och interpellationers tillgänglighet 
Mattias Widén (SD) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. 
Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att utreda motionen. Kommunfullmäktige 
beslutade i Kf § 128/2021 att motionen ansågs besvarad. 
 
Motion om mark för odlingslotter 
Monica Stjernholm (SD) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. 
Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att utreda motionen. Kommunfullmäktige 
beslutade i Kf § 49/2021 att motionen ansågs besvarad. 
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Motion om halkskydd för personer över 65 år 
Mattias Widén (SD) anmälde motionen till fullmäktige 9 februari 2021, § 11. Vård- och 
omsorgsnämnden fick då i uppdrag att utreda motionen. Kommunfullmäktige 
beslutade i Kf § 53/2021 att avslå motionen. 
 
Motion om gratis mensskydd för unga tjejer 
Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) inkom till Kommunfullmäktige § 33, 
13 april 2021  med Motion om gratis mensskydd för unga tjejer. Utbildningsnämnden 
fick då  i uppdrag att bereda motionen. Utbildningsnämnden beslutade i Ubn § 
174/2021 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen befinner sig 
nu hos kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige 8 februari 2022. 
 
Motion om friluftsplan för Heby kommun 
Joel Lindh (MP) och Carl-Åke Elmersjö (MP) inkom till kommunfullmäktige 22 juni 
2021, § 58 med motion om friluftsplan för Heby kommun. Kommunstyrelsen fick då i 
uppdrag att bereda motionen. Motionen är fortsatt under beredning hos 
förvaltningen.  
 
Motion om effektmål om minskade koldioxidutsläpp 
Elin Ångman (MP) och Joel Lindh (MP) inkom till kommunfullmäktige 28 september i 
Kf § 82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda motionen. Motionen 
befinner sig i förvaltningen för beredning. 
 
Motion om introduktionsvecka 
Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 
28 september i Kf § 82/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda 
motionen. Motionen befinner sig i förvaltningen för utredning. 
 
Motion om utbildning för politiker 
Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 
23 november i Kf § 114/2021 och kommunstyrelsen fick då i uppdrag att bereda 
motionen.  
 
 
 
Utredning 
Uppföljning av äldre motioner 
 
Under 2021 tog kommunfullmäktige ställning till följande äldre motioner:  
 
 
Till kommunfullmäktige 15 december 2020 inkom Salima Korshed (V) och Carl-Otto 
Bergqvist (V) med Motion om kärnvapenfri framtid – anslut till ICAN  Cities Appeal. 
Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 47/2021 att avslå motionen.  
 
Till kommunfullmäktige 24 november 2020 inkom Joel Lindh (MP) med en Motion om 
temporär budgetprocess för anpassning av mål och ramar. Kommunfullmäktige 
beslutade i Kf § 97/2021 att avslå motionen. 
 
Till kommunfullmäktige 24 november 2020 inkom Anne-Charlotte Mattsson (L) och 
Niclas Vesterlund (L) också med motionen Inrätta mobilt skolteam i Heby kommun. 
Utbildningsnämnden fick i uppdrag att bereda motionen. Utbildningsnämnden 
föreslår i Ubn § 177/2021 fullmäktige att avslå motionen. Motionen befinner sig hos 
kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktige 8 februari 2022. 
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Till kommunfullmäktige 24 november inkom Anne-Charlotte Mattsson (L) och Niclas 
Vesterlund (L) också med Motion att införa aktivt skolval i Heby kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 79/2021 att avslå motionen.  
 
Följande äldre motioner väntar fortfarande på att verkställas: 
 
Motionen Låt Heby kommun bli en Fairtrade-diplomerad kommun, skriven av Carina 
Schön (S) bifölls i Kf § 102, 29 september 2015. Motionen väntar på att verkställas 
med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar och pandemin. 
 
Motionen Förebygga och förhindra könsstympning av flickor samt ge stöd till de som 
har drabbats, skriven av Carina Schön (S) bifölls i Kf § 138, 2 november 2015. 
Motionen väntar på att verkställas under kommunstyrelsen. För närvarande inväntar 
Heby kommun framtagandet av en gemensam handlingsplan gällande hedersvåld (där 
bl.a. könsstympning ska ingå) som Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala har 
åtagit sig att ta fram. Handlingsplanen är ännu inte framtagen.  
 
 
 
I tjänsten 
Disa Hasselberg 
Kommunsekreterare 
 
 
 
Delges: 
/TextBeslutförslag2/ 
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Lokal ordningsstadga 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

 Beslutet översänds tillsammans med Länsstyrelsens beslut till avsändaren av 
medborgarförslaget ”Förbjud alla former av fyrverkeri som låter inom tätbebyggt 
område”, dnr 2021/6. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta lokal ordningsstadga i Heby kommun den 2 
november 2021, Kf § 94. Ändringarna i ordningsstadgan avsåg föreskrifter om fyrverkerier och 
om affischering. På grund av Länsstyrelsens beslut om att upphäva flera paragrafer i den lokala 
ordningsstadgan behöver ärendet på nytt behandlas och beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Lokala ordningsföreskrifter ska alltid anmälas till Länsstyrelsen som ska godkänna de lokala 
ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen fattade den 29 november 2021 beslut om att tillfälligt 
upphäva 3 § avseende punkten om småbåtshamnar, 8 § samt 13 § i allmän lokal ordningsstadga 
(HebyFS 2021:23) för Heby kommun. Den 8 december 2021 inkom Länsstyrelsen med slutligt 
beslut i ärendet. Länsstyrelsen beslutade då att upphäva 3 § punkten Småbåtshamnar, hela 8 § 
samt 13 § stycke 3, 9, 10 och 11 i allmän lokal ordningsstadga (HebyFS 2021:23) för Heby 
kommun. 
 
Beslutet från Länsstyrelsen är väl motiverat och förvaltningen rekommenderar att 
kommunfullmäktige stryker de delar i ordningsstadgan som Länsstyrelsen upphävt.  
I både § 3 och § 13 avser de upphävda delarna otydlighet samt att det framgår av andra lagar 
och föreskrifter vad som gäller. De lokala ordningsföreskrifterna ska inte ta upp andra lagrum 
som sina egna. Avseende § 8 (fyrverkerier) är motiveringen från Länsstyrelsen att föreskriften 
står i strid med ordningslagen. Skälet till att § 8 står i strid med ordningslagen anges vara att 
föreskriften tolkas som en lättnad mot vad lagen föreskriver eftersom man tar bort lagkravet på 
tillstånd under vissa tidsperioder. 

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

Delges 
Länsstyrelsen i Uppsala  
Avsändare medborgarförslag ”Förbjud alla former av fyrverkeri som låter inom tätbebyggt område”. 
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Lokal ordningsstadga HebyFS 2021:23 - 
upphävda paragrafer 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

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

 
Kommunstyrelsens beslut 

 Beslutet översänds tillsammans med Länsstyrelsens beslut till avsändaren av 
medborgarförslaget ”Förbjud alla former av fyrverkeri som låter inom 
tätbebyggt område”, dnr 2021/6. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta lokal ordningsstadga i Heby kommun 
den 2 november 2021, Kf § 94. Ändringarna i ordningsstadgan avsåg föreskrifter om 
fyrverkerier och om affischering. På grund av Länsstyrelsens beslut om att upphäva 
flera paragrafer i den lokala ordningsstadgan behöver ärendet på nytt behandlas och 
beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Lokala ordningsföreskrifter ska alltid anmälas till Länsstyrelsen som ska godkänna de 
lokala ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen fattade den 29 november 2021 beslut om 
att tillfälligt upphäva 3 § avseende punkten om småbåtshamnar, 8 § samt 13 § i allmän 
lokal ordningsstadga (HebyFS 2021:23) för Heby kommun. Den 8 december 2021 
inkom Länsstyrelsen med slutligt beslut i ärendet. Länsstyrelsen beslutade då att 
upphäva 3 § punkten Småbåtshamnar, hela 8 § samt 13 § stycke 3, 9, 10 och 11 i 
allmän lokal ordningsstadga (HebyFS 2021:23) för Heby kommun. 
 
Beslutet från Länsstyrelsen är väl motiverat och förvaltningen rekommenderar att 
kommunfullmäktige stryker de delar i ordningsstadgan som Länsstyrelsen upphävt.  
I både § 3 och § 13 avser de upphävda delarna av otydlighet samt att det framgår av 
andra lagar och föreskrifter vad som gäller. De lokala ordningsföreskrifterna ska inte 
ta upp andra lagrum som sina egna. 
 
Avseende § 8 (fyrverkerier) är motiveringen från Länsstyrelsen att föreskriften står i 
strid med ordningslagen. Skälet till att § 8 står i strid med ordningslagen anges vara 
att föreskriften tolkas som en lättnad mot vad lagen föreskriver eftersom man tar bort 
lagkravet på tillstånd under vissa tidsperioder. 
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Bilagor: 
Revidering HebyFS 2021:23 
Tillfälligt beslut från Länsstyrelsen, 29 november 2021. 
Beslut från Länsstyrelsen, 8 december 2021. 
PM, 23 september 2021. 
 
 
 
 
I tjänsten 
Madeleine Dismats 
Nämndsekreterare 
 
Rebecka Berg 
Nämndsekreterare 
 
Delges: 
Länsstyrelsen i Uppsala (för kännedom). 
Avsändare medborgarförslag ”Förbjud alla former av fyrverkeri som låter inom 
tätbebyggt område”. 
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Infördes i 
författnings-
samlingen den 2 
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Allmän lokal ordningsstadga för Heby kommun 
 
Kommunfullmäktige beslutade den1 2 november 2021 om följande stadga. 
Kommunfullmäktige beslutade2 om revidering den XX januari 2021*. 
 
Heby kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 

 
1 Beslut Kf § 94, 2 november 2021. Beslutet ersätter HebyFS 2009:08 
2 Beslut Kf § XX, XX månad 2022. 
*Revidering avser Länsstyrelsen beslut 8 december 2021, ärende 213-8355-2021, som upphävde § 3, 
punkten småbåtshamnar, § 8, samt § 11, stycke 3,9-11. 
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ORDNINGSSTADGANS INNEHÅLL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

§ 1 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617). Denna lokala ordningsstadga innehåller ytterligare 
bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Heby kommun ska upprätthållas.  
 
Bestämmelserna i 8 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till 
följd av användning av pyrotekniska varor. 

§ 2 
Ordningsstadgan är tillämplig på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § styckena 1-4 ordningslagen, om inte annat anges. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
torghandelsstadga. 

§ 3 
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 §, 
2 st ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 
 Kyrkogårdar och begravningsplatser. 
 Badplatser. 
 Offentliga lekplatser med fasta anordningar. 
 Gångtunnlarna inom tättbebyggt område. 
 Parkeringsplatser. 
 Utomhusanläggningar för sport och idrott. 
 Småbåtshamnar. 

§ 4 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 § (störande buller), 8 § 
(pyrotekniska varor), 13 § (affischering), 14 § (högtalarutsändning) och 15 § (insamling av 
pengar) bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

LASTNING AV VAROR m.m. 

§ 5 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att 
brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

SCHAKTNING, GRÄVNING m.m. 

§ 6 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
 

STÖRANDE BULLER 

§ 7 
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
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FYRVERKERIER, SMÄLLARE m.m. 

§ 8 
Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom. 
 
Tillstånd krävs dock inte från klockan 21.00 för påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton samt därpå följande dag till klockan 01.00. 
 
Det åligger den som använder fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor att visa största 
möjliga hänsyn till omgivningen. 
 

CONTAINRAR ELLER ANNAN ANORDNING 

§ 9 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, arbetsbod eller liknande som ska ställas 
upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
Vid utplacering av container eller annan anordning ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare 
ska hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken. 
 

SKJUTNING MED ELDVAPEN 

§ 10 
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats med samma 
begränsning som i 16 § (alkoholförtäring). 

MARKISER, FLAGGOR, SKYLTAR ELLER ANDRA HINDER 

§ 11 
Markiser, flaggor, skyltar och liknande anordningar får inte sättas upp så att de skjuter ut 
över en gångbana på lägre höjd än 2,5 meter, över cykelbana på lägre höjd än 3,2 meter eller 
över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter. 
 
Skyltar eller andra föremål får inte placeras på gångbanor så att de hindrar säker 
framkomlighet. Cyklar ska parkeras på anvisat ställe eller på sådant sätt att de inte hindrar 
framkomligheten. 

SIKTSKYMMANDE FÖREMÅL 

§ 12 
Fastighetsägare måste tillse staket, mur, häck eller andra föremål som skymmer sikten och 
därmed blir en trafikfara. Staket, murar, häckar eller andra skymmande föremål får vara 
högst 80 cm över körbanan, inom en sträcka av 10 meter vid gathörn.  
 
Träd och buskar får heller inte inkräkta på gång- eller körbana så att trafik hindras. Den fria 
höjden ska vara minst 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över 
körbana.  
 
Träd och buskar ska kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång eller körbana, under 
de höjder som sagts i andra stycket. 
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AFFISCHERING 

§ 13  
Med anslag menas i denna paragraf tillfälliga affischer, annonser eller liknande anslag. 
 
Anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp så att de vetter mot offentlig 
plats.  
 
För uppsättande av anslag på annans mark krävs tillstånd från berörd markägare. 
 
I dokument ”Rekommenderade platser för uppsättning av bygglovsfri skylt på kommunens 
mark” finns utmärkt rekommenderade platser för uppsättande av anslag på Heby kommuns 
mark. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns. 
 
Anslag ska placeras och utformas så att den inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller 
på annat sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen.  
 
Vidare gäller även för placeringen av tillfälligt anslag de villkor som anges i § 11. 
 
Anslag ska tas bort av den som ansvarar för densamma inom fyra veckor efter uppsättandet 
om inte den myndighet som beviljat tillstånd medgivit eller angett annat. 
 
Anslag får inte vålla nedskräpning i offentlig miljö eller i naturen. 
 
För anslag som bryter mot bestämmelserna i denna paragraf eller annan förordning utfärdas 
tillsägelse om nedtagning. Om anslaget inte tagits ned inom den tid som angetts vid 
tillsägelse äger markägaren rätt att ta ned anslaget. 
 
För anslag utmed allmänna vägar utanför detaljplanelagt område ansöks tillstånd om 
uppsättande hos Länsstyrelsen respektive Trafikverket. 
 

HÖGTALARUTSÄNDNING 

§ 14 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 

INSAMLING AV PENGAR 

§ 15 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. 

FÖRTÄRING AV ALKOHOL 

§ 16 
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras 
utomhus inom följande områden, om det inte sker i samband med tillåten utskänkning av 
sådana drycker: 
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 vid Heby Folkets Park – området på Folkparksvägen utanför grindarna, 
 vid Skogsvallen, Östervåla – området runt festplatsen intill 200 meter från närmaste 

staket runt Skogsvallen, med undantag för enskild tomtmark, och festplatsens 
parkeringsplats nordöst om länsväg 272, 

 vid Vittingeparken, Vittinge – området mellan parken och riksväg 72 begränsat till 100 
meter på varje sida om vägen från riksvägen till parken, med undantag av enskild 
tomtmark, 

 vid järnvägsstationen i Heby innefattande tomten runt Stationshuset och väntsalen samt 
parkeringen för resande mellan återvinningsstationen och väntsalen, 

 vid järnvägsstationen, busshållplatsen och resandeparkeringen i Morgongåva med 
begränsning av Ramsjövägen, Allévägen och riksväg 72, 

 centrala Heby på Torget med avgränsning av Vallavägen, parkeringen söder om Torget 
och Kyrkogatan, 

 centrala Östervåla med avgränsning av Kyrkvägen, Torgvägen och Torngatan, 
 i Tärnsjö – Sågparken med avgränsning mot Liljebacken och Storgatan samt 

angränsande tomtmark, 
 vid badplatserna Axsjöbadet, Ettingsandsbadet/Toften, Färnösandsbadet, Laksjöbadet, 

Myranbadet, Tenabadet och Venenbadet, 
 vid sporthallen i Heby innefattande tomtmarken runt sporthallen inkluderande 

parkeringen, 
 vid Tegelvallen i Heby inom anläggningens mark, 
 idrottsplatsen i Morgongåva med avgränsning av Idrottsvägen, infarten till 

idrottsplatsen och bäcken, 
 vid Vittinge IP - området mellan idrottsplatsen och riksväg 72 begränsat till 100 meter 

på varje sida om vägen från riksvägen till parken, med undantag av enskild tomtmark, 
 i Harbo vid Marmorvallen, 
 i Östervåla vid Lundavallen, ishallen och sporthallen. 

AMBULERANDE FÖRSÄLJNING 

§ 17 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför normalt inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.  
 
På allmän försäljningsplats som upplåtits till torghandel får inte ambulerande försäljning äga 
rum under den tid som torghandel är medgiven. 
 
Tillstånd behövs inte för försäljning av tryckta skrifter samt välgörenhets- och 
demonstrationsmärken. 

SNÖRÖJNING 

§ 18 
Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt, i enlighet med vad som föreskrivs i 
3 kap. 3 § ordningslagen, ska tillses att trafiken på platsen inte onödigtvis hindras eller störs. 

HUNDAR 

§ 19 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 20-21. Det som sägs i 
dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadade, service- och signalhund för 
funktionshindrad person eller för polishund i tjänst. 
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§ 20 
Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser. 
 
Vad avser jakt med drivande hund, jaktträning och övrig tillsyn av hundar hänvisas till 
jaktlag (1987:259), lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och jaktförordning 
(1987:905). 

§ 21 
Inom samtliga offentliga platser i hela kommunen ska föroreningar efter hundar plockas upp. 

RIDNING, CYKLING, LÖPNING 

§ 22 
Ridning och cykling får inte ske i anlagda motionsspår. Det är förbjudet att vintertid gå och 
löpa i anlagda skidspår. 

AVGIFT FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS 

§ 23 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 

ÖVERTRÄDELSER 

§ 24 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i denna 
ordningsstadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 st. ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda 
förelägganden och rätt att förverka egendom. 
 
  
Denna stadga träder i kraft den 30 november 2021. 
 
 
 
 
Olof Nilsson 
Ordförande i kommunfullmäktige 
 
  
 Emma Burstedt 
 Kommundirektör
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Postadress:751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala

Heby kommun
information@heby.se

Tillfälligt upphävande av lokal ordningsföreskrift 
samt förlängd prövningstid

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att tillfälligt upphäva 3 § avseende punkten om 
småbåtshamnar, 8 § samt 13 § i allmän lokal ordningsstadga (HebyFS 
2021:23) för Heby kommun.

Länsstyrelsen beslutar om förlängd prövningstid till och med den 20 
december 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Heby kommun beslutade den 2 november 2021 
att anta föreslagen allmän lokal ordningsstadga för Heby kommun.

Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen den 11 november 2021. 
Länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen 
inom tre veckor från den dag kommunens beslut anmälts till 
länsstyrelsen.

Om det behövs längre tid för prövningen, får tiden förlängas till högst 
två månader. Om tiden förlängs ska länsstyrelsen inom 
treveckorstiden besluta om tillfälligt upphävande för den tid som 
prövningen pågår.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen finner att den behöver ytterligare tid för att pröva 3, 8 
och 13 § i den antagna ordningsstadgan. Prövningstiden ska därför 
förlängas till och med den 20 december 2021. Under denna tid 
upphävs bestämmelserna tillfälligt.

Bestämmelser som beslutet grundas på
3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617).

Delbeslut

Datum
2021-11-29

Ärendebeteckning 
213-8355-2021
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Information
Länsstyrelsens beslut innebär att 3 § avseende punkten om småbåts-
hamnar, 8 § samt 13 § i allmän lokal ordningsstadga (HebyFS 
2021:23) för Heby kommun tills vidare inte gäller. I övrigt gäller den 
nya ordningsstadgan.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Erika Rydgren med länsjurist Martin 
Coborn som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
länsjurist Emilia Sjödahl medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Postadress:751 86 Uppsala Telefon: 010-223 30 00 E-post: uppsala@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/uppsala

Heby kommun
information@heby.se

Delvis upphävande av lokala ordnings-
föreskrifter

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att upphäva 3 § punkten Småbåtshamnar, hela 8 
§ samt 13 § stycke 3, 9, 10 och 11 i allmän lokal ordningsstadga 
(HebyFS 2021:23) för Heby kommun.

Genom detta beslut upphävs Länsstyrelsens delbeslut den 29 
november 2021 om tillfälligt upphävande av lokal ordningsföreskrift 
samt förlängd prövningstid.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Heby kommun har den 2 november 2021 
antagit en ny allmän lokal ordningsstadga.

Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen den 11 november 2021. 
Länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen 
inom tre veckor från den dag kommunens beslut anmälts till 
länsstyrelsen. Om det behövs längre tid för prövningen, får tiden 
förlängas till högst två månader. Om tiden förlängs ska länsstyrelsen 
inom treveckorstiden besluta om tillfälligt upphävande för den tid som 
prövningen pågår.

Länsstyrelsen beslutade den 29 november 2021 att tillfälligt upphäva 
3 § avseende punkten om småbåtshamnar, 8 § samt 13 § i allmän lokal 
ordningsstadga samt förlängt prövningstid till och med den 20 
december 2021.

Motivering till beslutet
Av 3 kap. 8–9 §§ ordningslagen (1993:1617) och 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen följer att en kommun 
får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av 
denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på 

Beslut

Datum
2021-12-08

Ärendebeteckning 
213-8355-2021
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offentlig plats respektive för att förhindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

Enligt 3 kap. 12 § får sådana ordningsföreskrifter inte angå 
förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller annan 
författning eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras 
på något annat sätt.

Enligt 3 kap. 10 § får regeringen meddela de föreskrifter om 
ordningen och säkerheten i en hamn som behövs med hänsyn till den 
verksamhet som bedrivs i hamnen. Regeringen får överlämna åt en 
kommun att meddela sådana föreskrifter i fråga om hamnar som ägs 
eller förvaltas av kommunen eller av ett av kommunen helägt företag. 
I fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av någon annan får 
regeringen överlämna åt länsstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.

Kommunernas föreskriftsrätt innebär att de kan meddela “ytterligare 
föreskrifter”. Det innebär att det inte går att göra någon inskränkning i 
ordningslagens bestämmelser genom lokala ordningsföreskrifter. 
Kommunen får inte heller utfärda lokala föreskrifter som strider mot 
lagens bestämmelser. Det får alltså endast förekomma lokala 
föreskrifter som går längre än lagens bestämmelser eller som mer i 
detalj preciserar vad som föreskrivs i den (prop. 1992/93:210 sid. 
283 f.). Några inskränkningar i eller undantag från ordningslagens 
regler kan inte göras genom ordningsföreskrifter (se NJA 1997 s. 
179).

Kommunala ordningsföreskriften kan vidare inte reglera enskildas 
personliga och ekonomiska förhållanden inbördes. I förarbetena 
nämns som exempel att en hamnägare inte kan ges rätt att avvisa eller 
bortvisa fartyg från hamnen eller ges befogenhet att bortföra 
kvarlämnat gods från hamnen på godsägarens bekostnad genom lokala 
ordningsföreskrifter. Sådana förhållanden får i stället hanteras genom 
avtal om nyttjande av hamnen, alltså på civilrättslig grund (SOU 
1985:24 sid. 221).

Lokala ordningsföreskrifter måste ha ett sådant innehåll och vara 
utformade med en sådan exakthet att det är möjligt att tillämpa dem 
och övervaka efterlevnaden av dem (RÅ 1992 ref. 75).

En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala 
ordningsföreskrifter enligt nyssnämnda lagrum ska enligt 3 kap. 13 § 
omedelbart anmälas till länsstyrelsen för prövning, varvid 
länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.

Prövning av 3 §, punkten Småbåtshamnar
I 3 § regleras vilka områden som ska jämställas med offentlig plats vid 
tillämpningen av tredje kapitlet ordningslagen och de lokala 
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ordningsföreskrifterna. Enligt den sista punkten i bestämmelsen ska 
småbåtshamnar jämställas med offentlig plats.

Ordningsföreskrifter får inte angå förhållanden som redan är reglerade 
i ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller 
annan författning kan regleras på något annat sätt. Genom 3 kap. 10 § 
ordningslagen har kommunen möjlighet att meddela föreskrifter om 
ordningen och säkerheten i en hamn som ägs eller förvaltas av 
kommunen eller av ett av kommunen helägt företag. I förarbetena 
nämns att sådana ordningsföreskrifter främst blir aktuella i de stora 
allmänna hamnarna, men rätten att meddela ordningsföreskrifter har 
inte begränsats, utan befogenheten gäller alla hamnar i riket, oavsett 
storlek eller karaktär (prop. 1992/93:210 sid. 162). Länsstyrelsen 
anser att småbåtshamnar omfattas av bestämmelserna i 3 kap. 10 § och 
att ordningen och säkerheten i dessa hamnar ska regleras med stöd av 
den. 

Punkten om småbåtshamnar i 3 § ska därför upphävas. 

Prövning av 8 §, Fyrverkerier, smällare m.m.
Den grundläggande regeln om användning av pyrotekniska varor finns 
i 3 kap. 7 § ordningslagen. Enligt den får sådana varor inte användas 
utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn till 
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär 
risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom. Tillståndskravet, som enligt motiven till lagen är beroende 
av om användningen i det enskilda fallet innebär risk för skada eller 
olägenhet (prop. 1992/93:210 sid. 282), är inte begränsat till något 
visst område eller till pyrotekniska varor av visst slag och gäller 
dygnet runt under årets alla dagar.

I förarbetena nämns som exempel på kommunens föreskriftsrätt att 
denna föreskriver att pyrotekniska varor alltid kräver tillstånd inom 
vissa områden (alltså oavsett tidpunkt och övriga omständigheter) 
eller ett totalförbud inom områden som är särskilt känsliga.

Den anmälda ordningsstadgan föreskriver, som den måste förstås, att 
användning av pyrotekniska varor är fritt tillåtet under vissa tider på 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande 
dagar fram till kl. 01, under förutsättning att den som använder 
fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor visar största möjliga 
hänsyn till omgivningen. En sådan bestämmelse är inte förenlig med 
grundregeln i 3 kap. 7 § ordningslagen, av vilken följer att tillstånd av 
Polismyndigheten alltid måste sökas om användningen med hänsyn 
till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär 
risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom. 
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Föreskriften strider således mot ordningslagen och ska därför 
upphävas.

Prövning av 13 §, Affischering 
Bestämmelsen reglerar var och hur tillfälliga affischer, annonser eller 
liknande anslag får sättas upp. I den numera upphävda allmänna 
lokala ordningsstadgan (HebyFS 2009:8) för Heby kommun fanns 
följande lydelse:

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar 
eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
   Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte 
heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.

Den nya ordningsstadgan har följande lydelse:

Med anslag menas i denna paragraf tillfälliga affischer, annonser 
eller liknande anslag. 
   Anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp så att 
de vetter mot offentlig plats. 
   För uppsättande av anslag på annans mark krävs tillstånd från 
berörd markägare.
   I dokument ”Rekommenderade platser för uppsättning av 
bygglovsfri skylt på kommunens mark” finns utmärkt rekommen-
derade platser för uppsättande av anslag på Heby kommuns mark.
   Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte 
heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.
   Anslag ska placeras och utformas så att den inte inverkar menligt på 
trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande 
olägenhet för omgivningen. 
   Vidare gäller även för placeringen av tillfälligt anslag de villkor 
som anges i § 11. 
   Anslag ska tas bort av den som ansvarar för densamma inom fyra 
veckor efter uppsättandet om inte den myndighet som beviljat tillstånd 
medgivit eller angett annat. 
   Anslag får inte vålla nedskräpning i offentlig miljö eller i naturen. 
   För anslag som bryter mot bestämmelserna i denna paragraf eller 
annan förordning utfärdas tillsägelse om nedtagning. Om anslaget 
inte tagits ned inom den tid som angetts vid tillsägelse äger 
markägaren rätt att ta ned anslaget. 
   För anslag utmed allmänna vägar utanför detaljplanelagt område 
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ansöks tillstånd om uppsättande hos Länsstyrelsen respektive 
Trafikverket.

Tillstånd från markägare – stycke 3
I det tredje stycket ställs krav på att tillstånd från berörd markägare 
krävs för uppsättande av anslag på annans mark. Det är otydligt om 
detta endast är en upplysning om något som redan gäller enligt andra 
regelverk, eller om det är en reglering som kommunen beslutat med 
stöd av ordningslagen. Eftersom kommunen i 24 § föreskrivit att den 
som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 
bestämmelserna i ordningsstadgan kan dömas till penningböter skulle 
det innebära att någon som inte fått tillstånd från berörd markägare för 
att sätta upp anslag på dennes mark riskerar penningböter. 
Länsstyrelsen anser att en sådan bestämmelse reglerar enskildas 
personliga och ekonomiska förhållanden inbördes, och att en sådan 
reglering inte ryms inom kommunens föreskriftsrätt. 

Det tredje stycket ska därför upphävas.

Nedskräpning – stycke 9
I det nionde stycket föreskrivs att anslag inte får vålla nedskräpning i 
offentlig miljö eller naturen. Enligt bestämmelserna i 29 kap. 7 och 
7 a § miljöbalken döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 
skräpar ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller 
insyn till för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år eller, 
om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig, för nedskräp-
ningsförseelse till penningböter. Länsstyrelsen anser att regleringen i 
13 § nionde stycket reglerar ett förhållande som redan är reglerat i en 
annan författning, i detta fall miljöbalken. 

Det nionde stycket ska därför upphävas.

Tillsägelse – stycke 10
I det tionde stycket föreskrivs att för anslag som bryter mot 
bestämmelserna i paragrafen eller annan förordning utfärdas 
tillsägelse om nedtagning. Om anslaget inte tagits ned inom den tid 
som angetts vid tillsägelse äger markägaren rätt att ta ned anslaget. 
Det framgår inte av bestämmelsen eller någon annan bestämmelse i 
ordningsföreskrifterna vem som ska utfärda en sådan tillsägelse. Om 
bestämmelsen ger en privat markägare rätt att utfärda tillsägelser anser 
Länsstyrelsen att bestämmelsen rör sådana inbördes förhållanden 
mellan enskilda som inte kan regleras genom lokala ordnings-
föreskrifter. Om bestämmelsen enbart avser  att ge kommunen rätt att 
utfärda tillsägelser anser Länsstyrelsen att bestämmelsen är så pass 
otydligt att den inte går att tillämpa eller övervaka efterlevnaden av. 

Det tionde stycket ska därför upphävas.
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Anslag utmed allmänna vägar – stycke 11
I det elfte stycket föreskrivs att för anslag utmed allmänna vägar 
utanför detaljplanelagt område ansöks tillstånd om uppsättande hos 
Länsstyrelsen respektive Trafikverket. Det är otydligt om detta endast 
är en upplysning om något som redan gäller enligt andra regelverk, 
eller om det är en reglering som kommunen beslutat om med stöd av 
ordningslagen. Om det enbart rör sig om en upplysning om annan 
reglering bör hänvisning ske till vilken lagstiftning som avses, som 
t.ex. gjorts angående jakt med drivande hund m.m. i 20 §. Om det rör 
sig om en reglering med stöd av ordningslagen anser Länsstyrelsen att 
bestämmelsen är så pass otydligt att den inte går att tillämpa eller 
övervaka efterlevnaden av. 

Det elfte stycket ska därför upphävas.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis beslutar länsstyrelsen att upphäva 

 föreskriften i 3 §, punkten om småbåtshamnar,
 föreskriften i 8 § om fyrverkerier, smällare m.m., 
 föreskriften i 13 § vad gäller stycke 3 (tillstånd från markägare), 

stycke 9 (nedskräpning), stycke 10 (tillsägelse) och stycke 11 
(anslag utmed allmänna vägar).

Bestämmelser som beslutet grundas på
3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617).

Anslag
Länsstyrelsen begär, med stöd av 2 § andra stycket förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelsen att 
meddela föreskrifter enligt ordningslagen, att detta beslut anslås på 
kommunens anslagstavla enligt bestämmelserna i 8 kap. 9–11 §§ 
kommunallagen (2017:725).

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Erika Rydgren med länsjurist Martin 
Coborn som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
länsjurist Emilia Sjödahl medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten



Beslut 8 (8)
2021-12-08 213-8355-2021

Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 
Uppsala.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era 
synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som 
beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:
 Person- eller organisationsnummer.
 Telefonnummer där ni kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett 

hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
 E-postadress.
 Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior 
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större 
än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, 
uppsala@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange 
diarienummer 8355-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning förvaltningsrätten



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

Ks § 13 Dnr KS/2021:39 624 

Svar på motion: Gratis mensskydd för tjejer 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås.  

 

Sammanfattning 
Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) inkom den 8 mars 2021 med motionen Gratis 
mensskydd till unga tjejer. Motionärerna yrkar för att mensskydd ska finnas tillgängligt gratis på 
kommunens skolor. De anser att tillgången till mensskydd riskerar att bli en klassfråga som slår 
särskilt mot unga kvinnor. Det menar också att det är en jämställdhetsfråga då män inte har 
samma kostnad. Kommunfullmäktige gav i § 33, 13 april 2021 utbildningsnämnden i uppdrag att 
bereda motionen.  

I dagsläget erbjuder Heby kommuns grundskolor inte kostnadsfria mensskydd till samtliga 
flickor. Däremot kan flickor uppsöka skolsköterska om de upplever menstruationssymptom 
under en skoldag. Där kan flickor även erhålla råd samt mensskydd ifall detta behövs i 
kommunens samtliga grundskolor. 

Individuella personer eller familjer som inte kan försörja sig kan söka ekonomiskt bistånd i form 
av försörjningsstöd. Enligt rådande riksnormer utgör kostnader för hygien (inom vilket 
mensskydd faller) en del av summan som erhålls via försörjningsstöd. Således tilldelas medel för 
mensskydd för de flickor som bor i familjer i behov av ekonomiskt bistånd för att säkerställa att 
de har möjlighet att införskaffa dessa produkter.  

Införandet av kostnadsfria mensskydd skulle medföra en ökad kostnad för Heby kommun 
eftersom det då tillkommer en ny utgiftspost som läggs till nuvarande kostnader. Då denna 
motion berör tillgång till kostnadsfria mensskydd under skoltid är sannolikheten stor att 
kostnadsposten tillkommer i antigen utbildningsnämndens budget eller i respektive grundskolors 
budgetar. Oavsett var denna kostnadspost hamnar behöver en ungefärlig kostnad beräknas.  

Den eventuella månatliga kostnaden som kostnadsfria mensskydd medför är 55 500 kronor per 
månad (370 elever x 150 kronor). Detta renderar en årskostnad på 610 500 kronor (55 500 
kronor x 11 månader). Utifrån nuvarande budgetfördelning kan denna kostnadspost falla under 
utbildningsnämnden direkt alternativt fördelas på respektive grundskolas budget. Det är viktigt 
att beakta att beräkningarna utgår från nuvarande elevantal och priser. Dessa förändras från år 
till år och således är beräkningarna endast ett exempel på kostnader utifrån nuvarande 
förutsättningar. Ett eventuellt införande av kostnadsfria mensskydd innebär att denna 
kostnadspost antigen tillfaller utbildningsnämnden, elevhälsan eller fördelas på respektive 
berörd enhet vilket i detta fall är samtliga grundskolor. Således kan ett eventuellt införande av 
kostnadsfria mensskydd innebära ett tillägg till nuvarande ekonomiska underskott i form av en 
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ny utgiftspost. Finansiering kan då eventuellt behöva tas från undervisningsdelen i skolpengen 
eftersom resterande delar utgörs av fasta kostnader i form av lokalhyra och kost.  

Den inkomna motionens yrkan om kostnadsfria mensskydd för flickor i Heby kommuns 
grundskolor har god andemening och något som bör vara eftersträvansvärt. Trots detta är barn- 
och utbildningsförvaltningens rekommendation att motionen avslås. Skälet till detta är de senaste 
årens budgetunderskott samt det prognostiserade budgetunderskottet för innevarande år som 
framgår i delårsrapporten per 31 augusti 2021. Utifrån rådande ekonomiska förutsättningar kan 
inte en ny utgiftspost tillföras till framtida budgetar, åtminstone inte tills en budget i balans 
uppnåtts. 

 

Beslutsunderlag 
PM 2 november 2021.   
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Martin Mihaylov 
martin.mihaylov@heby.se 
Utredare 

 
 
 

Motion Gratis mensskydd till unga tjejer UBN 2021/55 
Förslag 
Utbildningsnämndens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
I dagsläget erbjuder Heby kommuns grundskolor inte kostnadsfria mensskydd till 
samtliga flickor. Däremot kan flickor uppsöka skolsköterska om de upplever 
menstruationssymptom under en skoldag. Där kan flickor även erhålla råd samt 
mensskydd ifall detta behövs i kommunens samtliga grundskolor. 
 
Individuella personer eller familjer som inte kan försörja sig kan söka ekonomiskt 
bistånd i form av försörjningsstöd. Enligt rådande riksnormer utgör kostnader för 
hygien (inom vilket mensskydd faller) en del av summan som erhålls via 
försörjningsstöd. Således tilldelas medel för mensskydd för de flickor som bor i 
familjer i behov av ekonomiskt bistånd för att säkerställa att de har möjlighet att 
införskaffa dessa produkter.  
 
Införandet av kostnadsfria mensskydd skulle medföra en ökad kostnad för Heby 
kommun eftersom det då tillkommer en ny utgiftspost som läggs till nuvarande 
kostnader. Då denna motion berör tillgång till kostnadsfria mensskydd under skoltid 
är sannolikheten stor att kostnadsposten tillkommer i antigen Utbildningsnämndens 
budget eller i respektive grundskolors budgetar. Oavsett var denna kostnadspost 
hamnar behöver en ungefärlig kostnad beräknas.  
 
Den eventuella månatliga kostnaden som kostnadsfria mensskydd medför är 55 500 
kronor per månad (370 elever x 150 kronor). Detta renderar en årskostnad på 
610 500 kronor (55 500 kronor x 11 månader). Utifrån nuvarande budgetfördelning 
kan denna kostnadspost falla under Utbildningsnämnden direkt alternativt fördelas 
på respektive grundskolas budget. Det är viktigt att beakta att beräkningarna utgår 
från nuvarande elevantal och priser. Dessa förändras från år till år och således är 
beräkningarna endast ett exempel på kostnader utifrån nuvarande förutsättningar. Ett 
eventuellt införande av kostnadsfria mensskydd innebär att denna kostnadspost 
antigen tillfaller Utbildningsnämnden, Elevhälsan eller fördelas på respektive berörd 
enhet vilket i detta fall är samtliga grundskolor. Således kan ett eventuellt införande 
av kostnadsfria mensskydd innebära ett tillägg till nuvarande ekonomiskt underskott i 
form av en ny utgiftspost. Finansiering kan då eventuellt behöva tas från 
undervisningsdelen i skolpengen eftersom resterande delar utgörs av fasta kostnader 
i form av lokalhyra och kost.  
 
Den inkomna motionens yrkan om kostnadsfria mensskydd för flickor i Heby 
kommuns grundskolor har god andemening och något som bör vara eftersträvansvärt. 
Trots detta är Barn- och utbildningsförvaltningens rekommendation att motionen 
avslås. Skälet till detta är de senaste årens budgetunderskott samt det 
prognostiserade budgetunderskott för innevarande år som framgår i delårsrapporten 
per 31 augusti 2021. Utifrån rådande ekonomiska förutsättningar kan inte en ny 
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utgiftspost tillföras till framtida budgetar, åtminstone inte tills en budget i balans 
uppnåtts.  
Utredning 
En motion om att införa gratis mensskydd till unga tjejer i Heby kommun inkom till 
Utbildningsnämnden i maj 2021 (UBN 2021/55). Barn- och utbildningsförvaltningen 
gavs i uppdrag att utreda motionen.  
 
 
Motionen i korthet 
Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) inkom den 8 mars 2021 med motionen 
Gratis mensskydd till unga tjejer. Motionärerna yrkar för att mensskydd ska finnas 
tillgängligt gratis på kommunens skolor. De anser att tillgången till mensskydd 
riskerar att bli en klassfråga som slår särskilt mot unga kvinnor. Det menar också att 
det är en jämställdhetsfråga då män inte har samma kostnad. Kommunfullmäktige gav 
i § 33, 13 april 2021 utbildningsnämnden i uppdrag att bereda motionen.  
 
Nuvarande förutsättningar 
I dagsläget erbjuder Heby kommuns grundskolor inte kostnadsfria mensskydd till 
samtliga flickor. Däremot kan flickor uppsöka skolsköterska om de upplever 
menstruationssymptom under en skoldag. Där kan flickor i vissa grundskolor erhålla 
smärtstillande medicin (paracetamol eller ibuprofen) om de fyllt 13 år eller efter 
godkännande från vårdnadshavare om de inte fyllt 13 år. Därtill kan flickor även 
erhålla råd samt mensskydd ifall detta behövs i kommunens samtliga grundskolor. 
Skolsköterskor är en del av Elevhälsan i Heby kommun. Elevhälsans huvudsakliga 
uppgift är att säkerställa att elever har tillgång till elevhälsa med medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 
arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling 
mot utbildningens mål1. Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass och 
grundskola (Skollagen 2 kap 25-26 §§) och omfatta läkare, skolsköterska, psykolog, 
kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.   
 
Elevhälsans uppgift innefattar bland annat att arbeta med att skapa miljöer som 
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan arbetar exempelvis med: 

 Elevernas arbetsmiljö  
 Skolans värdegrund  
 Stödja elevernas utveckling mot målen och undanröja hinder för lärande och 

utveckling   
 Enkla sjukvårdsinsatser  
 Hälsobesök  

 
Kostnadsfria mensskydd 
En kvinna spenderar ungefär 100-150 kronor per månad för mensskydd vilket 
motsvarar ungefär 1 200- 1 800 kronor per år.2 Kvinnor har i genomsnitt mens i 45 år 
vilket innebär en kostnad mellan 54 000-81 000 kronor för mensskydd under en 
livstid. Den månatliga kostnad som är förknippad med mensskydd är något som fler 
länder berört där Skottland den 24 november 2020 beslutade att införa kostnadsfria 
mensskydd för samtliga kvinnor i landet. Därtill har Kanada, Storbritannien och Irland 
fattat beslut att befria mensskydd från moms. På nationell nivå har riksdagen ställt sig 
bakom en motion Sänk kostnaden för mensskydd (Motion 2020/21:3065) som bland 
annat yrkar om momsbefriande för mensskydd samt fri tillgång till mensskydd på 

 
1 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/elevhalsa  
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mensskydd_GS02So489 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/elevhalsa
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skolor och ungdomsmottagningar.3 Huruvida detta leder till något formellt beslut är i 
dagsläget inte fastställt, men indikationen är att tillgången till kostnadsfria eller 
momsbefriade mensskydd även är en nationell angelägenhet.  
 
I dagsläget kan individuella personer eller familjer som inte kan försörja sig söka 
ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Enligt rådande riksnormer utgör 
kostnader för hygien (inom vilket mensskydd faller) en del av summan som erhålls via 
försörjningsstöd.4 Således tilldelas medel för mensskydd för de flickor som bor i 
familjer i behov av ekonomiskt bistånd för att säkerställa att de har möjlighet att 
införskaffa dessa produkter.  
 
Eventuell kostnad vid införandet av kostnadsfria mensskydd 
Införandet av kostnadsfria mensskydd skulle medföra en ökad kostnad för Heby 
kommun eftersom det då tillkommer en ny kostnad som läggs till nuvarande 
kostnader. Då denna motion berör tillgång till kostnadsfria mensskydd under skoltid 
är sannolikheten stor att kostnadsposten tillkommer i antigen Utbildningsnämndens 
budget eller i respektive grundskolors budgetar. Oavsett var denna kostnadspost 
hamnar behöver en ungefärlig kostnad beräknas.  
 
Följande antaganden har applicerats på kommande beräkningar:  
Exakt i vilken ålder flickor får sin första menstruation är individuellt, men ett generellt 
vedertaget snitt är 13 år. Utifrån denna ålder tenderar elever att gå i årskurs 6, men 
eftersom detta är en genomsnittsålder utgår beräkningarna från årskurs 5. Främsta 
skälet till detta är för att inkludera så många elever som möjligt utifrån ett rimligt 
antagande. Nästa antagande berör den månatliga kostnaden för mensskydd. Som 
tidigare nämnts är den månatliga kostnaden ungefär 100-150 kronor, men denna 
kostnad syftar till privatpersoner. Vid ett eventuellt införande av kostnadsfria 
mensskydd kommer kommunen med största sannolikhet att upphandla mensskydd 
och denna kostnad är svår kalkylerad då den, bland annat, beror på upphandlingens 
kravspecifikation och inkomna anbud. Således utgår beräkningarna från 150 kronor 
per månad för att påvisa vad maximalkostnad kan blir utifrån nuvarande 
marknadspriser. Den årskostnad som redovisas utgår från 11 månader istället för 12 
då detta är det ungefärliga antalet månader som grundskolor kan behöva 
tillhandahålla mensskydd för elever. Slutligen utgår beräkningarna av antalet flickor i 
årskurser 5-9 höstterminen 2021 vilket är 370 elever.  
 
Den eventuella månatliga kostnaden som kostnadsfria mensskydd eventuellt medför 
är 55 500 kronor per månad (370 elever x 150 kronor). Detta renderar en årskostnad 
på 610 500 kronor (55 500 kronor x 11 månader). Utifrån nuvarande 
budgetfördelning kan denna kostnadspost falla under Utbildningsnämnden direkt 
alternativt fördelas på respektive grundskolas budget. Det är viktigt att beakta att 
beräkningarna utgår från nuvarande elevantal och priser. Dessa förändras från år till 
år och således är beräkningarna endast ett exempel på kostnader utifrån nuvarande 
förutsättningar.  
 
Utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar 
Utbildningsnämnden har sedan 2018 uppvisat ett underskott i budget vid årsbokslut. 
Utifrån den ekonomiska prognosen i delårsrapporten per 31 augusti 2021 (Ubn 
2021/1) verkar denna trend dessvärre fortsätta. En del av underskottet utgörs av 
underskott i vissa grundskolors respektive budgetar. Utbildningsnämnden har sedan 

 
3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sank-kostnaden-for-
mensskydd_H8023065 
4 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riksnormen-
for-forsorjningsstod-2021.pdf 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sank-kostnaden-for-mensskydd_H8023065
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sank-kostnaden-for-mensskydd_H8023065
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riksnormen-for-forsorjningsstod-2021.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riksnormen-for-forsorjningsstod-2021.pdf
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hösten 2018 arbetat med en åtgärdsplan som ämnar reducera kostnader och i 
förlängningen leda till en ekonomi i balans.  
 
Utifrån tidigare uträkningar framgår det att en ungefärlig årskostnad mensskydd 
uppgår till 610 500 kronor per år utifrån rådande förutsättningar. Ett eventuellt 
införande av kostnadsfria mensskydd innebär att denna kostnadspost antigen tillfaller 
Utbildningsnämnden, Elevhälsan eller fördelas på respektive berörd enhet vilket i 
detta fall är samtliga grundskolor. Således kan ett eventuellt införande av kostnadsfria 
mensskydd innebära ett tillägg till nuvarande underskott i form av en ny utgiftspost. 
Finansiering kan då eventuellt behöva tas från undervisningsdelen i skolpengen 
eftersom resterande delar utgörs av fasta kostnader i form av lokalhyra och kost.  
 
Förvaltningens förslag 
Den inkomna motionens yrkan om kostnadsfria mensskydd för flickor i Heby 
kommuns grundskolor har god andemening och något som bör vara eftersträvansvärt. 
Trots detta är Barn- och utbildningsförvaltningens rekommendation att motionen 
avslås. Skälet till detta är de senaste årens budgetunderskott samt det 
prognostiserade budgetunderskott för innevarande år som framgår i delårsrapporten 
per 31 augusti 2021. Utifrån rådande ekonomiska förutsättningar kan inte en ny 
utgiftspost tillföras till framtida budgetar, åtminstone inte tills en budget i balans 
uppnåtts.  
 
 
 
 
 
I tjänsten 
Martin Mihaylov 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Motionärer 
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Ubn § 174 Dnr 2021/55 624 

Svar på motion: Gratis mensskydd till unga tjejer 

Utbildningsnämndens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen avslås.  
  
 
Sammanfattning 
Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) inkom den 8 mars 2021 med 
motionen Gratis mensskydd till unga tjejer. Motionärerna yrkar för att 
mensskydd ska finnas tillgängligt gratis på kommunens skolor. De anser att 
tillgången till mensskydd riskerar att bli en klassfråga som slår särskilt mot 
unga kvinnor. Det menar också att det är en jämställdhetsfråga då män inte har 
samma kostnad. Kommunfullmäktige gav i § 33, 13 april 2021 
utbildningsnämnden i uppdrag att bereda motionen.  
 
I dagsläget erbjuder Heby kommuns grundskolor inte kostnadsfria mensskydd 
till samtliga flickor. Däremot kan flickor uppsöka skolsköterska om de upplever 
menstruationssymptom under en skoldag. Där kan flickor även erhålla råd samt 
mensskydd ifall detta behövs i kommunens samtliga grundskolor. 
 
Individuella personer eller familjer som inte kan försörja sig kan söka 
ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Enligt rådande riksnormer utgör 
kostnader för hygien (inom vilket mensskydd faller) en del av summan som 
erhålls via försörjningsstöd. Således tilldelas medel för mensskydd för de flickor 
som bor i familjer i behov av ekonomiskt bistånd för att säkerställa att de har 
möjlighet att införskaffa dessa produkter.  
 
Införandet av kostnadsfria mensskydd skulle medföra en ökad kostnad för Heby 
kommun eftersom det då tillkommer en ny utgiftspost som läggs till nuvarande 
kostnader. Då denna motion berör tillgång till kostnadsfria mensskydd under 
skoltid är sannolikheten stor att kostnadsposten tillkommer i antigen 
utbildningsnämndens budget eller i respektive grundskolors budgetar. Oavsett 
var denna kostnadspost hamnar behöver en ungefärlig kostnad beräknas.  
 
Den eventuella månatliga kostnaden som kostnadsfria mensskydd medför är 55 
500 kronor per månad (370 elever x 150 kronor). Detta renderar en årskostnad 
på 610 500 kronor (55 500 kronor x 11 månader). Utifrån nuvarande 
budgetfördelning kan denna kostnadspost falla under utbildningsnämnden 
direkt alternativt fördelas på respektive grundskolas budget. Det är viktigt att 
beakta att beräkningarna utgår från nuvarande elevantal och priser. Dessa 
förändras från år till år och således är beräkningarna endast ett exempel på 
kostnader utifrån nuvarande förutsättningar. Ett eventuellt införande av 
kostnadsfria mensskydd innebär att denna kostnadspost antigen tillfaller 
utbildningsnämnden, elevhälsan eller fördelas på respektive berörd enhet vilket 
i detta fall är samtliga grundskolor. Således kan ett eventuellt införande av 
kostnadsfria mensskydd innebära ett tillägg till nuvarande ekonomiska 
underskott i form av en ny utgiftspost. Finansiering kan då eventuellt behöva tas 
från undervisningsdelen i skolpengen eftersom resterande delar utgörs av fasta 
kostnader i form av lokalhyra och kost.  
 
Den inkomna motionens yrkan om kostnadsfria mensskydd för flickor i Heby 
kommuns grundskolor har god andemening och något som bör vara 
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eftersträvansvärt. Trots detta är barn- och utbildningsförvaltningens 
rekommendation att motionen avslås. Skälet till detta är de senaste årens 
budgetunderskott samt det prognostiserade budgetunderskottet för 
innevarande år som framgår i delårsrapporten per 31 augusti 2021. Utifrån 
rådande ekonomiska förutsättningar kan inte en ny utgiftspost tillföras till 
framtida budgetar, åtminstone inte tills en budget i balans uppnåtts. 
  
 
Beslutsunderlag 
PM 2 november 2021.   
 
 
 

Delges 
Motionärer 
Kommunstyrelsen 
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- KOMMUNFULLMÄKTIGE   

Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Kf §  33 Dnr 2021/39 624 

Anmälan av nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motion om gratis mensskydd för unga tjejer överlämnas till 

utbildningsnämnden för beredning. 
  
 
Sammanfattning 
Salima Korshed (V) och Carl-Otto Bergqvist (V) har inkommit med Motion om 
gratis mensskydd för unga tjejer. 
 
I motionen yrkar Vänsterpartiet att mensskydd ska finnas tillgängligt gratis på 
kommunens skolor. 
 
Menstruation har länge varit ett tabubelagt ämne trots att det berör alla kvinnor 
varje månad under en stor del av deras liv. Frågor om mens och mensskydd har 
sällan tagit plats i den politiska debatten. Mensskydd är ett grundläggande 
behov vars kostnad bärs av den enskilt menstruerande kvinna eller dennes 
familj. 
För kvinnor med låga inkomster kan denna kostnad bli tung. Finns det fler i 
familjen som behöver mensskydd kan kostnaden bli än mer kännbar. Familjer 
som uppbär försörjningsstöd har en mindre summa avsedd för hälsa och hygien. 
Varje familj oavsett inkomster gör olika prioriteringar där vuxna har det största 
inflyttandet. Att på detta sätt erbjuda gratis mensskydd skulle stärka en redan 
utsatt grupp i samhället. 
 
Tillgång till mensskydd riskerar att bli en klassfråga som slår särskilt mot unga 
kvinnor. Det är också en jämställdhetsfråga då män inte har samma kostnad. Det 
ska aldrig få vara ekonomisk fråga för unga tjejer om de har eller inte har 
tillgång till mensskydd. Ingen ung tjej ska behöva missa skolan för att hon inte 
har råd med mensskydd och är orolig att mensen ska blöda igenom. Det är hög 
tid att frågan lyfts i Heby kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, 8 mars 2021 
 
 

Delges 
Utbildningsnämnden  
 
 



Motion till kommunfullmäktige i Heby kommun 

 
 

Gratis mensskydd till unga tjejer! 
 
Menstruation har länge varit ett tabubelagt ämne trots att det berör alla kvinnor varje 
månad under en stor del av deras liv. Frågor om mens och mensskydd har sällan tagit 
plats i den politiska debatten. Mensskydd är ett grundläggande behov vars kostnad bärs 
av den enskilt menstruerande kvinna eller dennes familj.  
 
För kvinnor med låga inkomster kan denna kostnad bli tung. Finns det fler i familjen 
som behöver mensskydd kan  kostnaden bli än mer kännbar. Familjer som uppbär 
försörjningsstöd har en mindre summa avsedd för hälsa och hygien. Varje familj oavsett 
inkomster gör olika prioriteringar där vuxna har det största inflyttandet. Att på detta 
sätt erbjuda gratis mensskydd skulle stärka en redan utsatt grupp i samhället. 
 
 
Tillgång till mensskydd riskerar att bli en klassfråga som slår särskilt mot unga kvinnor. 
Det är också en jämställdhetsfråga då män inte har samma kostnad.Det ska aldrig få vara 
ekonomisk fråga för unga tjejer om de har eller inte har tillgång till mensskydd. 
 
Ingen ung tjej ska behöva missa skolan för att hon inte har råd med mensskydd och är 
orolig att mensen ska blöda igenom. Det är hög tid att frågan lyfts i Heby kommun. 
 
Vi från vänsterpartiet yrkar: 
 
Att mensskydd ska finnas tillgängligt gratis på kommunens skolor. 
 
För vänsterpartiet i Heby kommun 
 
 
Salima Korshed                                Carl-Otto Bergqvist  
Ledamöter i kommunfullmäktige. 
2021-03-08 
 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

Ks § 14 Dnr KS/2020:95 620 

Svar på motion Inrätta mobilt skolteam i Heby kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen ”Inrätta mobilt skolteam i Heby kommun” avslås.  

 

Sammanfattning 
En motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby Kommun inkom till Utbildningsnämnden i 
december 2020 (UBN 2020/39). Utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag att utreda förslaget i 
motionen. I motionen menar Liberalerna att Heby Kommun behöver bli bättre på att arbeta med 
ungdomar som har ett hemmasittande beteende eller hög frånvaro. Förslaget är att inrätta ett 
mobilt skolteam som en del av den Heby kommuns centrala elevhälsa, som en stödfunktion för 
personalen i grundskola och fritidshem. Motionen vill se ett mobilt skolteam med målet om en 
“skola för alla” där arbetet är åtgärdande och förebyggande. Teamet skulle också kunna arbeta med 
metodutveckling och utbildning till de som arbetar i skola och fritidshem samt med samverkan 
med andra aktörer som socialtjänst och BUP. Finansieringen föreslås till en början ske via den 
sociala investeringsfonden. 
 
I dagsläget har Utbildningsnämndens verksamheter krav på effektivisering och besparing för att 
komma inom ekonomiska ram. Det finns alltså inget finansiellt utrymme för att utöka elevhälsans 
verksamhet inom budgetramen idag.  I Heby kommun finns en social investeringsfond där 
kommunal verksamhet kan ansöka om medel för projekt som främjar barn och ungas hälsa och 
psykiska välmående. Ett av projekten inom ramen för sociala investeringar kallas 
”Ungdomscoacher” har en del gemensamt med det som efterfrågas i motionen. Det pågår även 
annat arbete inom kommunen, som samordnas med ungdomscoacherna, som strävar efter de 
effekter som motionen efterlyser. 
 
Social hållbarhet och förebyggande arbete för barn, unga och unga vuxna 
I Heby kommun finns det unga som på olika sätt mår dåligt och det visar sig bland annat i 
antisociala beteenden och andra uttryck för dåligt psykiskt mående. Kommunen har också låga 
skolresultat samt ett högt antal barn, unga och unga vuxna som får stöd från socialtjänsten.  
 
Kommunen är mån om att barn, unga och unga vuxna ska må bra och få möjligheten att leva bra 
liv i en socialt hållbar kommun. Utifrån ovan nämnda utmaningar har politiken i 
nämnöverskridande samverkan beslutat om två gemensamma effektmål som rör barn, unga och 
unga vuxna och dessa är; Med gemensamma krafter ska barns och ungas upplevelse av god psykisk 
hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka och Alla unga och unga vuxna ska 
vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare. 
Kommunstyrelsen har också skapat en social investeringsfond där medel kan sökas för arbete 
inom området.  
 
För att nå de två gemensamma effektmålen pågår arbete som i stor utsträckning sker  
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i form av förvaltningsöverskridande arbete samt i samverkan med viktiga externa aktörer såsom 
Region Uppsala och Arbetsförmedlingen. Arbetet planeras och leds av Styrgruppen för social 
hållbarhet i Heby kommun och genomförandet sker i ett flertal aktiviteter där strävan är att 
komma in i så tidiga skeden som möjligt för att kunna förebygga och motverka negativ utveckling 
för barn, unga och unga vuxna. Arbetet är inriktat mot både individ- och gruppnivå.   
Exempel på aktiviteter som är i uppstart är arbetet med att ta fram modell för tidiga samordnade 
insatser för barn och unga. I detta arbete ska man kunna nå barnet eller den unga i ett tidigt skede 
och samordna stödet utifrån behov. Det finns också en plan om att kunna erbjuda 
föräldrastödsprogram till föräldrar i kommunen.  
 
För att kunna nå de unga som utövar antisociala beteenden har man inrättat nya tjänster, så 
kallade ungdomscoacher. Dessa tjänster ska vara relationsbyggande och stöttande till aktiviteter 
som gynnar hälsa och livsglädje, samt att motverka destruktiva beteenden, utanförskap och/eller 
avslutande av studier för tidigt.  
Ungdomscoacherna ska vara komplement och en samverkanspart till elevstöd och 
familjebehandling och de utgår från Kultur- och fritidsenheten och ska arbeta nära både skola och 
socialtjänst och kunna fylla ut där befintliga insatser inte når fram. Ungdomscoacherna ska vara 
rörliga och uppsökande.  
  
Kultur- och fritids verksamhet har i dag en flexibilitet och mobilitet för att kunna anpassa 
verksamheten utifrån de behov som uppstår och man arbetar nu bland annat tillsammans med 
skolan för att kunna få eleverna mer fysiskt aktiva.  
 
Heby kommun och Polisområde Norduppland har under 2021 antagit ett nytt medborgarlöfte för 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet är inriktat mot barn, unga och unga 
vuxna och genomförs utifrån ett systematiskt lägesbildsarbete som ligger till grund för 
gemensamma inriktningar. Som ett exempel på detta kan nämnas polisens besök på 
högstadieskolorna som genomförs i syfte att skapa kontakt med högstadieeleverna.  
 
I ovan nämnda arbete strävar kommunen efter att använda arbetssätt och modeller som redan 
har visat sig ha goda effekter på andra håll i landet. För att hitta och välja ut dessa arbetssätt och 
modeller pågår en kontinuerlig omvärldsspaning. Heby kommun har politiska beslut om 
förebyggande arbete för unga och arbete inom och mellan kommunens förvaltningar pågår för att 
realisera detta.  
 

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

 

Missiv till motion om att inrätta mobilt skolteam i 
Heby kommun 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen ”Inrätta mobilt skolteam i Heby kommun” avslås.  
 
 
Sammanfattning 
En motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby Kommun inkom till 
Utbildningsnämnden i december 2020 (UBN 2020/39). Utbildningsförvaltningen gavs 
i uppdrag att utreda förslaget i motionen.    
 
I motionen menar Liberalerna att Heby Kommun behöver bli bättre på att arbeta med 
ungdomar som har ett hemmasittande beteende eller hög frånvaro. Förslaget är att 
inrätta ett mobilt skolteam som en del av den Heby kommuns centrala elevhälsa, som 
en stödfunktion för personalen i grundskola och fritidshem. Motionen vill se ett mobilt 
skolteam med målet om en “skola för alla” där arbetet är åtgärdande och förebyggande. 
Teamet skulle också kunna arbeta med metodutveckling och utbildning till de som 
arbetar i skola och fritidshem samt med samverkan med andra aktörer som socialtjänst 
och BUP. Finansieringen föreslås till en början ske via den sociala investeringsfonden. 
 
I dagsläget har Utbildningsnämndens verksamheter krav på effektivisering och 
besparing för att komma inom ekonomiska ram. Det finns alltså inget finansiellt 
utrymme för att utöka elevhälsans verksamhet inom budgetramen idag.   
 
I Heby kommun finns en social investeringsfond där kommunal verksamhet kan ansöka 
om medel för projekt som främjar barn och ungas hälsa och psykiska välmående. Ett av 
projekten inom ramen för sociala investeringar kallas ”Ungdomscoacher” har en del 
gemensamt med det som efterfrågas i motionen. Det pågår även annat arbete inom 
kommunen, som samordnas med ungdomscoacherna, som strävar efter de effekter som 
motionen efterlyser. 
 
Social hållbarhet och förebyggande arbete för barn, unga och unga vuxna 
I Heby kommun finns det unga som på olika sätt mår dåligt och det visar sig bland 
annat i antisociala beteenden och andra uttryck för dåligt psykiskt mående. 
Kommunen har också låga skolresultat samt ett högt antal barn, unga och unga vuxna 
som får stöd från socialtjänsten.  
 
Kommunen är mån om att barn, unga och unga vuxna ska må bra och få möjligheten 
att leva bra liv i en socialt hållbar kommun. Utifrån ovan nämnda utmaningar har 
politiken i nämnöverskridande samverkan beslutat om två gemensamma effektmål 
som rör barn, unga och unga vuxna och dessa är; Med gemensamma krafter ska barns 
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och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara 
skolgången öka och Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli 
självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare. Kommunstyrelsen har 
också skapat en social investeringsfond där medel kan sökas för arbete inom området.  
 
För att nå de två gemensamma effektmålen pågår arbete som i stor utsträckning sker  
i form av förvaltningsöverskridande arbete samt i samverkan med viktiga externa 
aktörer såsom Region Uppsala och Arbetsförmedlingen. Arbetet planeras och leds av 
Styrgruppen för social hållbarhet i Heby kommun och genomförandet sker i ett flertal 
aktiviteter där strävan är att komma in i så tidiga skeden som möjligt för att kunna 
förebygga och motverka negativ utveckling för barn, unga och unga vuxna. Arbetet är 
inriktat mot både individ- och gruppnivå.   
Exempel på aktiviteter som är i uppstart är arbetet med att ta fram modell för tidiga 
samordnade insatser för barn och unga. I detta arbete ska man kunna nå barnet eller 
den unga i ett tidigt skede och samordna stödet utifrån behov. Det finns också en plan 
om att kunna erbjuda föräldrastödsprogram till föräldrar i kommunen.  
 
För att kunna nå de unga som utövar antisociala beteenden har man inrättat nya 
tjänster, så kallade ungdomscoacher. Dessa tjänster ska vara relationsbyggande och 
stöttande till aktiviteter som gynnar hälsa och livsglädje, samt att motverka 
destruktiva beteenden, utanförskap och/eller avslutande av studier för tidigt.  
Ungdomscoacherna ska vara komplement och en samverkanspart till elevstöd och 
familjebehandling och de utgår från Kultur- och fritidsenheten och ska arbeta nära 
både skola och socialtjänst och kunna fylla ut där befintliga insatser inte når fram. 
Ungdomscoacherna ska vara rörliga och uppsökande.  
  
Kultur- och fritids verksamhet har i dag en flexibilitet och mobilitet för att kunna 
anpassa verksamheten utifrån de behov som uppstår och man arbetar nu bland annat 
tillsammans med skolan för att kunna få eleverna mer fysiskt aktiva.  
 
Heby kommun och Polisområde Norduppland har under 2021 antagit ett nytt 
medborgarlöfte för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet är 
inriktat mot barn, unga och unga vuxna och genomförs utifrån ett systematiskt 
lägesbildsarbete som ligger till grund för gemensamma inriktningar. Som ett exempel 
på detta kan nämnas polisens besök på högstadieskolorna som genomförs i syfte att 
skapa kontakt med högstadieeleverna.  
 
I ovan nämnda arbete strävar kommunen efter att använda arbetssätt och modeller 
som redan har visat sig ha goda effekter på andra håll i landet. För att hitta och välja ut 
dessa arbetssätt och modeller pågår en kontinuerlig omvärldsspaning.  
 
Heby kommun har politiska beslut om förebyggande arbete för unga och arbete inom 
och mellan kommunens förvaltningar pågår för att realisera detta.  
 
 
Utifrån ovanstående beskrivning föreslår förvaltningen att avslå motionen ”Inrätta 
mobilt skolteam i Heby kommun”. 
 
 
 
 
 



Datum  

 

2022-01-13 
3 (3) 

Utredning 
Skriv en mera utförlig utredning här 
 
Underrubrik 
Brödtext 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Här skriver du något om hur förslaget eventuellt bör finansieras och vilka ekonomiska 
konsekvenser det får om det är relevant för ärendet. 
 
Konsekvens för andra nämnder 
Här skriver du in om förslaget riskerar eller kommer att påverka andra nämnder. Om 
förslag till beslut inte påverkar andra nämnder skriver du det. 
 
Prövning av barnets bästa - barnkonventionen 
Om beslutet påverkar barn ska barnrättsperspektivet tas med i en analys. Detta för att 
följa barnkonventionen. Information och verktyg för hur en barnkonsekvensanalys 
kan göras finns på SKR.se. Analysen för barnrättsperspektivet ska biläggas alt. skrivas 
in i utredningen.  
Om beslutet berör barn men en analys inte är aktuell ska information om varför 
analys ej görs skrivas in här.  
Om beslutet inte berör barn kan detta avsnitt tas bort. 
 
Beslutsunderlag 
/TextBeslutförslag5/ 
 
 
I tjänsten 
Emma Burstedt 
Kommunchef 
 
 
 
Delges: 
/TextBeslutförslag2/ 
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 17 december 2021 
 

- UTBILDNINGSNÄMND -   

Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Ubn § 177 Dnr 2020/39 610 

Svar på motion: Inrätta mobilt skolteam i Heby 
kommun 

Utbildningsnämndens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen ”Inrätta mobilt skolteam i Heby kommun” avslås. 
  
 
Sammanfattning 
En motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun inkom till 
utbildningsnämnden i december 2020 [Dnr 2020/39]. Utbildningsförvaltningen 
gavs i uppdrag att utreda förslaget i motionen.    
 
I motionen menar Liberalerna att Heby kommun behöver bli bättre på att arbeta 
med ungdomar som har ett hemmasittande beteende eller hög frånvaro. 
Förslaget är att inrätta ett mobilt skolteam som en del av Heby kommuns 
centrala elevhälsa, som en stödfunktion för personalen i grundskola och 
fritidshem. Motionen vill se ett mobilt skolteam med målet om en “skola för alla” 
där arbetet är åtgärdande och förebyggande. Teamet skulle också kunna arbeta 
med metodutveckling och utbildning till de som arbetar i skola och fritidshem 
samt samverka med andra aktörer som socialtjänst och BUP. Finansieringen 
föreslås till en början ske via den sociala investeringsfonden. 
 
I dagsläget har utbildningsnämndens verksamheter krav på effektivisering och 
besparing för att komma inom ekonomiska ram. Det finns alltså inget finansiellt 
utrymme för att utöka elevhälsans verksamhet inom budgetramen idag.   
 
I Heby kommun finns en social investeringsfond där kommunal verksamhet kan 
ansöka om medel för projekt som främjar barn och ungas hälsa och psykiska 
välmående. Att inrätta ett mobilt skolteam skulle kanske kunna finansieras 
genom ett sådant projekt men det är förvaltningens uppfattning att detta skulle 
vara en allt för kortsiktig lösning, då medel endast beviljas för ett år i taget och 
ett mobilt skolteam behöver långsiktighet för att få önskad effekt.   
 
Utredningen med svaret i sin helhet återfinns i PM daterad 16 november 2021.  
  
 
Beslutsunderlag 
PM 16 november 2021.   
 

Delges + bilaga 
Kommunstyrelsen 
Motionär 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Svar på motion – Inrätta mobilt skolteam i Heby 
Kommun. UBN 2020/39 
 
Förslag 
Utbildningsnämndens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen ”Inrätta mobilt skolteam i Heby kommun” avslås.  
  

 
Sammanfattning 
En motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby Kommun inkom till 
Utbildningsnämnden i december 2020 (UBN 2020/39). Utbildningsförvaltningen gavs 
i uppdrag att utreda förslaget i motionen.    
 
I motionen menar Liberalerna att Heby Kommun behöver bli bättre på att arbeta med 
ungdomar som har ett hemmasittande beteende eller hög frånvaro. Förslaget är att 
inrätta ett mobilt skolteam som en del av den Heby kommuns centrala elevhälsa, som 
en stödfunktion för personalen i grundskola och fritidshem. Motionen vill se ett mobilt 
skolteam med målet om en “skola för alla” där arbetet är åtgärdande och förebyggande. 
Teamet skulle också kunna arbeta med metodutveckling och utbildning till de som 
arbetar i skola och fritidshem samt med samverkan med andra aktörer som socialtjänst 
och BUP. Finansieringen föreslås till en början ske via den sociala investeringsfonden. 
 
I dagsläget har Utbildningsnämndens verksamheter krav på effektivisering och 
besparing för att komma inom ekonomiska ram. Det finns alltså inget finansiellt 
utrymme för att utöka elevhälsans verksamhet inom budgetramen idag.   
 
I Heby kommun finns en social investeringsfond där kommunal verksamhet kan ansöka 
om medel för projekt som främjar barn och ungas hälsa och psykiska välmående. Att 
inrätta ett mobilt skolteam skulle kanske kunna finansieras genom ett sådant projekt, 
men det är förvaltningens uppfattning att detta skulle vara en allt för kortsiktig lösning, 
då medel endast beviljas för ett år i taget och ett mobilt skolteam behöver långsiktighet 
för att få önskad effekt.   
 
 
 
Utredning 
En motion om att inrätta mobilt skolteam i Heby Kommun inkom till 
Utbildningsnämnden i december 2020 (UBN 
2020/39). Utbildningsförvaltningen gavs i uppdrag att utreda förslaget i 
motionen.    
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Motionen i korthet   
I motionen menar Liberalerna att Heby Kommun behöver bli bättre på att arbeta med 
ungdomar som har ett hemmasittande beteende eller hög frånvaro. Förslaget är att 
inrätta ett mobilt skolteam som en del av den Heby kommuns centrala elevhälsa, som 
en stödfunktion för personalen i grundskola och fritidshem. Motionen vill se ett mobilt 
skolteam med målet om en “skola för alla” där arbetet är åtgärdande och förebyggande. 
Teamet skulle också kunna arbeta med metodutveckling och utbildning till de som 
arbetar i skola och fritidshem samt med samverkan med andra aktörer som socialtjänst 
och BUP. Finansieringen föreslås till en början ske via den sociala investeringsfonden.   
  
Vad är elevhälsa?  
Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolverkets 
hemsida1.   
Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass och grundskola (Skollagen 2 kap 25-26 
§§) och omfatta läkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med 
specialpedagogisk kompetens.   
Elevhälsans uppgift innefattar bland annat att arbeta med att skapa miljöer som främjar 
elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan arbetar exempelvis med  

 Elevernas arbetsmiljö  
 Skolans värdegrund  
 Stödja elevernas utveckling mot målen och undanröja hinder för lärande och 
utveckling   
 Enkla sjukvårdsinsatser  
 Hälsobesök  

  
 
Elevhälsan i Heby kommun idag  
 

Antal elever per yrkeskategori enligt budget 2021  

F-6 (1081)  Heby
  

Morgongåva/
  
Vittinge  

Östervåla
  

Harbo/Tärnsjö
  

Snitt 
  

Kurator  758  278  824  314  441  

Speciallärare  341  333  299  90  205  

Specialpedagog 
  

401    281  502  491  

Antal elever per yrkeskategori enligt budget 2021  
Åk7-9 (415 
elever)  

Heby  Östervåla  Snitt 
  

Kurator  643  274  377  
Speciallärare    196  415  
Specialpedagog 
  

114  258  163  
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Snittlöner I Heby kommun per yrkeskategori (2021)  
Psykolog   41200kr/månad (494 400 per år exklusive PO)  
Specialpedagog  42250kr/månad (507 000 per år exklusive PO)  
Kurator  35950kr/månad (431 400 per år exklusive PO)  
Skolsköterska   41225kr/månad (494 700 per år exklusive PO)  

  
Arbetet med problematisk skolfrånvaro  
Barn- och Utbildningsförvaltningen har under flera år arbetat med ökad skolnärvaro 
som mål då detta är ett prioriterat utvecklingsområde. Aktuellt just nu är att en plan för 
ökad skolnärvaro ska tas fram av en utvecklingsgrupp under det kommande 
läsåret. Den centrala elevhälsan ser över hur vi i Heby kommun arbetar med extra 
anpassningar och särskilt stöd samt vilka utvecklingsbehov som finns. Därtill finns 
utvecklingspotential när det gäller elevhälsans främjande och förebyggande arbete. 
Förbättras detta finns goda möjligheter till positiv effekt gällande elevernas närvaro 
och resultat.   
   
Exempel från andra kommuner   
Sjöbo kommun   
I Sjöbo kommun har ett mobilt skolteam fått uppdraget att arbeta med skolstöd, en icke 
lagstadgad del av elevhälsan. Teamet består av två pedagoger och två socialpedagoger 
som arbetar utifrån ansökan från skolan. Uppgiften är att skapa förutsättningar för en 
fungerande skolsituation och detta görs i samarbete med elev, vårdnadshavare, 
pedagoger och andra aktuella professioner.   
  
Vänersborgs kommun   
I Vänersborgs kommun har det mobila skolteamet uppgiften att arbeta särskilt med 
ökad skolnärvaro och måluppfyllelse. Teamet består av två pedagoger och två 
socialpedagoger. Teamet arbetar med sammanställning och rapportering av frånvaro, 
insatser på skolnivå, klassnivå och elevnivå samt med samverkan hem och skola och vid 
behov med andra aktörer.   
  
Ystads kommun   
Det mobila skolteamet i Ystads kommun är ett flerprofessionellt team som arbetar med 
elever i intensiva insatser i grundskolan. Uppgiften är att arbeta lösningsfokuserat och 
relationellt med elever, pedagoger, föräldrar och andra aktörer utifrån ambitionen att 
skapa förutsättningar för en fungerande skolsituation.   
  
Hur skulle ett mobilt skolteam kunna organiseras i Heby kommun och hur ser 
kostnadsbilden ut?   

 Mobilt skolteam med exempelvis kurator och specialpedagog + bil  

Antal elever per yrkeskategori enligt budget 2021  
Gemensamma tjänster - central elevhälsa (1496 elever)  Snitt   
Psykolog2   
  

748  

Specialpedagog   1496  
Skolsköterska3  
  

404  
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Enligt uppgift från Heby kommuns upphandlingsenhet kan leasing av en 
minibuss inklusive service och fordonsskatt kosta omkring 7500kr per månad - en 
årskostnad om 90 000kr. Till detta kommer kostnader för drivmedel. Det är dock svårt 
att göra en beräkning för drivmedel utan att veta hur minibussen ska användas mer 
exakt varför denna del exkluderas i detta exempel.   
Kostnaden för en kurator och en specialpedagog skulle, räknat på snittlön i Heby 
kommun, uppgå till 938 400 kr plus PO. PO-pålägget i Heby är inför budget 2022 40,15 
procent vilket skulle ge en total personalkostnad på omkring 1,3 miljoner kronor. 
  
I dagsläget har Utbildningsnämndens verksamheter krav på effektivisering och 
besparing för att komma inom ekonomiska ram. Det finns alltså inget finansiellt 
utrymme för att utöka elevhälsans verksamhet inom budgetramen idag.   
I Heby kommun finns en social investeringsfond där kommunal verksamhet kan ansöka 
om medel för projekt som främjar barn och ungas hälsa och psykiska välmående. Att 
inrätta ett mobilt skolteam skulle kanske kunna finansieras genom ett sådant projekt, 
men det är förvaltningens uppfattning att detta skulle vara en allt för kortsiktig lösning, 
då medel endast beviljas för ett år i taget och ett mobilt skolteam behöver långsiktighet 
för att få önskad effekt.   
  

 Se över arbetssätt och organisation i nuvarande elevhälsa  
Då det inte finns finansiellt utrymme för att utöka elevhälsans verksamhet inom 
budgetramen idag skulle en översyn av elevhälsans nuvarande organisation och 
arbetssätt möjligen kunna öppna upp för andra sätt att arbeta än idag. Ett mobilt 
skolteam skulle kunna erbjuda såväl elever som pedagoger insatser utifrån uppsatta 
pedagogiska och/eller sociala mål genom utökad kunskap och kompetens samt 
handledning inom det social och pedagogiska området för att på så vi skapa positiva 
inlärningsmiljöer och få till stånd en utveckling för såväl enskilda elever som 
elevgrupper. Målet är att minimera risken för psykisk ohälsa och maximera varje elevs 
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.   
Verksamhetschef och chef för den centrala elevhälsan anser att arbete behöver 
bedrivas lösningsfokuserat och relationellt tillsammans med elever, pedagoger, 
föräldrar och andra samarbetsparters utifrån ambitionen att skapa förutsättningar för 
en fungerade skolsituation för varje elev.   
  

 Se över arbetssätt och organisation av elevcoacher som nu finns anställda 
genom den sociala investeringsfonden   

Ytterligare en möjlighet att närma sig ett mobilt skolteam med dagens ekonomiska 
förutsättningar är att se över hur vi arbetar med de projektanställa ungdomscoacher 
som finansieras av den sociala investeringsfonden. Om dessa projektanställningar 
skulle kunna utökas alternativt riktas om för att ge mer tid till arbete i grundskolan 
skulle detta skapa utökade möjligheter för stöd kring arbetet med elevers psykiska 
välmående och arbetet med att främja närvaro i samarbete med elevhälsan.   
 
Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att en utökning av elevhälsan inte 
är möjlig idag då finansiering saknas.  
 
 
I tjänsten 
Susanne Sverkersson 
Verksamhetschef 
 
Delges: 
Kommunstyrelsen 
Motionären
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Kf §  105 Dnr 2020/95 611 
 Dnr 2020/98 611 
 Dnr 2020/107 041 
  

Anmälan av nya motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motion att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun skickas till 

utbildningsnämnden för beredning. 
 Motion att införa aktivt skolval i Heby kommun skickas till 

utbildningsnämnden för beredning. 
 Motion om temporär budgetprocess för anpassning av mål och ramar 

skickas till kommunstyrelsen för beredning. 
  
 
Sammanfattning 
Anne-Charlotte Mattsson (L) och Niclas Vesterlund (L) har inkommit med en 
Motion att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun. De föreslår fullmäktige att 
Heby kommun inrättar ett mobilt skolteam. 
 
Anne-Charlotte Mattsson (L) och Niclas Vesterlund (L) har också inkommit med 
en Motion att införa aktivt skolval i Heby där de föreslår kommunfullmäktige 
besluta att Heby kommun inför aktivt skolval i samband av skolplacering av 
barn. 
 
Joel Lindh (MP) har inkommit med en Motion om temporär budgetprocess för 
anpassning av mål och ramar där han föreslår kommunfullmäktige besluta att 
uppdra till kommunstyrelsen att organisera och genomföra en temporär 
budgetprocessunder år 2022, med tillämpning av nollbasbudgetering, eller  
liknande funktionsanalys med omprioritering i alla verksamheter utifrån 
uppdrag och mål. 
 
Beslutsunderlag 
Motion att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun, 12 november 2020 
Motion att införa aktivt skolval i Heby kommun , 13 november 2020 
Motion om temporär budgetprocess för anpassning av mål och ramar, 23 
november 2020 
 
 
 

Delges 
Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

__________________________________________________________________________________ 
LIBERALERNA HEBY KOMMUN

 

Till kommunfullmäktige i Heby 

Motion att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att Heby kommun inrättar ett mobilt skolteam. 

 

Bakgrund 

Heby kommun ligger bland dom lägst rankade i Lärarförbundets ranking Sveriges 
skolkommun, på plats 285 av 290. En bidragande anledning kan vara andelen 
hemmasittande och andelen frånvarande elever. Under skolåret 2018-2019 var det ca 9 % 
av alla elever i årskurs 7-9 som hade mer än 30% frånvaro från skolan. Kommunen har en 
målbild att ”Elevernas samlade närvaro över ett läsår ska vara minst 95%” Läsåret 18/19 
nådde kommunen upp till 43%. 

Förslag 

Heby kommun måste bli bättre på att fånga upp och hjälpa dessa ungdomar. Det mobila 
skolteamet ska vara en del av Heby kommuns centrala elevhälsa och fungera som en 
stödfunktion till personalen i grundskolan, inklusive fritidshem. I t ex Vänersborg har man 
använt sig av ett Mobilt skolteam bestående av 2 specialpedagoger och 2 pedagoger och har 
lyckats halvera skolket på 3 år. 

Målet för Mobila skolteamets arbete kan vara ”En skola för alla”. Teamet ska utgå ifrån ett 
inkluderande förhållningssätt till exempel med: 

 Arbeta både åtgärdande och förebyggande med specifika ärenden på skolorna. 
 Teamet kan även arbeta med metodutveckling och utbildning av skolpersonal. Det 

kan även jobbas på flera olika plan - med enskilda elever, grupper där det kan finnas 
oro och övergripande med frånvarostatistik för kommunens grundskolor. 

 Arbeta utifrån elevernas perspektiv med fokus på kunskap och samverka med 
föräldrar och andra aktörer som bland annat socialtjänst och BUP. 

Godkända betyg i grundskolan har en stor påverkan på barnens och ungdomarnas framtid 
och skolan är kanske den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att inte drabbas av psykisk 
ohälsa och olika former av sociala problem. 

Vi i Liberalerna tycker att ett mobilt skolteam skulle vara ett väldigt viktigt hjälpmedel för att 
en minskad skolfrånvaro och en förbättrad psykisk hälsa bland våra ungdomar. Vi föreslår att 
man till en början använder pengar från Sociala investeringar. 

Liberalerna Heby kommun 

Niclas Vesterlund  Anne-Charlotte Mattson 
 
   
Ledamot kommunfullmäktige Ledamot kommunfullmäktige
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Ks § 18 Dnr KS/2021:88 450 

 
Avfallstaxa 

 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Den redan godkända Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund börjar gälla från 
den 1 april 2022 i Heby kommun. 

Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa till 
medlemskommunerna. Detta med anledning av att producentansvaret för Returpapper upphör 
och blir kommunalt avfall den 1 januari 2022. Några kommuner har under sommaren och hösten 
tagit beslut i fullmäktige om den nya taxan. Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på 
besked om eventuella förändringar i förslaget. Med anledning av beslutssituationen togs förslaget 
till ny avfallstaxa upp för diskussion på ett medlemsråd den 3 november samt på ett VafabMiljö-
möte den 2 december. 

Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med beslut om 
budget för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den nya avfallstaxan införs 
den 1 april 2022 istället för den 1 januari. Förutom tidpunkten har ingen annan justering gjorts av 
det tidigare utskickade förslaget till ny avfallstaxa.  

Heby fattade beslut om taxan den 28:e september 2021, Kf § 75. De kommuner som redan tagit 
beslut om taxan behöver ta ett kompletterande beslut att den redan beslutade taxan börjar gälla 
den 1 april istället för den 1 januari 2022.  

Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen (föreskrifterna) med 
diarienummer 2021/0432-VKF. Där har kommunfullmäktige redan fattat beslut om att 
ändringarna ska införas den 1 januari 2022, vilket kommer att ske och är inte avhängt beslutet 
om taxan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 januari 2022 
Utvärdering av pandemihanteringen 
Bilaga till utvärdering 
 

 

 

 



Huvudkontor: Gasverksagatan 7, Västerås  Postadress: Box 140, 721 05 Västerås 
Reception: 021-39 35 00       Organisationsnummer: 222000-3129 

E-post: info@vafabmiljo.se  Hemsida: www.vafabmiljo.se 

 2021-12-20 
Mikael Helmin/Johanna Olsson 
 
Dnr: 2021/0431-VKF Kommunstyrelsen  

Heby kommun  

 
 
Datum för införande av Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö 
Kommunalförbund  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att den redan godkända Avfallstaxa 2022 för 
VafabMiljö Kommunalförbund börjar gälla från den 1 april 2022 i Heby kommun. 
 
 
Ärendebeskrivning 
VafabMiljös direktion fattade 2021-04-23 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa till 
medlemskommunerna. Detta med anledning av att producentansvaret för Returpapper upphör och 
blir kommunalt avfall den 1 januari 2022.  
 
Några kommuner har under sommaren och hösten tagit beslut i fullmäktige om den nya taxan. 
Andra kommuner har bordlagt ärendet i avvaktan på besked om eventuella förändringar i 
förslaget. Med anledning av beslutssituationen togs förslaget till ny avfallstaxa upp för diskussion 
på ett medlemsråd den 3 november samt på ett VafabMiljö-möte den 2 december. 
 
Resultatet av diskussionerna vid de tillfällena blev att direktionen, i samband med beslut om 
budget för 2022 den 2 december, även tog beslut om att föreslå att den nya avfallstaxan införs den 
1 april 2022 istället för den 1 januari. Förutom tidpunkten har ingen annan justering gjorts av det 
tidigare utskickade förslaget till ny avfallstaxa.  
 
Heby fattade beslut om taxan den 28:e september 2021, dnr: 2021/32 KF §75. De kommuner som 
redan tagit beslut om taxan behöver ta ett kompletterande beslut att den redan beslutade taxan 
börjar gälla den 1 april istället för den 1 januari 2022.  
 
Det finns ett parallellt ärende kring ändringar i renhållningsordningen (föreskrifterna) med 
diarienummer 2021/0432-VKF. Där har kommunfullmäktige redan fattat beslut om att 
ändringarna ska införas den 1 januari 2022, vilket kommer att ske och är inte avhängt beslutet om 
taxan. 
 
Carina Färm 
Förbundsdirektör 
VafabMiljö Kommunalförbund
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Kf § 75 Dnr 2021/32 450 

Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 Avfallstaxa 2022 för VafabMiljö Kommunalförbund godkänns att gälla från 
1 januari 2022 i Heby kommun. 

  
 
Sammanfattning 
VafabMiljös direktion fattade den 23 april 2021 beslut om att skicka förslag om 
ny avfallstaxa till medlemskommunerna med anledning av att 
producentansvaret för Returpapper upphör och blir kommunalt avfall den 1 
januari 2022. 
 
Sedan 1994 har det funnits ett producentansvar för Returpapper i Sverige. För 
att utföra sitt ansvar har producenterna avtal med ett stort antal privata företag 
som på olika sätt är en del av producentansvaret genom att de samlar in, 
sorterar och behandlar eller återvinner returpapper till nytt papper. I 
VafabMiljö-regionen finns ett tiotal företag som är en del av nuvarande 
producentansvar för returpapper. 
 
I juli 2020 presenterade regeringen ett förslag till ändring av 
ansvarsförhållandet när det gäller Returpapper. VafabMiljö och flera andra 
remissinstanser svarade att förslaget måste dras tillbaka då det bland annat 
saknar helhetssyn och innebär omotiverbara kostnadsökningar för 
kommunerna. Istället för att dra tillbaka förslaget beslutade regeringen den 22 
december 2020 att upphäva producentansvaret för Returpapper. Det blir istället 
ett kommunalt ansvar för insamlingen och återvinningen av Returpapper den 1 
januari 2022 
 
Kommunalt ansvar för insamling och återvinning av Returpapper innebär att: 
 Verksamheten ska finansieras via avfallstaxan och inte via priset på 

produkten samt utföras enligt de regler som finns i exempelvis 
Kommunallagen, LOU (Lagen om offentlig upphandling) och som gäller för 
allt kommunalt avfall.  

 Insamlingen kan utformas på olika sätt och variera för olika boendeformer 
samt mellan kommuner och inom kommunen. Kravet på 
insamlingssystemen är att de ska vara lättillgängliga. 

 Kommunerna ska se till att 90 procent av returpappret återvinns. 

Insamlingsmöjligheterna i medlemskommunerna skiljer sig åt och det är stor 
variation i servicegrad och kostnader som ska lösas under kort tid. Dessutom 
kommer regeringen efter sommaren 2021 att presentera ett förslag till ny 
förordning om producentansvar för förpackningar. Ett förslag som kan komma 
att förändra förutsättningarna för nuvarande insamling av både Returpapper 
och Förpackningar. Målet är att den nya förordningen ska börja gälla 1 januari 
2023. Därför har det varken varit möjligt eller meningsfullt att utreda någon 
form av utbyggnadsplaner för Returpapper. De utredningarna kommer att 
påbörjas så fort regeringen ger besked om de nya reglerna för förpackningar så 
att insamlingen av Returpapper, förpackningar samt matavfall- och restavfall 
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kan samordnas på bästa sätt för att det ska bli klimatsmarta, kostnadseffektiva 
och kundanpassade lösningar som är långsiktigt hållbara. 

Målet i samband med att producentansvaret övergår till kommunalt ansvar är 
att den insamling som fungerade den 31 januari 2021 ska övertas av VafabMiljö 
och fungera den 1 januari 2022. Det innebär att alla hushåll i regionen kommer 
att kunna fortsätta lämna returpapper till de publika insamlingsplatserna och 
därför är förslaget att de finansieras via grundavgiften i renhållningstaxan. Det 
innebär en ökning av grundavgiften med ca 8 procent för samtliga 
medlemskommuner i VafabMiljö. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sbn § 86/2021 
PM 3 juni 2021 
Missiv 25 maj 2021 
Förslag till avfallstaxa 2022 

 
 
Delges 
Kommunalförbundet VafabMiljö 
Miljöstrateg
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AVFALLSTAXA FÖR
VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. INLEDNING
VafabMiljö Kommunalförbund (härefter Förbundet) ansvarar enligt miljöbalken, kap 15, 20 § för att samla in
och omhänderta avfall under kommunalt ansvar från hushåll och verksamheter i kommunerna ingåen
de i Förbundet. I ansvaret ingår insamling och omhändertagande av slam och fi ltermaterial från enskilda 
 avloppsanläggningar samt fett från fettavskiljare från samtliga medlemskommuner med undantag av Heby kom
mun och Sala kommun. 

Avgifter enligt denna taxa beslutas med stöd av miljöbalken, kap 27, 46 §§. Kommunfullmäktige i respektive 
kommun fattar beslut om antagande av taxan1. Avgift anges inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Taxan 
ska fi nansiera de kostnader Förbundet har för att kunna utföra det renhållningsansvar och informationsansvar 
Förbundet har inom avfallshanteringen.

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar fi nns i Förbundets ”Föreskrifter för 
avfallshantering för VafabMiljö Kommunalförbund” som fi nns att hämta på Förbundets hemsida vafabmiljo.se 
(härefter avfalls föreskrifterna). 

De defi nitioner som används i detta taxedokument är desamma som i avfallsföreskrifterna. 

2. MILJÖSTYRANDE TAXA
Miljöbalken 27 kap 5 § ger Förbundet möjlighet att ta ut avgifter så att återanvändning, återvinning och
en miljöanpassad avfallshantering främjas. Det innebär att avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller
nationella och regionala mål inom avfallshantering och de mål som är uppsatta i Förbundets avfallsplan. 

3. AVGIFTSSKYLDIGHET
Fastighetsägare i kommuner ingående i Förbundet är avgiftsskyldiga enligt denna avfallstaxa. Med fastighets
ägare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska 
anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla 
fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer avfall under kommunalt ansvar. VafabMiljö 
använder fastighetsregistret för att fi nna de som ska faktureras enligt avfallstaxan. 

En nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, kan fullgöra fastighetsägarens betal
ningsskyldighet. Förbundet kan skicka betalningsuppgifter till nyttjanderättshavaren. Huruvida nyttjanderätts
havaren fullgör betalning påverkar emellertid inte fastighetsägarens betalningsansvar.

4. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. 
Avgifterna för regelbunden hämtning avseende perioden 1 januari – 31 december debiteras periodvis. 
Avgifterna kan debiteras i förskott. 

Övriga avgifter debiteras i efterskott. Fakturering för tömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av 
fettavskiljare samt latrin sker månadsvis. Avgifter debiteras av samt betalas till Förbundet. 

1  Avfallstaxan har antagits i kommunfullmäktige:
Heby kommun 2021-xx-xx, § xx, Norbergs kommun 2021-xx-xx, § xxx, Fagersta kommun 2021-xx-xx, § 153, Skinnskattebergs kommun 2021-xx-xx, § xxx, 
Surahammars kommun 2021-xx-xx, § xxx
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Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt gällande förhållanden på fastigheten och ska av fastighets
ägaren stämmas av mot fakturan. Betalningsskyldighet inträder från den tidpunkt när visst förhållande  ändras. 
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela Förbundet om ändrade förhållanden av 
betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. Förändring av avgiften regleras vid nästa debiteringstillfälle. 
Förbundet har möjlighet att efterdebitera avgifter om det framkommer att ändrade förhållanden har skett på 
fastigheten.

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Vid försent inkommen betalning tar Förbundet 
ut en påminnelseavgift. Om avgiften ej betalas påförs en kravavgift samt dröjsmålsränta, enligt 6 § Räntelagen 
(1975:635), med en vid varje tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. 

Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoavgift debiteras enligt lag. Åtgärder enligt detta stycke vidtas av 
betalningsmottagaren som även äger rätt att i övrigt företräda Förbundet i dessa frågor. Vid utebliven betalning 
och så länge skulden består kan hämtningen dras ned till lägsta möjliga nivå så länge inte risk för människors 
hälsa eller miljö uppstår. 

Förbundet tar ut avgift även om behållare inte varit åtkomlig vid tömningstillfället eller inte har använts 
sedan senaste tömning.

5. AVFALLSABONNEMANG
Fastighetsägare ansvarar för att det avfall under kommunalt ansvar som uppstår på deras fastigheter överläm
nas till Förbundet. Fastighetsägare i småhus, flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha ett abonne
mang hos Förbundet för hämtning av avfall under kommunalt ansvar. Fastighetsägare som inte själv väljer typ 
av abonne mang tilldelas abonnemang med matavfallssortering i kärl. Förbundet levererar kärl som är dimensio
nerade efter förutsättningarna på fastigheten.

Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring 
av abonnemanget inom 6 månader har Förbundet rätt att ta ut en avgift. Ingen avgift utgår om abonnemanget 
ändras av Förbundet.

Kärl ägs av Förbundet och nyttjandet ingår i abonnemangsavgiften. Fastighetsägaren ansvarar för kärlens 
 rengöring och tillsyn. 

6. ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET
Vid överlåtelse av fastighet till annan innehavare ska anmälan ske till Förbundet utan dröjsmål. Datum för   
 överlåtelse ska framgå av anmälan. Föregående innehavare svarar för avgifterna tills sådan anmälan gjorts. 

7. HÄMTNINGSOMRÅDEN
Förbundets medlemskommuner utgörs av fem hämtningsområden för hämtning av avfall under kommunalt 
ansvar:
1. Fastland i samtliga kommuner utom Sala, inklusive öar med fast bro eller färjeförbindelse till fastlandet. 
2. Fastland i Sala kommun, inklusive öar med fast bro eller färjeförbindelse till fastlandet. (Se specifikt B.4.2.) 
3. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Västerås kommun.
4. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i Arboga, Enköping, Köping och Kungsörs kommun.
5. Öar utan fast bro eller färjeförbindelse i övriga kommuner.

8. TAXANS UPPBYGGNAD
Avgifterna för hantering av avfall under kommunalt ansvar exklusive slam och fettavfall består av en fast årlig 
grundavgift och en hämtningsavgift som beror på abonnemangsval, behållarstorlek och antal hämtningar. Dess
utom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster. För beskrivning av uppbyggnad av taxa för slam och fettavfall 
se kapitel I och J.
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Grundavgift
I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering 
och utveckling, registerhållning, IT samt sluttäckning av Förbundets deponier då de inte längre används. Dess
utom har hushållen tillgång till Återbruken där de kan lämna grovavfall och farligt avfall. Sedan 1 januari 2022 
fi nansieras även de publika insamlingsplatserna för Returpapper via grundavgiften. Grundavgift debiteras för 
alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer avfall under kommunalt ansvar. För en 
fastighet kan därför fl era grundavgifter behöva betalas.

Grundavgift delas in i följande kategorier: 
• Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en eller tvåbostadshus (friliggande hus, del i parhus). 

Till småhus räknas även radhus eller kedjehus. 
• Småhus Sommar: en grundavgift tas ut per bostad. Avser småhus med ordinarie sophämtning

under sommarperioden. 
• Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet i fl erbostadshus med minst tre lägenheter. 

Till fl erbostadshus räknas även till exempel studentbostäder.
• Verksamheter: per anläggning det vill säga den fysiska anläggningen där behållaren töms.

Till verksamheter räknas organisationer, företag, kommunala verksamheter med fl era (ej hushåll).

Grundavgift ska betalas även då uppe håll i hämtning beviljats.

Hämtningsavgift
Hämtningsavgiften avser kostnader som uppstår vid hämtning av avfall vid fastigheten såsom kostnader för
behållare, tömning, transport och behandling. I avgiften ingår även pappers påsar och påshållare för insamling 
av matavfall samt säckar för storkök. Avgiften påverkas av fastighets ägarens abonnemangs val, behållar storlek 
och hämtningsintervall och är därmed möjlig att påverka.

9. ABONNEMANGSTYPER FÖR HÄMTNING AV AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR EXKL. SLAM, FETT OCH 
LATRIN
Fastighetsägare ska välja något av följande abonnemang för hantering av sitt avfall under kommunalt ansvar.

Abonnemang med sortering av matavfall
Matavfallet sorteras i kärl, bottentömmande behållare, i en godkänd kompost eller mals ner i en av kommunen 
godkänd avfallskvarn kopplad till avloppsnätet eller till tank. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår 
påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår restav
fallet. Restavfallet läggs i ett därför avsett kärl eller i behållare (container eller botten tömmande behållare). All 
sortering måste ske i enlighet med anvisningar från Förbundet. 

Osorterat abonnemang
Abonnemanget innebär att abonnenten aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Abonnenten använder enbart  
kärl för restavfall, container alternativt bottentömmande behållare.

Omstarter/miljöstation i Sala
Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala kommun. Abonnemanget innebär att
rest och matavfall lämnas vid valfri miljöstation i kommunen, så kallade Omstarter.

10. STANDARDSTORLEKAR KÄRL FÖR RESTAVFALL OCH MATAVFALL
Kärl för restavfall fi nns i fyra standardstorlekar; litet, mellan, stort samt 4hjuligt kärl. Kärlstorlek markerad
med * i tabellen här intill avser behållarstorlek som förekommer men som inte längre fi nns tillgänglig för nya
abonnemang. Abonnenter som har kärlstorlekar markerade med * får ha kärlen till dess att de går sönder
och inte längre kan användas. Kärlen ersätts då med standardstorlek. Kärl för matavfall fi nns i storlekarna 
140 liter samt 240 liter.

Till följd av införandet av denna taxa kommer inte kärlbyten till standardstorlekar att göras annat än när kärlen 
går sönder. För dessa kärlbyten och vid första abonnemangsvalet efter denna taxas införande utgår ingen avgift. 
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Kärl för restavfall Standardstorlek Avfallstaxa 2020 Storleksintervall befintliga kärl

Kärl litet 140 liter 80*, 90*, 120*, 130*, 140 liter

Kärl mellan 190 liter 190

240 liter för småhus vid delade kärl 
eller gemensamhetslösning.

240* liter småhus med enskild 
hämtning samt flerbostadshus.

Kärl stort 370 liter 370, 400* liter

4-hjuligt kärl  
(endast flerfamiljshus och  
verksamheter)

660 liter 600*, 660 liter

Kärl för matavfall Standardstorlek Storleksintervall befintliga kärl

Kärl 140 liter standard i småhus, 240 liter 
standard i flerbostadshus och sam-
fälligheter. 

140, 240, 400* liter

11. ÖVRIGT OM SORTERING
Källsorterade förpackningar av papper, wellpapp, kartong, plast, metall och glas samt returpapper 
(tidningar och liknande) ska lämnas på någon av följande ställen:
• återvinningsstationerna för förpackningar och tidningar som återfinns på allmänna platser
• de behållare för förpackningar och tidningar som återfinns på Återbruken 
• utrymmen som tillhandahålls av fastighetsägare där förpackningar och tidningar kan lämnas 

(till exempel miljöbodar och återvinningsrum)

Sorteringsinstruktioner finns på Förbundets hemsida.
Fastighetsägare av småhus samt lägenhetsinnehavare ska lämna sitt grovavfall och farliga avfall till 
(åter vinningscentraler) Återbruken. Kostnader för detta ingår i taxans grundavgift. 
Verksamheter får nyttja Återbruken mot tecknande av Återbrukskort.

12. UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna görs till Förbundet eller tillsynsansvarig 
nämnd enligt avfallsföreskrifterna. 

Undantag kan sökas för: 
• Kompostering eller annat eget omhändertagande av mat och restavfall, slam, latrin eller filter 

material från enskilda avloppsanläggningar och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall.
• Förlängt hämtningsintervall för restavfall eller slam.
• Delat kärl eller gemensam hämtningsplats.
• Uppehåll i hämtning av mat och restavfall eller slam.

13. AVGIFT VID ANMÄLAN OCH ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA
För anmälan samt ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna har Förbundet rätt att debitera 
hand läggningsavgift. Avgift beslutas med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 §.

14. SÄRSKILD BESTÄMMELSE
I de fall då taxedokumentet i övrigt saknar tillämplig bestämmelse fattar Förbundet beslut om avgift.  
De grunder som anges i miljöbalken 27 kap. 5 § ska då beaktas.
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AVGIFTER

 (inklusive lagstadgad moms)

Avfallstaxan styr mot ett
beteende som uppfyller
nationella och regionala
mål inom avfallshantering. 
Den främjar återanvändning, 
återvinning och miljöanpas-
sad avfallshantering. 
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A. GRUNDAVGIFT

B. HÄMTNINGSAVGIFT FÖR AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR EXKL. SLAM OCH LATRIN
I hämtningsavgiften ingår tömning, behandling och kärl. Andra typer av behållare tillhandahålls 
av abonnenten.

B.1 Småhus helårsabonnemang

B.1.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl, ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för 
matavfall. Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare 
samt papperspåsar för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än i kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till 
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas en
dast hämtningsavgift för restavfall.

Helårsabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 13 ggr/år Varannan vecka 26 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 609 kr/år 853 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 785 kr/år 1 099 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 028 kr/år

Matavfall, Kärl 140L Erbjuds ej 200 kr/år

Matavfall, Kärl 240L Erbjuds ej 343 kr/år

Helårsabonnemang  
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 26 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 3 706 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 4 778 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 8 814 kr/år

B.1.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Kategori Grundavgift 2021 Grundavgift 2022 

Småhus, per bostad 1 645 kr/år 1 780 kr/å

Småhus sommar, per bostad 1 158 kr/år 1 250 kr/år

Flerbostadshus, per lägenhet 826 kr/år 890 kr/år

Verksamheter1,  per anläggning                             1 284 kr/år 1 390 kr/år

1inklusive organisationer, företag, kommunala verksamheter med flera 
(ej hushåll). 
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Sommarabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Var fjärde vecka 6 ggr/år Varannan vecka 11 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 365 kr/år 511 kr/år

Restavfall, Kärl mellan 471 kr/år 659 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 216 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 120 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 206 kr/år

B.2.2 Osorterat avfall 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Sommarabonnemang 
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år Varannan vecka 11 ggr/år

Osorterat avfall, Kärl litet 2 224 kr/år

Osorterat avfall, Kärl mellan 2 866 kr/år

Osorterat avfall, Kärl stort 5 289 kr/år

B.2 Småhus sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39)

B.2.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Vid utsortering av matavfall i kärl ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek nedan och ett kärl för
matavfall. Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare 
samt papperspåsar för matavfall.

Vid annan utsortering av matavfall än kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld
till Förbundet, alternativt av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall
betalas endast hämtningsavgift för restavfall.

B.3 Småhus delat kärl, gemensam sophämtning

Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet nyttja gemensamt kärl. Varje hushåll får var
sin faktura och betalar var sin grundavgift men delar procentuellt på hämtningsavgiften beroende på antal 
abonnenter. För verksamheter som nyttjar gemensamt kärl betalas fast avgift per verksamhet.

Abonnenter som önskar dela kärl kan göra det under förutsättning att:
• Fastigheterna är grannar (delad fastighetsgräns, delad infartsväg eller liknande)
• Restavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Matavfallet ryms i ett kärl med normal tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma tömningsfrekvens
• Samtliga delande har samma sorteringsgrad (utsortering av matavfall eller inte)
• Abonnenten kan välja att endast dela restavfall, kärl för matavfall eller båda kärlen

under förutsättning att avfallet ryms i ett kärl för varje avfallsslag.
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Gemensamhetsbehållare
Restavfall samt matavfall Hämtningsavgift

Småhus, helår 776 kr/år, hushåll

Småhus, sommar 465 kr/år, hushåll

B.4.2 Omstarter (miljöstationer) för småhus i Sala (erbjuds ej för flerbostadshus och verksamheter)

Detta abonnemang kan endast tecknas av fastighetsägare av småhus i Sala. Hushållet blir ansluten till en 
Omstart/miljö station och har ingen sophämtning vid fastighetsgräns. Matavfall sorteras i papperspåse som 
sorteras i miljö stationen alternativt sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till Förbundet. Restavfall 
sorteras i miljöstationen. Returpapper sorteras i miljöstationen. I abonnemanget ingår påshållare och pap
perspåsar för matavfall. 

Omstart/Miljöstation i Sala Hämtningsavgift

Småhus, helår 1 135 kr/år

Småhus, sommar 680 kr/år

Om abonnenter med helårsabonnemang och sommarabonnemang önskar dela kärl gäller följande: 
• Kund med helårsabonnemang: betalar 2/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang. 
• Kund med sommarabonnemang: betalar 1/3 av hämtningsavgiften för valt helårsabonnemang.

B.4 Småhus med gemensam hämtningsplats med enskild fakturering

B.4.1 Gemensamhetsbehållare vid hämtningsplats
Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet dela på flera behållare för att till exempel inte 
trafikera ett bostadsområde med sopbil eller tillmötesgå arbetsmiljökrav. Behållartyp och placering fastställs 
i samråd med Förbundet. Behållarna töms varannan vecka eller av Förbundet beslutat lämpligt intervall. 
Förbundet betalar ingen ersättning för platsen där behållaren/behållarna placeras. En kontaktperson mot 
Förbundet ska finnas. Hushållen har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållare vore placerade vid 
fastighetsgräns och ska se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen. Hushållen får var sin faktura 
och betalar var sin grundavgift samt en särskild hämtningsavgift för gemensam hämtning. Tjänsten erbjuds 
ej för osorterat abonnemang. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.
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Förslag
Helårsabonnemang 
Rest- och matavfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 609 kr/år 853 kr/år 1 705 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 785 kr/år 1 099 kr/år 2 198 kr/år 5 494 kr/år 7 693 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 2 028 kr/år 4 055 kr/år 10 136 kr/år 14 191 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 3 215 kr/år 6 429 kr/år 16 073 kr/år 22 501 kr/år

Matavfall, Kärl 140 L Erbjuds ej 200 kr/år 400 kr/år 1 000 kr/år 1 400 kr/år

Matavfall, Kärl 240 L Erbjuds ej 343 kr/år 686 kr/år 1 714 kr/år 2 400 kr/år

Matavfall, Kärl 400 L
(ej nytecknade)

Erbjuds ej 476 kr/år 951 kr/år 2 379 kr/år 3 330 kr/år

B.5.2 Osorterat kärlabonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Helårsabonnemang 
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Osorterat, Kärl litet 3 706 kr/år 7 411 kr/år Erbjuds ej Erbjuds ej

Osorterat, Kärl mellan 4 778 kr/år 9 555 kr/år 23 889 kr/år 33 444 kr/år

Osorterat, Kärl stort 8 814 kr/år 17 629 kr/år 44 071 kr/år 61 699 kr/år

Osorterat, 4-hjuligt kärl (660 L) 13 976 kr/år 27 951 kr/år 69 879 kr/år 97 830 kr/år

B.5 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt
verksamheter, Helårsabonnemang

B.5.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens 
behov. Matavfall sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är 
anmäld till Förbundet, av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten 
tank. I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För 
bundet för att ändra frekvens för hämtning av rest och matavfall eller för dimensionering av kärl. 
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Sommarabonnemang restavfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Var fjärde vecka 

6 ggr/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 365 kr/år 511 kr/år 1 023 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 471 kr/år 659 kr/år 1 319 kr/år 3 296 kr/år

Restavfall, Kärl stort Erbjuds ej 1 216 kr/år 2 433 kr/år 6 081 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) Erbjuds ej 1 929 kr/år 3 858 kr/år 9 644 kr/år

Matavfall, 140 L Erbjuds ej 120 kr/år 240 kr/år 600 kr/år

Matavfall, 240 L Erbjuds ej 206 kr/år 411 kr/år 1 029 kr/år

Matavfall, 400 L
(ej nytecknade)

Erbjuds ej 285 kr/år 571 kr/år 1 428 kr/år

B.6.2 Osorterat kärlabonnemang 

Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall.

Sommarabonnemang
Osorterat avfall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

Restavfall, Kärl litet 2 224 kr/år 4 446 kr/år Erbjuds ej

Restavfall, Kärl mellan 2 866 kr/år 5 734 kr/år 14 332 kr/år

Restavfall, Kärl stort 5 289 kr/år 10 578 kr/år 26 434 kr/år

Restavfall, 4-hjuligt kärl (660 L) 8 385 kr/år 16 771 kr/år 58 248 kr/år

B.6 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt  
verksamheter, Sommarabonnemang (vecka 18-38 eller 19-39)

B.6.1 Kärlabonnemang med sortering av matavfall
Restavfall sorteras i kärl enligt vald storlek nedan. Antal kärl dimensioneras utifrån fastighetens 
behov. Matavfall sorteras i kärl alternativt bottentömmande behållare, i en hemkompost som är 
anmäld till Förbundet, av kommunen godkänd avfallskvarn ansluten till avloppsnätet eller till sluten 
tank. I abonnemang med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. Kontakta För
bundet för att ändra frekvens för hämtning av matavfall.
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Förslag

Behållare Matavfall Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m³ 743 kr/år 1 486 kr/år 3 714 kr/år 5 200 kr/år

Behållare Matavfall
Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Vecka 18-38 eller 19-39
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m3 446 kr/år 891 kr/år  2 290 kr/år

B.7 Flerbostadshus och samfälligheter med gemensam avfallshantering samt 
verksamheter med bottentömmande behållare

B.7.1 Bottentömmande behållare med sortering av matavfall
Bottentömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Behållare
för restavfall respektive matavfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Behållare tillhanda 
hålls av abonnenten. Insatssäck där så behövs ingår för såväl restavfalls som matavfallsbehållare. Matavfall
sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet.

Behållare Restavfall
Helårsabonnemang Hämtningsavgift

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 2 261 kr/år 3 166 kr/år 6 331 kr/år 15 829 kr/år 22 160 kr/år

≤ 1,6 m3 3 675 kr/år 5 144 kr/år 10 289 kr/år 25 721 kr/år 36 010 kr/år

≤ 2,4 m³ 6 219 kr/år 8 706 kr/år 17 411 kr/år 43 529 kr/år 60 715 kr/år

≤ 3,2 m³ 8 480 kr/år 11 871 kr/år 23 743 kr/år 59 356 kr/år 83 100 kr/år

≤ 5 m³ 14 133 kr/år 19 785 kr/år 39 571 kr/år 98 928 kr/år 138 499 kr/år

Behållare Restavfall
Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Vecka 18-38 eller 19-39
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 1 900 kr/år 3 799 kr/år 9 498 kr/år

≤ 1,6 m³ 3 086 kr/år 6 173 kr/år 15 433 kr/år

≤ 2,4 m³ 5 224 kr/år 10 446 kr/år 26 118 kr/år

≤ 3,2 m³ 7 123 kr/år 14 246 kr/år 35 614 kr/år

≤ 5 m³ 11 871 kr/år 23 743 kr/år 59 356 kr/år
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Tjänst Avgift

Utsättning av container 1 130 kr/container

Hemtagning av container 1 130 kr/container

B.8 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
Tömning av container

B.8.1 Utställning av container för restavfall
Utställning av container (alla typer) kan beställas av Förbundet som tillhandahåller behållaren. Placering ska 
alltid godkännas av Förbundet. För hyra av container kontakta VafabMiljös kundservice för prisuppgift.

Behållare Osorterat avfall
Hämtningsavgift

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

≤ 0,8 m3 13 764 kr/år 27 528 kr/år 68 820 kr/år 96 314 kr/år

≤ 1,6 m3 22 366 kr/år 44 733 kr/år 111 831 kr/år 156 511 kr/år

≤ 2,4 m³ 37 851 kr/år 75 701 kr/år 189 254 kr/år 264 865 kr/år

≤ 3,2 m³ 51 615 kr/år 103 229 kr/år 258 185 kr/år 361 179 kr/år

≤ 5 m³ 86 024 kr/år 172 049 kr/år 430 121 kr/år 601 965 kr/år

Behållare Osorterat avfall
Sommarabonnemang Hämtningsavgift

Vecka 18-38 eller 19-39
Varannan vecka

11 ggr/år
Varje vecka

22 ggr/år
Två gånger/vecka

44 ggr/år

≤ 0,8 m³ 8 256 kr/år 16 511 kr/år 41 278 kr/år

≤ 1,6 m³ 13 415 kr/år 26 830 kr/år 67 076 kr/år

≤ 2,4 m³ 22 703 kr/år 45 405 kr/år 113 513 kr/år

≤ 3,2 m³ 30 958 kr/år 61 916 kr/år 154 791kr/år

≤ 5 m³ 51 597 kr/år 103 194 kr/år 257 985kr/år

B.7.2 Bottentömmande behållare med osorterat abonnemang 
Abonnenten har aktivt valt att inte sortera ut matavfall. Bottentömmande behållare är markbehållare 
eller underjordsbehållare som töms med kranbil. Insatssäck där så behövs ingår. Behållaren samt  
placering ska alltid godkännas av Förbundet. Behållaren tillhandahålls av abonnenten.
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Förslag

Behållare Tömningsavgift 
Behandlingsavgift 

Restavfall
Behandlingsavgift

 Osorterat avfall

Lastväxlarcontainer 1 695 kr/tömning 1 190 kr/ton 1 790 kr/ton

Liftdumpercontainer 1 098 kr/tömning 1 190 kr/ton 1 790 kr/ton

B.9 Flerbostadshus, samfälligheter med gemensam avfallshantering samt verksamheter, 
hämtning av lastväxlarcontainer eller liftdumpercontainer (öppen/täckt komprimator)

Tömning av restavfall i container med lastväxlarfordon eller liftdumperfordon. Övervikt får ej förekomma. Con
tainer tillhandahålls av abonnenten, alternativt hyrs behållare av Förbundet. Komprimatortyp ska godkännas 
av Förbundet. Vid tömning skiftas containern mot en tom på plats alternativt transporteras för tömning och be
handling. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan 
nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Abonnemang Osorterat avfall Hämtningsavgift

Helårsabonnemang 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

3-5 m3 68 796 kr/år 137 952 kr/år 343 980 kr/år

6-8 m3 137 952 kr/år 275 904 kr/år 687 960 kr/år

Sommarabonnemang 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

3-5 m3 41 278 kr/år 82 555 kr/år 206 388 kr/år

6-8 m3 82 555 kr/år 165 166 kr/år 412 776 kr/år

B.8.3 Tömning av container för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser

Abonnent tillhandahåller behållare för osorterat avfall för badplatser och andra publika platser. Alternativt kan be
hållare hyras av Förbundet. Behållare för osorterat avfall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Detta 
abonnemang kan endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Abonnemang Restavfall Hämtningsavgift

Helårsabonnemang 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Container 3-5 m3 11 306 kr/år 15 829 kr/år 31 658 kr/år 79 143 kr/år 110 799 kr/år

Container 6-8 m3 22 612 kr/år 31 658 kr/år 63 314 kr/år 158 285 kr/år erbjuds ej

B.8.2 Container med restavfall som töms på plats med sortering av matavfall

Abonnent tillhandahåller behållare för restavfall alternativt hyr behållare av Förbundet. Behållare för restav
fall samt placering ska alltid godkännas av Förbundet. Matavfall sorteras ut separat. Detta abonnemang kan 
endast tecknas i samråd med Förbundet. I taxan nedan ingår inte kostnaden för hyra av behållare.

Abonnemang Restavfall Hämtningsavgift

Sommarabonnemang 11 ggr/år 22 ggr/år 44 ggr/år

Container 3-5 m3 9 498 kr/år 18 994 kr/år 47 485 kr/år

Container 6-8 m3 18 994 kr/år 37 989 kr/år 94 971 kr/år
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Tjänst Avgift

Hämtning extra säck (ordinarie tur, max 15 kg per säck) 300 kr/säck

Budning (extra hämtning, ej ordinarie tur, 
utförs inom 3 arbetsdagar från beställning) 475 kr/hämtning

Budning bottentömmande behållare och container som töms 
på plats (1-3 arbetsdagar). Budningsavgift utöver ordinarie 
abonnemang 895 kr/tömning och behållare

Leverans av matavfallspåsar samt insatssäck till matavfallskärl 
vid mer än 2 stycken leveranser per år för småhus och vid mer 
än 6 stycken leveranser per år för flerbostadshus och verksam-
heter

450 kr/leverans

C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER

C.1 Extra hämtningar och budningar

B.10 Flerbostadshus och verksamheter, Utsorterat matavfall 
i sluten tank eller avskiljare/kombisystem

Se kapitel J, sid 22.

C.2 Dragavstånd och manuell hämtning

Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast i undantagsfall då särskilda skäl gör det orimligtt 
att följa ordinarie regler för hämtningsplats, se avfallsföreskrifterna. Om dragavstånd efter bedömning av För
bundet krävs kommer extra avgift tas ut.  

Förutsättningen för att beviljas dragavstånd är att hela dragvägen är hårdgjord, halkfri, utan trånga passager 
eller hinder och utan lutning. Utifrån aktuellt abonnemang (antal hämtningar per år och antal kärl) beräknas en 
total årlig avgift för dragavståndet. Tabellen nedan (i avsnitt C2) redovisar avgiften per kärl och hämtningstill
fälle, för olika dragavstånd. 

Avgiften debiteras även om det vid enstaka tillfällen inte skulle vara dragavstånd. Det åligger abonnenten att 
påvisa att behovet av tjänsten inte längre behövs. Dragavståndet avser enkel väg från fordonets placering till 
kärlets placering alternativt till dörren på avfallsutrymmet. Avståndet mäts med hjälp av mäthjul. 

 
Vid delade kärl debiteras endast den anläggning där kärlet/kärlen står.

Dragavstånd* baklastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-4,99 meter  0 kr

5-10,99 meter 25 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.
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Förslag

Avgift Avgift

Felsorteringsavgift: alla kärlstorlekar 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: bottentömmande behållare och
container som töms på plats

2 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift: Lastväxlarcontainer eller liftdumper-
container (utöver behandlingsavgift). Behandlingsavgift
för det avfall som fi nns i behållaren tillkommer utöver
felsorteringsavgiften

1 500 kr/behållare och tillfälle

Felsorteringsavgift Elavfall/Farligt avfall: Behållaren inne-
håller farligt avfall eller elektronik som upptäcks efter tömning

5 000 kr/behållare och tillfälle

Hanteringsavgift överfull behållare 300 kr/behållare och tillfälle

C.3 Tilläggsavgifter

C.3.1 Ändring av abonnemang 
Ändring av abonnemang är som huvudregel kostnadsfri och gäller i minst 6 månader. Vid ytterligare ändring
av abonnemanget inom 6 månader kommer Förbundet att ta ut en avgift på 450kr/tillfälle. Ingen avgift utgår
om abonnemanget ändras av Förbundet. Ett avgiftsfritt val ingår vid nybyggnation och ägarbyte.

C.3.2 Felsortering och hantering
Om avfallet inte sorteras enligt regler för gällande abonnemang påpekas detta skriftligen för fastighetsägaren. 
Efter upprepade påpekanden om att föreskrifter för sortering inte följs kan avgift tas ut (se bilaga 2 i avfallsföre
skrifterna). Behållare som innehåller avfall blandat med farligt avfall eller elavfall lämnas kvar (utom vid bud
ning av farligt avfall se punkt F). När fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren har packat om och tagit bort 
felaktigt sorterat avfall kan tömning ske. Tömning sker vid nästa ordinarie hämtningstillfälle alternativt fi nns 
möjlighet att beställa budning mot avgift.

Förbundet får ta ut avgift för överfull behållare. Överfull behållare innebär att avfall inte ryms i behållaren det 
vill säga faller ur kärlet vid tömning, om avfallet är betydligt över kanten om lock saknas eller att locket inte
går att stänga. Om behållaren uppenbart inte räcker till för det avfall som uppkommer vid fastigheten, trots
upprepade påpekanden, kan Förbundet anpassa abonnemanget till rådande förhållanden.

Tjänst Avgift

Manuell hantering 50 kr/ tillfälle

Avgift för manuell hantering kan debiteras utöver ordinarie hantering, exempelvis vid upplåsning av kärl.

Dragavstånd* sidlastande sopbil Avgift per kärl och tillfälle

0-1,6 meter  0 kr

1,61-5 meter 25 kr

5,01-10,99 meter 50 kr

11-30,99 meter 90 kr

över 31 meter 110 kr för varje påbörjad 5-meterssträcka per kärl och tillfälle.
*Enkel väg
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C.4 Undantag från avfallsföreskrifterna, Förlängt hämtningsintervall 
Efter ansökan till Förbundet kan ett abonnemang medges med förlängt hämtningsintervall. Villkor för undan
taget är att godkänd hemkompost alternativt av kommunen godkänd matavfallskvarn kopplad till avloppsnätet 
används. Minsta kärlstorlek för restavfall är ett krav. Närboende fastighetsägare kan efter anmälan till Förbundet 
dela kärl.

Förlängt hämtningsintervall Hämtningsavgift

Antal tömningar/år En gång i kvartalet 4 ggr/år Sommarsäsong 2 ggr/år

Helår, Restavfall, Kärl litet 488 kr/år –

Sommarperiod vecka 18-38 eller 
19-39, Restavfall, Kärl litet

– 293 kr/år

D. INSAMLING/HÄMTNING AV RETURPAPPER 
Denna insamling/hämtning omfattar returpapper samt kontorspapper som är avfall under kommunalt an
svar. Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid de publika insamlingsplatser som finns angivna på Vafab
Miljös hemsida. Det handlar till exempel om:  
• Återvinningsstationer 
• Återbruken (enbart för hushåll) 
• Singelstationer för returpapper  
• Omstarter (gäller enbart för hushåll i Sala kommun)  

Returpapper kan också hämtas enligt nedanstående tilläggstjänster.  

D.1 Budning av returpapper 
Efter beställning kan returpapper hämtas vid fastighetsgräns enligt gällande taxa för budning av grovavfall 
samt trädgårdsavfall i kolli (se avgift under punkt E). Tjänsten kan nyttjas av småhus och flerbostadshus. 
Vid beställd hämtning ska returpapperet buntas eller förpackas i lämpligt emballage och max bestå av tre 
kollin med sammanlagd totalvikt på 25 kg. Returpapperet ska vara sorterat.  

D.2 Godkänd insamlare av returpapper/kontorspapper 
Returpapper/kontorspapper kan hämtas vid fastighetsgräns av annan insamlare än VafabMiljö. Insamlare 
av returpapper/kontorspapper måste vara godkända av VafabMiljö och ange i vilka kommuner de har för 
avsikt att bedriva verksamhet.  

För att beställa denna tilläggstjänst, kontakta någon av de insamlare som finns listade på VafabMiljös 
hemsida. Kostnaden för den tilläggstjänst som beställs kommer att faktureras av utföraren och får inte 
överskrida följande avgifter.

Returpapper Hämtningsavgift

13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

Kärl Mellan 190 l 490 kr/år 975 kr/år 1 950 kr/år 4 875 kr/år

Kärl Stor 370 l 730 kr/år 1 465 kr/år 2 925 kr/år 7 315 kr/år

Kärl Fyrhjuligt 600-660 l 1 465 kr/år 2 925 kr/år 5 850 kr/år erbjuds ej

Bottentömmande behållare max 5m³ 4 500 kr/år 9 000 kr/år 18 000 kr/år erbjuds ej

Containerhämtning max 8 m³ 10 900 kr/år 21 700 kr/år 43 500 kr/år erbjuds ej

I ovanstående avgift för kärlhämtning av Returpapper ingår dragavstånd.
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Förslag

G. HÄMTNING AV FARLIGT AVFALL

Farligt avfall inklusive elavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinningscentralerna (Återbruken). 
Avfallet kan också hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan nyttjas av småhus och 
fl erbostadshus. Vid beställning uppges vilken typ av farligt avfall som ska hämtas. Av säkerhetsskäl ska överläm
nandet ske personligen. Avfallet ska förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning. I avgiften ingår 
hämtning och behandling.

Tjänst Avgift

Hämtning av farligt avfall, volym max 2 st papperskassar om ca 45 liter/st 900 kr/tillfälle

Hämtning av kyl/frys 500 kr/enhet

Tillhandahållande av container Avgift

Utsättning av container 1 130 kr/container

Hemtagning av container 1 397 kr/container

Tömning Avgift

Tillfällig container, tömningsavgift 1 397 kr/tömning

Behandling Per ton

Blandat trädgårdsavfall (ris, kvistar, grenar,
jord, gräs, löv etc)

930 kr/ton

F. HÄMTNING AV TRÄDGÅRDSAVFALL I TILLFÄLLIGT UPPSTÄLLD CONTAINER

Tjänsten kan nyttjas av hushåll som har egen trädgård. Avgifterna avser tömning av containern 
samt behandling av trädgårdsavfall. Container tillhandahålls av abonnenten alternativt hyrs av 
Förbundet. Placering ska alltid godkännas av Förbundet. För kostnad för hyra av container 
kontakta vår kundservice för prisuppgift.

Tjänst Avgift

Hämtning av grovavfall 500 kr/tillfälle

Extra personal (minimidebitering 1 timme) 350 kr/tim

E. HÄMTNING AV GROVAVFALL SAMT TRÄDGÅRDSAVFALL I KOLLI

Grovavfall samt trädgårdsavfall från hushållen får kostnadsfritt lämnas vid återvinningscentralerna
(Återbruken). Verksamheter kan nyttja Återbruken mot tecknande av Återbrukskort. Avfallet kan också
hämtas vid fastighetsgräns mot avgift efter beställning. Tjänsten kan nyttjas av småhus och fl erbostadshus. 

Vid beställd hämtning ska avfallet buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Avfallet ska vara sorterat
enligt den sortering som fi nns för Återbruken och emballerat så att hantering underlättas. Avfallet ska förses 
med märkning. Enstaka kolli kan hämtas och utgörs av till exempel soffa, skåp, bord etc. Grovavfall som är 
paketerat ska inte överskrida 1 m3, maxlängd är 2 meter och maxvikt är 50 kg. Avfallet ska kunna hanteras av
en person. Om två personer krävs för lastningen, tas avgift ut för extra personal. I avgiften ingår hämtning
och behandling.
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H. HÄMTNING AV LATRIN

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Latrinhämtning utförs varannan eller var fjärde vecka 
under sommarperioden, vecka 1839. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom budning. I avgiften 
ingår hämtning av ett latrinkärl samt behandling. Ett kärl lämnas i retur per hämtat kärl. Det är ej ett krav 
att ha abonnemang för att budning ska kunna ske. Hämtning under sommarsäsong utförs i samband med 
ordinarie tur. 

Fö
rsl

ag
 

Fast avgift Avgift

Regelbunden tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk. 
Alla tank- och brunnsvolymer 713 kr/tömning

Samtidig tömning på enskild fastighet. Tömning av BDT-anläggning i  
samband med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. Förutsätter 
att slamfordonet ej behöver flyttas

0 kr för tillkom-
mande brunn

Rörlig avgift Avgift

Avgift per m3, baseras på anläggningens storlek 192 kr/m3

Tilläggstjänster Avgift

Tillägg för budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning.  303 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter  
beställning, vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda  
tömningar som ej är akuta

3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter beställning, 
all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00

4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/10 m 
utöver 25 meter

I. TÖMNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

I.1 Tömning av slam från slamavskiljare (WC/BDT), sluten tank och minireningsverk 
Taxa för tömning av slam består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen inkluderar framkörning 
samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens storlek och  
baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Antal tömningar per år ska följa Förbundets avfallsföreskrifter, se Förbundets hemsida.

Abonnemang (vecka 18-38 eller vecka 19-39) Avgift

Sommarhämtning var 4:e vecka (6 ggr/säsong)  3 714 kr/säsong

Sommarhämtning var 14:e dag (11 ggr/säsong) 6 809 kr/säsong

Tilläggstjänster Per kärl

Budningsavgift  hämtning av latrinkärl  619 kr/kärl

Avgift för utkörning av ett extra latrinkärl 393 kr/kärl
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FörslagJ. TÖMNING AV FETTAVSKILJARE SAMT UTSORTERAT MATAVFALL I SLUTEN TANK ELLER AVSKILJARE/
KOMBISYSTEM

J.1 Abonnemang tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem
För verksamheter som omfattas av kravet för fettavskiljare, med över året regelbunden hantering av livsmedel, 
kan abonnemang tecknas för månadsvis tömning av fettavskiljare. Abonnemanget kan även tecknas för tömning 
av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. Abonnemang kan 
tecknas för 12 gånger per år alternativt 6 gånger per år. Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen 
inkluderar framkörning samt tömning och baseras på transporten. Den rörliga avgiften beror på anläggningens 
storlek och baseras på tömningstid och behandlingsvolym. 

Tömning av fettavskiljare, sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall ska normalt ske 12 gånger per 
år. Verksamheter kan efter medgivande från Förbundet även teckna abonnemang för tömning 6 gånger per år. 

Fast avgift Avgift

Abonnemang regelbunden tömning 12 gånger/år 
Alla volymer 12 000 kr/år

Abonnemang regelbunden tömning 6 gånger/år
Alla volymer 6 000 kr/år

Rörlig avgift Avgift

Abonnemang, 12 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på 
anläggningens storlek 9 000 kr/m3 och år

Abonnemang, 6 tömningar per år. Avgift per m3 och år baserat på
anläggningens storlek 4 500 kr/m3 och år

Tilläggstjänster Avgift

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 meter debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren 

152 kr /10 m
utöver 25 meter

Tjänst Avgift

Borttransport och omhändertagande av fosforfi ltermaterial i säck, 
alternativt fi lterkassett, 0-1 000 kg, kranbil 3 444 kr/tömning

Tömning av löst fosforfi ltermaterial med sugbil inklusive omhändertagande. Fast pris 
upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och lossning. Mängd ≤ 1 000 kg 6 440 kr/tömning

Tillägg för tidsåtgång > 3 timmar, sugbil 1 890 kr/timme

Tillägg för extra beställd tömning. Utförs inom 10 arbetsdagar från beställning 3 150 kr/tömning

Bomkörning 1 500 kr/tillfälle

I.2 Borttransport och omhändertagande av fosforfi ltermaterial från enskilda avlopp  
I tjänsterna nedan ingår ej byte eller nytt fi ltermaterial. 

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt 24 § avfalls 
föreskrifterna så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.
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J.2 Behovsbaserad tömning av fettavskiljare samt utsorterat matavfall i sluten tank  
eller avskiljare/kombisystem
För verksamheter, som omfattas av kravet för fettavskiljare, med oregelbunden hantering av livsmedel eller 
vid behov av extra tömning (utöver abonnemang) används behovsbaserad tömning. Tjänsten kan även använ
das för tömning av matavfall i sluten tank eller avskiljare/kombisystem för matavfall kopplad till avfallskvarn. 
Avgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta delen inkluderar framkörning samt tömning och baseras på 
transporten. Den rörliga avgiften beror på mängden fettavskiljarslam/matavfall vid tömningstillfället.

Fast avgift Avgift

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, 0-3 m3

1 200 kr/tömning

Tömning av fettavskiljare/sluten tank eller avskiljare/kombisystem 
för matavfall, > 3,1 m3

1 500 kr/tömning

Rörlig avgift Avgift

Avgift per m3, baseras på mängd fettavskiljarslam vid tömning 1 023 kr/m3

Avgift per m3, baseras på mängd kvarnat matavfall vid tömning 750 kr/m3

Tilläggstjänster Avgift

Budning. Utförs inom 5 arbetsdagar från beställning  303 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, ordinarie arbetstid. Utförs inom 24 tim efter beställning, 
vardagar 07.00-16.00. Tillämpas även för tidsbestämda tömningar som ej är akuta 3 004 kr/tömning

Tillägg för akut tömning, övrig tid. Utförs inom 24 tim efter 
beställning, all övrig tid utöver ordiniare arbetstid vardagar 07.00-16.00 4 508 kr/tömning

Bomkörning 379 kr/tillfälle

Slangdragning över 25 m debiteras för varje påbörjat 10-metersintervall.  
Vid delad anläggning debiteras anläggningsägaren

152 kr/ 10 m 
utöver 25 meter

Avgift Tidsbegränsning Avgift

Avgift för anmälan om hemkompostering av matavfall Ej tidsbegränsat 350 kr/anmälan

Förlängt hämtningsintervall restavfall Ej tidsbegränsat 700 kr/ansökan

Delat kärl samt gemensam hämtningsplats Ej tidsbegränsat Avgiftsfritt

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall 2 år från beviljad ansökan, maximalt 6 år 700 kr/ansökan

Uppehåll i hämtning av slam 2 år från beviljad ansökan maximalt 6 år 700 kr/ansökan

K.AVGIFTER FÖR ANSÖKAN OCH ANMÄLAN OM UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA

Följande avgifter betalas för ansökan och anmälan till Förbundet om undantag från avfallsföre
skrifterna. Övriga undantag handläggs av respektive kommuns tillsynsansvariga nämnd.
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Ämne: Motion
Från: Carl-Otto Bergqvist
Till: Disa Hasselberg; salima korshed <salima.korshed@gmail.com>
Mottaget: 2022-01-25 14:39:14

Till Kommunfullmäktige i Heby 2022 02 08

Motion rörande psykisk ohälsa i första hand bland barn, ungdomar och unga vuxna.

Kommunfullmäktige föreslås att besluta om att inrätta en arbetsgrupp som ska samarbeta med 
regionen och eventuellt andra kommuner i frågor rörande psykisk ohälsa.

Fokus bör ligga framförallt på yngre personer, barn, tonåringar och unga vuxna. Andra grupper 
får inte undantas då det i en studie vid Uppsala Universitet under ledning av professor Karin 
Brocki, gjord under pandemin, visar på att 30% av deltagarna i studien uppvisat 
depressionssymtom. Före pandemin var jämförelsetalet 11%.
Stödgrupper som Bris och även polismyndigheten har rapporterat om en starkt ökad belastning 
från personer med psykisk problematik.

Vårt förslag är att en grupp bestående av tre folkvalda från Kommunfullmäktige och två 
tjänstemän, en från Vård och omsorgsnämnden och en från Utbildningsnämnden ska utgöra 
arbetsgrupp. De tre folkvalda bör ha ett eget engagemang för frågan och tillhöra de partier som 
driver socialpolitiska frågor.
Gruppens kostnader kan täckas av medel från Sociala projektbudgeten där pengar finns 
tillgängliga.

Det är hög prioritet att det tas ett krafttag inte bara från regionen utan även från länets kommuner 
så att samarbetet kan förbättras mellan kommunerna och regionen i denna angelägna fråga.

Vi hemställer att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen i denna motion. 

Datum 2022 01 25

Carl-Otto Bergqvist.             Salima Korshed
Ledamöter i Kommunfullmäktige för Vänsterpartiet 

Skickat från min iPad



Molion

Att kommunfullmdktiges m6ten kan vara ldnga och rOriga dr vdlkdnt fdr de flesta, ofta

beroende pi vilka beslut som ska fattas. Det dr samtidigt viktigt att alla f6r gdra sin r6st hdrd i

en fullSndad demokrati.

Allt fler kommuner har de sista 6ren inf6rt digitalt voteringssystem av olika skdl. Systemen

bygger pi att varje ledamot har en knappdosa ddr man begdr ordet, begdr replik, voterar osv.

Dessa system har flera fordelar som verkar bide tidsbesparande och ger god ordning pA

sammantrddet. Upprop och voteringar tar bara n6gon minut vilket dr en tidsbesparing p6

l6ng sikt. Arbetet fdr presidiet och tjdnstemdnnen minskar.

Ofta kombineras systemet med t.ex. en projektorduk ddr ledamoter och 6sk6dare kan se

talarlistan med mera. Man ser dven vem som har ordet och dterst6ende talartid for denne.

Vid voteringar kan man se resultatet direkt pi duken som dr en effektiv f6rdel.

De flesta dr nog dverens om att det dr ldttare att fora fram en 6sikt ddr man avldgger sin r6st

genom en knapptryckning dn vid en "uppropsvotering" som sker idag i kommunen.

Med anledning av ovanst6ende si yrkar Sverigedemokraterna Heby:

. Att ge kommunstyrelsen ansvar for att ta fram ett digitalt voteringssystem for att

underldtta den demokratiska processen i kommunfullmdktige och alternativt i

demokratiska processen I Heby kommuns fullmdktigemdten.

Sverigedemokraterna Heby

Mattias Widen

DenZLlt2-2O2!

Sida 1 av 1
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Härmed avsäger jag mig min plats som ordinarie ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

 

Mvh 

 

Susann Stambolidou Tellebo, (L)
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Ks § 5 Dnr KS/2021:74 012 

Ekonomisk åtgärdsplan med anledning av ökade 
kostnader för myggbekämpning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner åtgärdsplanen och avsätter 629 tkr av posten 
för utvecklingsmedel för att åtgärda ökade kostnader för myggbekämpning. 

 
 

Sammanfattning 
Kostnaderna för myggbekämpning kommer att öka från och med innevarande år. För 
Heby kommuns del innebär det en ökning med 629 tusen kronor som behöver hanteras 
inom beslutad detaljbudget. Förslaget är att hantera detta genom att säkerställa ett 
överskott på motsvarande summa inom området utvecklingsmedel som ligger inom 
kommunstyrelsens budget. Förvaltningen ser att det finns behov av att ansöka från 
utvecklingsmedlen under 2022, och att ansökningarna då kan överskrida det disponibla 
beloppet. Förslaget på hantering om detta skulle inträffa är att man använder medel för 
omställningskostnader till digitaliseringsprojekt. 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 17 januari 
2022 Ks § 262/2021 

 
Delges 

Kommunfullmäktiges 
revisorer 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
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Sammanträdesdatum 

 1 december 2021 
 

- KOMMUNSTYRELSEN   

Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Ks §  261 2021/74 012 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 antas.  
 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att skapa ett 

utrymme för extra medel till myggbekämpning om 600 000 kr. 
  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås besluta om verksamhetsplan 2022 med följande 
huvudsakliga innehåll: 

 Beskrivning av nämndens huvudsakliga ansvarsområde utifrån 
reglementet  

 Prioriteringar och effektiviseringar 
 Effektmål och hur dessa ska följas upp 
 Detaljbudget  
 Investeringar 
 Internkontrollplan 

  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 
 

Delges 
Kommundirektör 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Heby kommun – en växande landsbygdskommun med 
närhet, trygghet och livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2022 
Kommunstyrelsen 
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Nämndens ordförande har ordet 
 

 

 

Heby kommuns vision 

Heby kommun – en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet 
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Heby kommuns styrkedja 
I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att 
styra kommunen. Kommunens förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för 
nämnderna och kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar/verksamheter arbetar sedan för att uppnå 
de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. Målen i Heby kommun ska ha ett 
tydligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder våra tjänster. Kommunens 
styrkedja ser ut på följande sätt: 

Visionen 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning och ambitionsnivå för hur vi vill att det 
framtida Heby kommun ska se ut. Visionen beslutas kommunfullmäktige. Visionen ska engagera och vara en 
utgångspunkt för vårt strategiska arbete med att utveckla kommunen, inte bara för den kommunala 
organisationen utan även för näringsliv, organisationer, föreningar och andra samhällsföreträdare. 

Inriktningarna 

Inriktningarna är kommunfullmäktiges styrning av kommunens verksamhet och tar sin utgångspunkt i 
kommunens vision. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de övergripande områden som är 
prioriterade i kommunen. Inriktningarna gäller för samtliga nämnder och bryts på nämndnivå ned till 
effektmål för nämndens arbetsområde. 

Effektmål  

Effektmålen är mål som tydliggör hur nämnden ska bidra till inriktningarna. Effektmålen visar vägval och 
riktning. Effektmålen är även nämndens styrning av förvaltningarna och ska uttrycka vad nämnden vill att 
förvaltningen prioriterar i verksamheten, samt vilken effekt man vill se att förvaltningens arbete genererar. 
Nämnden styr också genom att ge mer specifika uppdrag, men uppdrag är mer avgränsade än mål och kan 
ges under löpande verksamhetsår exempelvis utifrån särskilda händelser, nya regeringsuppdrag eller ny 
lagstiftning. 

Verksamhetsmål 

Förvaltningen tar fram prioriterade verksamhetsmål med aktiviteter för att tydliggöra hur verksamheten ska 
bidra till att nå effektmålen. Förvaltningen kan även prioritera ytterligare verksamhetsmål som är viktiga för 
utvecklingen av verksamheten, som inte kopplar direkt mot ett effektmål. Enheterna bryter i sin tur på 
samma sätt ned målen i sina verksamhetsplaner. 

Mått 

Ett mått är det mätetal som används för uppföljningen av målen på olika nivåer. Måtten för effektmålen ska 
vara tydligt formulerade för att följa upp den effekt som ett effektmål eller på en lägre nivå ett 
verksamhetsmål siktar på att uppnå. 

Syfte med nämndens verksamhetsplan 

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom 
inriktningar, uppdrag och budget i kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och Budget 2021, 
med plan för 2022-2023. Nämndens verksamhetsplan anger vilka områden nämnden och vilken styrning 
nämnden prioriterar under 2021. 

I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden även om plan för 
intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin 
verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per 31 mars, 
Delårsrapporten per 31 augusti och Årsredovisningen. Budgeten följs upp löpande i förvaltningarna för att 
säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget i månadsrapporter. 
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Nämndens ansvarsområden 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa de 
verksamheter som åvilar respektive nämnd. 

Kommunstyrelsens ansvarar för: 

 utveckling av medborgar- och brukarinflytandet. 
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, policyer och planer. 
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet. 
 ange ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor 

rörande förvaltning som inte i lag är förbehållna annan nämnd. 
 övergripande ansvara för organisatorisk utformning av den kommunala verksamheten. 
 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin 

efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. 
 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 ansvara för samordningsträffar med presidierna i nämnder. 
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men 
också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 informations- och kommunikationstekniken (IKT). 
 personalpolitiken. 
 ansvara för kommunövergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor av strategisk och långsiktig 

karaktär. 

Personalpolitik 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika löne- och pensionsmyndighet för kommunens 
arbetstagare. 

Samhällsplanering 

I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har kommunstyrelsen vidare hand om 

 detaljplanearbete och översiktsplaner. 
 kommunikationer (t.ex. kollektivtrafik, telekommunikation och bredband) 
 infrastrukturpolitiken (gator, vägar, järnvägar, m.m.) 
 trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 
 kartverksamheten. 
 mark- och bostadspolitiken. 
 se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls och att erforderlig planläggning äger rum 

samt att bostads- och samhällsbyggandet främjas. 
 den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser. 

Ekonomisk förvaltning 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning och ska därvid följa fullmäktiges föreskrifter. 
Medelförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster flyter in och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för 
indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. 

 förvaltnings av kommunens fastigheter inom kommunstyrelsens ansvarsområden. 
 tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som 

ingår i donation som förvaltas av den nämnden. 
 ansvara för förvaltning av stiftelserna. 
 handha kommunövergripande inköp och träffa ramavtal som är gemensamt för flera nämnder. 
 för kommunens räkning teckna ansvarsförbindelser för förlust vid övertagande av statliga lån enligt 
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bostadslåneförfattningar. 
 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt följande: 

 ansvarar för Heby kommuns räddningstjänst. 
 förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt liknande förebyggande åtgärder mot brand. 
 uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och annan författning förutom myndighetsutövning. 

(Räddningstjänstnämnd). 
 uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
 är krisledningsnämnd. 
 är arkivmyndighet för Heby kommun. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente. 
 ansvarar för kommunens anslagstavla. 

Kommunstyrelsens presidium utgör krisledningsnämnden. Till dem finns det tre ersättare utsedda (som inte 
behöver ingå i kommunstyrelsen). 

Övrig verksamhet 

I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har kommunstyrelsen vidare hand om 

 utformningen av fullmäktiges handlingar och av författningssamling för kommunen. 
 kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen. 
 yttrande enligt lagen om kameraövervakning. 
 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 

sysselsättningen och näringslivet i kommunen. 
 flyktingverksamheten förutom det som ankommer på annan nämnd. 
 arbetsmarknadsfrågor. 
 folkhälsoarbetet. 
 upphandlingsverksamheten. 
 informationsverksamheten. 
 att effektivisera administrationen. 
 säkerhetsarbetet. 
 kvalitetsarbetet. 
 turism. 
 kommunens statistikverksamhet. 
 ansvara för att kommuninvånarna kan få råd och stöd i ekonomiska frågor, skuldsanering samt 

budgetrådgivning. 
 ansvara för att konsumenterna får vägledning i allmänna konsumtionsfrågor samt i frågor om köp 

eller hyra av vara eller tjänst (konsumentvägledning). 
 i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som av kommunfullmäktige 

överlämnas till kommunstyrelsen och som inte uppdragits åt annan nämnd. 
 uthyrning av kommunens lokaler. 

Kommunstyrelsen har rätt att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter som inte är av större 
ekonomisk betydelse eller av principiell karaktär. 

Kommunstyrelsen har rätt att fastställa följande taxor 

 Sotningstaxa 
 Årsarvode till sotaren 
 Räddningstjänstens externa arbete 
 Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor 
 Taxa för brandskyddskontroll 
 Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
 Taxa för tillståndsgivning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor 
 Taxor och avgifter för kartor 
 Taxor och avgifter för kopierings- och utskriftsservice 
 Lokalhyror (matsalar, sporthallar mm) 
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Förvaltningsorganisation och medarbetare 

 
  

Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs inom tre förvaltningar: barn- och utbildningsförvaltningen, central 
förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Totalt arbetar cirka 50 medarbetare på kommunstyrelsens uppdrag. Kommunstyrelsen är anställande 
myndighet för Central förvaltning och för samtliga förvaltningschefer. 
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Nämndens planering och ekonomiska ramar 

Förutsättningar och prioriteringar 2022 

Kompetensförsörjning fortsätter att vara en helt central fråga för kommunen, vilket inte är så konstigt med 
tanke på att kommunens verksamhet är personalintensiv. Eventuellt kan pandemin leda till ett ökat intresse 
för omvårdnadsyrken, men kommunen kommer ändå att behöva arbeta för att vässa sitt 
arbetsgivarvarumärke ytterligare. 

Under pandemin har en del nya vanor och arbetssätt etablerats. En del av dessa kommer vi att vilja hålla fast 
vid och utveckla vidare. Distansarbete i viss utsträckning är ett sådant, och det medför nya krav på 
kontorsarbetsplatserna i framtiden, bland annat vad gäller flexibilitet. Som ansvarig för lokalstrategiskt 
arbete behöver kommunstyrelsen möte de nya behoven, som antagligen också leder till ett minskat behov av 
kontorsytor. Budgetposten "omställningskostnader" förväntas användas till stor del till detta, och i övrigt 
minskas ned. 

Kommunstyrelsen har inlett ett samarbete med samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för mark- och 
exploateringsfrågor för att tillsammans ”arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara 
samhällen med växande befolkning och en levande landsbygd”. Uppdraget enligt planeringsdirektivet, är 
att tillse att den befolkningstillväxt som kommunen har erfarit de senaste åren har möjlighet att fortsätta. 

I korthet föreslår styret att dessa poster prioriteras 2022: 

 Byte av drift- och supportoperatör IT 2,0 miljoner kronor (tillfällig utökning) 
 Kommunövergripande översiktsplan 0,15 miljoner kronor (tillfällig tvåårig utökning, avser diverse 

utredningar som måste tas fram) 
 Digitalisering av samhällsprocessen, 0,35 miljoner kronor 
 Minskning av posten "omställningskostnader till 1,5 miljoner kronor (minskning med 3,7 miljoner 

kronor). 
 Ökning av posten sociala investeringar till 4,0 miljoner kronor (ökning med 1 miljoner kronor) 

Styret föreslår dessa prioriteringar 2023: 

 Planändring Kapellvägen 0,2 miljoner kronor (tillfällig utökning alternativt om man vill fortsätta med 
liknande fall i andra orter) 

 Kommunövergripande översiktsplan 0,2 miljoner kronor (tillfällig tvåårig utökning, avser diverse 
utredningar som måste tas fram) 

 Beredskap, 0,4 miljoner kronor (nivåhöjande). 

Styret föreslår dessa prioriteringar 2024: 

 Tjänsteman i beredskap, 0,35 miljoner kronor 

Hållbar tillväxt 

Vi ska ha en långsiktig planering för hållbar tillväxt för att både klara den externa efterfrågan på mark samt 
för att klara av den förändring av strukturen på kommunens service som kommer att ske på varje ort. En 
revidering av nuvarande översiktsplan behöver ske inför nästa mandatperiod för att tydligare styra den 
utveckling som vi ser framför oss i form av nya exploateringar. Lagkraven på vad en översiktsplan ska 
innehålla har också förändras och fokus behöver läggas på naturvärdesinventering, klimatanpassning och 
miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering för att kunna vikta de olika intressena och 
lokaliseringsprövningar inför framtida markanvändning. Klimatanpassning med bland annat 
skyfallskartering för att ange hur befintlig bebyggelse kan anpassas efter framtida klimatförändringar, 
exempelvis översvämningar, ras, skred och erosion. Detta kopplar till det nya kravet i PBL som vi fått pengar 
till statligt inom de generella stadsbidraget men som inte fördelats för ändamålet.  Slutligen behöver också en 
miljökonsekvensbeskrivning genomföras. 

Detaljplaneläggningen ska vara smidig och snabb och kommunen ska vara tydlig vad gäller prioritering och 
hur handläggningen går till. En tydligare koppling mellan detaljplan och framtida exploateringar kommer att 
genomföras. Strategiskt attraktiv mark ska söka köpas in för att förädlas och säljas för bebyggelse av olika 
slag. Detta är särskilt viktigt för att ge den arbetskraft som har sin försörjning i kommunen att också bosätta 
sig här. 

Kommunstyrelsen arbetar ständigt tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden för att möjliggöra för nya 
eller utökade företagsetableringar inom kommunen. Både vad gäller bostäder och verksamheter. Detta görs 
genom att ha en god dialog med näringslivet och genom att så långt det är möjligt försöka matcha 
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näringslivets behov av mark för verksamheter och bostäder. 

För att kunna möta efterfrågan är det viktigt att vi kan vara snabba och smidiga samt ge ett gott bemötande. 
En viktig del i detta är ta fram de planeringsunderlag som behövs. Det handlar exempelvis om inventering av 
våtmarker och skogspartier i tätortsnära lägen, klimatanpassning samt kommande krav kring EU-direktiv för 
vattenskyddsområden. Det är också viktigt att planarbetet, såväl översiktsplan som detaljplaner "taktar in" i 
utvecklingen. 

I de fall nämnden inte lyckas matcha den efterfrågan av mark som finns så är strävan alltid att försöka hitta 
ett annat likvärdigt alternativ i nära dialog med näringsutövaren. Här är tydlig information och 
kommunikation a och o. 

Planprocessen är idag mycket administrativ ”tung” med pappersdokument som postas och mailas mellan 
olika myndigheter och medborgare i rollen som sakägare. Att digitalisera processen skulle innebära 
väsentligt mindre administration och pappersarbete. Framför allt skulle dock en digitalisering stärka 
demokratin och ge sakägare och medborgare ett mer enkelt sätt att följa den demokratiska processen vid 
framtagande av detaljplaner. Från och med 1 januari 2022 så är det lagkrav på att alla nya detaljplaners ska 
vara digitala. Vi bör dock titta på hela samhällsbyggnadsprocessen d.v.s. även bygglov, teknisk verksamhet 
och liknande samt samverkan mellan olika myndigheter och externa intressenter. Den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen behöver även synka med exempelvis e-arkiv och hemsidan. 

Det ställs allt högre krav från staten på vad Sveriges kommuner ska hantera inom ramen för beredskap och 
säkerhetsrelaterade frågor. Kommunerna förväntas att ta en större roll inom uppbyggnaden av totalförsvaret, 
och det uppdraget klarnar nu allteftersom. Exempelvis har kommunerna i uppgift att ordna med en 
krigsorganisation, vi måste ha system för att sända krypterade och säkerhetsklassade meddelanden, och vi 
ska ta återkommande ta fram olika typer av planeringar för olika scenarier. För Uppsala län har beslut 
dessutom fattats om att utöka beredskapszonerna kring kärnkraftverket i Forsmark, vilket leder till 
ytterligare arbetsuppgifter inom området för kommunerna. I korthet behöver vi planera och förbereda för att 
kunna hantera en kärnteknisk olycka med allt vad det innebär gällande evakuering, mottagande av 
evakuerade från annan kommun, oro i samhället, kommunikation till allmänheten, minskning av negativa 
konsekvenser till följd av nedfall med mera. Heby kommun har tidigare inte ingått i beredskapszonen kring 
Forsmark. Det finns inte några statliga stöd att hämta för dessa arbetsuppgifter. Det utreds under 2021 om 
några av kommunerna vill och kan samarbete i beredskapsfrågor för att maximera nyttan av våra 
kompetenser, men även med ett sådant samarbete behöver Heby kommun förstärka på detta område. 

Kommunstyrelsen ska fortsätta att säkerställa att det finns lokalstrategiskt stöd för verksamheternas 
planering, i syfte att ha effektiva och ändamålsenliga lokaler att verka i. 

I arbetet med effektmål och kopplade aktiviteter ska säkras att de delar av RUS:en som är väsentliga för Heby 
kommun, och där Heby kommun kan bidra till regionens måluppfyllelse, är hanterade. 

Social hållbarhet 

Kommunstyrelsen fyller en viktig funktion i organisationens strävan mot en mer socialt hållbar kommun, i 
och med att samordning mellan förvaltning och också en del av driften av projekten, leds av 
kommunstyrelsens förvaltning. Under planperioden föreslås en förstärkning till området. Förutom ansvaret 
att hålla ihop det förebyggande arbetet, finns det inom kommunstyrelsens verksamhet även en del specifika 
områden med möjlighet att bidra till ökad social hållbarhet. 

Arbetsmarknad och dess utveckling har en stor påverkan på den sociala hållbarheten i en kommun. 
Kommunstyrelsen har i januari 2021 beslutat om att inleda en social investering som har fokus på att minska 
arbetslöshet, utanförskap och andelen unga vuxna med försörjningsstöd. Detta sker genom etablerande av en 
ny arbetsmodell kallad portalen för livslångt lärande och utökat antal tjänster riktade mot målgruppen. 
Tanken är, enkelt uttryckt, att på detta sätt få fler i sysselsättning med en förbättrad folkhälsa och minskat 
behov av ekonomiskt bistånd som resultat. Projektet löper fram till år 2023 och utgör en betydande del av 
den sociala investeringsfondens utrymme. Utöver detta har kommunstyrelsen också beslutat om en 
fortsättning på projektet ungdomscoacher fram till halvårsskiftet 2022. 

I samhällsplaneringen är social hållbarhet en av flera utgångspunkter, både i beslut och avvägningar och i 
formandet av processer. Den fysiska planeringen utgår från en rad lagar och bestämmelser vilka är utformade 
bland annat för att skapa en hållbar samhällsutveckling, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 
Samhällsplaneringen utgår även från översiktsplanens vision om trygghet, närhet och livskvalitet, vilka alla 
anspelar på social hållbarhet. 

I planprocesserna, både för detaljplan och för översiktsplan, görs alltid en avvägning mellan olika allmänna 
och enskilda intressen och social hållbarhet blir därigenom kopplat till framtida mark- och vattenanvändning. 
I planprocessen ingår även samråd med de som berörs av planförslaget. Detta har nu varit aktuellt i arbetet 
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med den fördjupade översiktsplanen för Morgongåva där både allmänheten, föreningar och företag deltagit. 

I Morgongåva finns det sedan ett par år tillbaka ett samarbete mellan Heby kommun, Region Uppsala, 
Morgongåva Företagspark samt de större företagen på orten som syftar till att öka hållbara resor och 
transporter till och från Morgongåva. Vissa av de aktiviteter som ska genomföras inom samarbetet syftar till 
att öka trafiksäkerheten och skapa bättre underlag för människor att resa med kollektivtrafiken. 

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

Kommunstyrelsen ska se över behovet av kontorslokaler för sin egen förvaltnings räkning. Det bör finnas en 
minskad och förändrad efterfrågan på sådana lokaler, vilket sannolikt kan leda till minskade kostnader efter 
en initial investering i ombyggnation och vissa inköp. Detta kommer antagligen att genomföras tillsammans 
med samhällsbyggnadsnämndens förvaltning. Trevliga och ändamålsenliga lokaler är också en viktig faktor i 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsen kommer också att stötta andra nämnder och samordna 
mellan nämnder i deras utveckling av lokaler. 

Digitalisering medför många möjligheter, men det kommer också krävas att det medför en minskad kostnad 
för verksamheten för att det ska vara möjligt att genomföra. Det finns en risk att man tappar det perspektivet 
och "bara" har fokus på de mervärden i form av bättre service, högre kvalitet och systematisering som 
digitalisering kan medföra. Vi behöver också förvänta oss att införandet av ett digitaliserat arbetssätt, när det 
väl är genomfört, ska minska olika typer av kostnader eller i vissa fall öka intäkter. Kommunstyrelsens roll är 
att stötta kommunens digitalisering genom samordning och viss processledning, och också som ansvarig för 
den gemensamma IT-nämnden som har i uppgift att möta upp ägarkommunerna i deras utvecklingsvilja. 

Ekonomiska förutsättningar och effektiviseringskrav 

Kommunfullmäktige 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -2,6 -2,6 -2,6 -2,7 

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beslutade åtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 

Engångseffekter (ettåriga) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omfördelning 0,1 0,0 0,0 0,0 

Politisk satsning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,0%, 2,3%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -2,6 -2,6 -2,7 -2,7 

 Revisionen 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -0,9 -1,0 -1,1 -1,1 

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nyval 0,0 0,0 -0,1 0,1 

Engångseffekter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omfördelning -0,1 0,0 0,0 0,0 

Riktad satsning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,0%, 2,3%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 

 Kommunstyrelsen 
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Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -78,7 -78,2 -81,7 -81,0 

Sänkt PO 0,9 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -1,4 -1,6 -2,0 -1,9 

Volymförändringar -0,8 -0,4 -0,4 -0,4 

Omfördelning 0,2 -0,5 0,0 0,0 

Politiska satsningar 0,0 -2,5 1,2 0,0 

Effektiviseringskrav 2,0%, 2,3%, 2,0% 1,6 1,6 2,0 1,7 

Nettokostnadsram -78,2 -81,7 -81,0 -81,6 

     

Specificering Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Omfördelning     

Närvårdsstrateg från Von  -0,2   

Kommunikatör från Kfn  -0,3   

     

Politiska satsningar     

Byte av drift och supportoperatör  -2,0 2,0  

Översiktsplan  -0,2 -0,2 0,2 

Digitalisering samhällsbyggnadsprocessen  -0,4   

Beredskap   -0,4  

Tjänsteman i beredskap    -0,4 

Kapellvägen   -0,2 0,2 

 Utvecklingsmedel 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politiska satsningar -3,0 0,0 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,0%, 2,3%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

 Sociala investeringar 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -2,0 -3,0 -4,0 -4,0 

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politisk satsning -1,0 -1,0 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,0%, 2,3%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -3,0 -4,0 -4,0 -4,0 

     

Specificering Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
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Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Politisk satsning     

Utökad satsning IFO  -1,0   

 Omställningskostnader  

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -5,2 -5,2 -1,5 -1,5 

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politiska satsningar 0,0 3,7 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,0%, 2,3%, 2,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -5,2 -1,5 -1,5 -1,5 

     

Specificering Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Politiska satsningar     

Kvarvarande omställningskostnader för 
lokaler o personal  3,7   

  

Åtgärdsplan 

Åtgärder för ekonomi i balans 

Åtgärd Helårs-
effekt 

Effekt 
2022 Kommentarer 

Kommunstyrelsen -49 -49 Ur utrymmet för medlemavgifter 

IT-nämnden -1 100 -1 100 Ny kommunandel 

Överförmyndarnämnden -134 -134  

Central förvaltning -250 -250 Vakanshålla tjänster, 100 tkr, effektivisering 
ekonomihantering, 150 tkr 

Samhällsplanering -103 -103 

Aktivt arbeta med debiteringsgrad,? utveckla 
tidsdebitering av detaljplanearbetet och ta betalt för all 
nedlagd tid i planeringsarbetet, arbeta produktivt med 
planeringsarbetet, justera planavgiftstaxan. 

Arbetsmarknadsenheten -26 -26 Generell återhållsamhet 

    

Summa -1 662 -1 662  
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Internkontrollplan 
Kommunstyrelsen och nämnderna tar årligen fram kontrollplaner inom sitt ansvarsområde, och 
kommunstyrelsen har också ett ansvar att göra intern kontroll. Som underlag för internkontrollplanen för 
2022 finns dels Risk- och sårbarhetsanalysen 2019 som täcker kommunens fysiska sårbarhet och som 
beredskapssamordnaren följer upp. Sedan finns också en riskinventering och analys genomförd 2020 som 
täcker upp risker kopplat till organisation och administration. 

En internkontrollplan talar om 

 - Vad som ska följas upp 
 - Hur uppföljningen ska gå till 
 - Hur ofta uppföljningen ska ske 
 - Vem som ansvarar för uppföljningen 
 - När och till vem rapportering ska ske 

  

Kontrollpunkter i 2022 års interkontroll är dessa: 

 Kommunens systemförvaltning 

Den första föreslagna kontrollpunkten är en fortsättning på en punkt från 2021 års internkontrollprogram. 
Punkten är mycket omfattande och berör samtliga verksamheter i kommunens organisation. Den har också 
fått höga poäng vad gäller sannolikhet att den inträffar och konsekvens om den inträffar varför det är 
angeläget att komma i mål med den. 

Tidigare under hösten har en av 2021 års internkontrollpunkter rapporterats, om kommunens 
systemförvaltning. Arbetet med en enhetlig systemförvaltning håller fortfarande på att genomföras varav en 
uppföljning om hur införandet gått vore intressant och relevant att granska 2022. 

Ansvarig tjänsteman är kanslichef. 

  

 Upphandling och avtal 

I flera år har kommunstyrelsen haft en återkommande uppföljning av att delar av lagen om offentlig 
upphandling efterlevs. I år är denna granskning även inkluderat en undersökning av kunskapsnivån inom 
kommunen och förvaltningen anser att den här granskningen alltid resulterar i att viktiga åtgärder 
identifieras och att det därmed är relevant att fortsätta använda kontrollpunkten som ett verktyg för att 
förbättra kommunens upphandling och avtalsrutiner. 

Ansvarig tjänsteman är ekonomichef. 

 

  Kontroll av kommunens reservkraft, efterlevnad av avtal med Sala Heby Energi AB 

Ett sista kontrollområde för 2022 hämtas ur en identifierad sårbarhet identifierad i risk- och 
sårbarhetsanalysen från 2019. Kommunstyrelsen brukar årligen någon kontrollpunkt från genomförd risk- 
och sårbarhetsanalys enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (kallas ofta för RSA). I denna lyfts de brister eller 
utvecklingsområden som identifierats för att förbättra kommunens förmåga att klara en extraordinär 
händelse. 

 Under 2020 undersöktes det huruvida det finns reservkraft till de kommunala anläggningar som anses 
behöva kraftförsörjas vid händelse av en kris. Det ledde till att ett avtal tecknades med Sala Heby energi AB 
tecknades om reservkraft. Det som ska granskas 2022 är att identifierade brister och förbättringsområden 
vad gäller elförsörjning åtgärdas. 

Ansvarig tjänsteman är beredskapssamordnare. 
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Nämndens mål- och utvecklingsarbete 

Nämndens effektmål 

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Alla unga och unga vuxna ska vara 
rustade för att bli självförsörjande samt 
kunna verka som samhällsmedborgare. 

Målet är framtaget gemensamt för kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden, kultur och fritidsnämnden och utbildningsnämnden för 
att motverka att många unga vuxna står utanför både arbetsmarknad, 
utbildning och samhället i stort. Heby kommun behöver ta krafttag för att 
främja den sociala hållbarheten. Målgruppen för effektmålet är 16 - 29 
åringar. 

Räddningstjänstens förmåga att hantera 
bränder och trafikolyckor ska förbättras 
till 2022 jämfört med 2020 

Effektmålet syftar till att kommunen ska ha en adekvat organisation för 
räddningstjänsten, en god bemanning med rätt kompetens för att säkra 
förmågan att hantera bränder och trafikolyckor 

Den enskildes medvetande om 
brandrisker och agerande vid bränder 
ska förbättras till 2022 jämfört med 
2020. 

Effektmålet syftar till att det förbyggande brandskyddsarbetet ska främjas 
så att kommunmedborgarna känner till hur en brand kan förebyggas och 
hur effekter av bränder kan mildras. 

Kommunen ska ha en god förmåga att 
hantera allvarliga och extraordinära 
händelser 

Effektmålet syftar till att tillse att kommunorganisationen är rustad att 
klara en extraordinär händelse, vilket kräver att det finns en samlad bild 
av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen som finns inom 
kommunens geografiska område 

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för 
att skapa attraktiva och hållbara 
samhällen med växande befolkning och 
en levande landsbygd. 

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. 

Heby kommun ska vara en jämställd och 
attraktiv arbetsgivare med en medveten 
strategi för kompetensförsörjning och 
moderna verktyg för rekrytering 

Effektmålet syftar till att stärka den långsiktiga planeringen, utveckla 
kompetens-och bemanningsfrågor för att uppnå kostnadseffektivitet och 
god kvalité i verksamheten 

Heby kommun ska ha ett bra 
företagsklimat 

Heby kommun ska vara en kommun där det är enkelt och positivt att driva 
företag. Effektmålet syftar till att utveckla servicen och bemötandet 
gentemot kommunens näringsliv. 

Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten 
ekonomi. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Heby kommun ska ha en ansvarsfull 
användning av sina lokaler 

Effektmålet syftar till att minska kommunens totala kostnader för 
outnyttjade lokaler och långsiktigt säkra ändamålsenliga och yt-effektiva 
lokaler för verksamhetens behov 

Heby kommun ska ha en långsiktig och 
strategisk ekonomisk planering 

Effektmålet syftar till att utveckla och förbättra den ekonomiska 
planeringen i koncernen för att skapa bästa förutsättning för att ta 
ställning till vilken strategi kommunen ska ha i olika ekonomiska frågor. 
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Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och 
klimatanpassat samhälle. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Kommunens upphandlingar har alltid ett 
Agenda 2030-perspektiv 

Syftet med effektmålet är att säkerställa att det i alla upphandlingar 
klargörs vilka mål inom Agenda 2030 som berörs, och utreda vilka krav 
som ska ställas i upphandlingar för att kommunen ska bli ännu mer 
hållbar. 

Heby kommun ska öka andelen 
tjänsteresor med fossilfria drivmedel 

Syftet med effektmålet är att kommunens fordon i högre grad än 
föregående år ska drivas med fossilfria drivmedel än med fossila 
drivmedel och att tjänsteresorna ska bli klimatneutralare. 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 
valfrihet. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Heby kommun ska ha 
digitaliseringslösningar och e-tjänster 
som bygger på strategiskt prioriterade 
verksamhetsbehov och 
kostnadsmedvetenhet 

Effektmålet syftar till att kommunen ska ha systematiska arbetssätt för 
förvaltning och utveckling av verksamhetssystem som bygger på 
prioriterade verksamhetsbehov och öppenhet för nya innovativa 
arbetssätt, i syfte att hitta IT-lösningar som gör att ärendehantering, 
handläggning, styrning och uppföljning stöds, och som främjar en effektiv 
hantering av handlingar och processer för allmänheten, förtroendevalda 
och tjänstemän 

Nämndens uppföljning 

Uppföljningen av effektmål och verksamhetsmål görs utifrån målvärden som satts upp för önskad effekt 
utifrån olika mått som kopplats till målet. Följande bestämmelser gäller för att göra bedömningen om ett mål 
anses som uppfyllt, delvis uppfyll eller ej uppfyllt: 

Effektmål: 

Effektmålet anses uppfyllt om samtliga målvärden för måtten är uppnådda och majoriteten av 
verksamhetsmålen är uppnådda. 

Effektmålet anses delvis uppfyllt om mer än 80 procent av målvärdena för måtten är uppnådda och 
majoriteten av verksamhetsmålen är uppnådda. 

Verksamhetsmål: 

Verksamhetsmålet anses uppfyllt om målvärdet för måttet är uppnått och majoriteten av aktiviteterna är 
genomförda med gott resultat (här krävs en kvalitativ bedömning i text). 

Verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt om majoriteten av aktiviteterna är genomförda med gott resultat 
(här krävs en kvalitativ bedömning). 

Nämndens mått 

Effektmål Mått Mål 2022 

Mediantid från planuppdrag till antagande under de två 
senaste åren, mediantid i månader  

Antal invånare  

Nöjd-region-index, ska förbättras jämfört med föregående 
mätning 51 

Inflyttningsnetto  

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd 
av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv  

Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för 
att skapa attraktiva och hållbara 
samhällen med växande befolkning och 
en levande landsbygd. 

Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk 
hastighet) - utanför tätort och småort  



Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan med detaljbudget 16(19)

Effektmål Mått Mål 2022 

Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk 
hastighet) - totalt  

Antal förhandsbesked under året (utanför detaljplanerat 
område)  

Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, 
antal/1000 inv  

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, 
högskoleförberedande program hemkommun ska öka 

 

Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska  

Alla unga och unga vuxna ska vara 
rustade för att bli självförsörjande samt 
kunna verka som samhällsmedborgare. 

Andelen öppet arbetslösa eller sökande i program i 
åldrarna 18 - 24 år ska minska  

En dokumentation har gjorts i varje upphandling om 
vilket/vilka mål inom Agenda 2030 upphandlingen har 
bäring på 

 
Kommunens upphandlingar har alltid ett 
Agenda 2030-perspektiv Förfrågningsunderlagen har kravställningar utifrån Agenda 

2030, i de upphandlingar där det enligt genomförd 
dokumentation bedöms som relevant 

 

Kommunens webbinformation till medborgarna- förbättras  

Medborgarnas helhetsbedömning av inflytande-Index – 
förbättras 32 % 

Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens 
verksamheter Index - förbättras  

Heby kommun ska ha 
digitaliseringslösningar och e-tjänster 
som bygger på strategiskt prioriterade 
verksamhetsbehov och 
kostnadsmedvetenhet 

Utbudet av e-tjänster ökar, jämfört med föregående år.  

Beläggningsgraden i kommunens lokaler ska öka jämfört 
med föregående år.  Heby kommun ska ha en ansvarsfull 

användning av sina lokaler 
Andel externt inhyrda lokaler (mätt i kvm) ska minska.  

Förändringen av skatter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning (KEU) ska vara bättre än 
förändringen av nettokostnaderna. 

 

Resultat efter finansnetto i kommunen ska över en fyra års 
period uppgå till minst två procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU). 

 Heby kommun ska ha en långsiktig och 
strategisk ekonomisk planering 

Soliditeten i kommunen, inklusive pensionsåtaganden 
intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så en 
ökning sker årligen mot ett medeltal för jämförbara 
kommuner. 

 

Andel fossilfritt drivmedel, ingen enskild drivmedelstyp ska 
öka av den totala förbrukningen.  

Andel tjänstefordon som kan drivas med fossilfritt 
drivmedel ska öka.  

Gram CO2/km från tjänsteresor (inkluderar kommunens 
tjänstefordon, egen bil i tjänst, kollektivtrafik) ska minska.  

Heby kommun ska öka andelen 
tjänsteresor med fossilfria drivmedel 

Andel tjänstefordon som är hel-elektriska bilar ska öka.  

Öka andelen sökande till våra tjänster från 2021.  

Hållbart medarbetarindex - över 82  Delindexen över 80 för 
Motivation, Ledarskap och Styrning  

Medarbetare som kan tänka sig att rekommendera andra 
att söka jobb inom Heby kommun, andel ökar  

Heby kommun ska vara en jämställd och 
attraktiv arbetsgivare med en medveten 
strategi för kompetensförsörjning och 
moderna verktyg för rekrytering 

Medarbetare som vill arbeta kvar inom Heby kommun om 
två år, andel ökar  
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Effektmål Mått Mål 2022 

Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden i åldersgruppen 29 år eller yngre, minskar  

Total sjukfrånvaro, minskar  

Den enskildes medvetande om 
brandrisker och agerande vid bränder 
ska förbättras till 2022 jämfört med 
2020. 

Räddningstjänsten har genomfört övningar riktade mot 
medborgare för att öka medventenheten  

Krisledningsnämnden har genomfört en övning under 
2021.  

Möten för funktionen som samordnar säkerhetsfrågor har 
genomförts vid minst 2 tillfällen  

Ett lokalt säkerhetsråd är bildat  

Kommunen ska ha en god förmåga att 
hantera allvarliga och extraordinära 
händelser 

Samtliga positioner i krisledningsstaben är bemannade  

I mätningen "Insikt" ska Heby kommun ha 80 p eller högre  
Heby kommun ska ha ett bra 
företagsklimat Heby kommun har plats 100 eller bättre i mätning av 

företagsklimat  
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Driftsbudget 

Driftsbudget per verksamhetsområde 

  

  Bokslut 2020 Budget  2021 Budget  2022 

Kommunfullmäktige -2,1 -2,6 -2,6 

Revisionen -0,8 -1,0 -1,1 

Utecklingsmedel 0,0 -3,0 -3,0 

Sociala investeringar -0,5 -3,0 -4,0 

Omställingskostnader -0,9 -5,2 -1,5 

Kommunstyrelsen -31,8 -33,9 -35,3 

Central förvaltning -38,6 -39,3 -40,8 

Samhällsplanering -4,6 -5,0 -5,5 

Nettokostnad -79,3 -93,0 -93,8 

  

Beskrivning av verksamhetsområde 
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Investeringar 
  

Typ av investering Plan 2022 

IT investeringar 2,5 

Tillväxtfrämjande investeringar 1,0 

Sum kommunstyrelsen 3,5 

  

Kommentarer
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Nämndens ordförande har ordet 
År 2021 har varit ett år fyllt av utmaningar och detta kommer delvis att fortsätta 2022. Covid-19 fortsätter 
prägla vår verksamhet i ett läge där vår ekonomi redan är ansträngd. Pandemin har krävt och kommer att 
fortsätta kräva fullständig fokus av oss en tid till. Det ser vi i våra verksamheter där anpassningar kommer att 
behöva göras även en tid framöver. Under 2020 och 2021 såg vi hur evenemang och festligheter behövts 
ställas in, aktiviteter för barn och unga skjutas upp, och vår simhall och våra bibliotek fick begränsa sig till ett 
visst antal personer i lokalerna. Även om restriktionerna lättat så är det ovisst hur pandemin kommer att 
påverka vår verksamhet 2022. 

Vårt målarbete har utmanats i och med detta. Det fokus som annars hade legat på att arbeta fram aktiviteter 
och verksamhetsutveckling som för oss närmare våra mål har behövt landa på vilka åtgärder vi behöver göra 
för att följa myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Med det sagt har mycket annat skjutits på 
framtiden, med en förhoppning om att 2022 kan vara ett år där vi kan helt återuppta våra aktiviteter 
och/eller hitta förändringsmöjligheter i vår verksamhet som är i linje med det som Corona covid-19 kräver av 
oss. 

Corona och upprustning av simhallen kommer att medföra att nämnden får in lägre intäkter även 2022, vilket 
öppnar för diskussioner om prioriteringar. För att kunna veta om man prioriterar rätt behöver man ha en 
klar bild av vart man vill och vilken ambitionsnivå man har. Kultur- och fritidsnämnden bör därför under 
kommande år formulera vilken ambitionsnivå vi har inom kultur- och fritidsområdet i Heby kommun, nu och 
i framtiden. Diskussioner behöver därmed föras kring värdet av kultur och fritid, inte minst för kommunens 
barn och unga, och hur vi ser på kvalitet i våra verksamheter. 

Heby kommuns vision 

Heby kommun – en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet 
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Heby kommuns styrkedja 
I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att 
styra kommunen. Kommunens förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för 
nämnderna och kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar/verksamheter arbetar sedan för att uppnå 
de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. Målen i Heby kommun ska ha ett 
tydligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder våra tjänster. Kommunens 
styrkedja ser ut på följande sätt: 

Visionen 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning och ambitionsnivå för hur vi vill att det 
framtida Heby kommun ska se ut. Visionen beslutas kommunfullmäktige. Visionen ska engagera och vara en 
utgångspunkt för vårt strategiska arbete med att utveckla kommunen, inte bara för den kommunala organi-
sationen utan även för näringsliv, organisationer, föreningar och andra samhällsföreträdare. 

Inriktningarna 

Inriktningarna är kommunfullmäktiges styrning av kommunens verksamhet och tar sin utgångspunkt i kom-
munens vision. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de övergripande områden som är priori-
terade i kommunen. Inriktningarna gäller för samtliga nämnder och bryts på nämndnivå ned till effektmål för 
nämndens arbetsområde. 

Effektmål  

Effektmålen är mål som tydliggör hur nämnden ska bidra till inriktningarna. Effektmålen visar vägval och 
riktning. Effektmålen är även nämndens styrning av förvaltningarna och ska uttrycka vad nämnden vill att 
förvaltningen prioriterar i verksamheten, samt vilken effekt man vill se att förvaltningens arbete genererar. 
Nämnden styr också genom att ge mer specifika uppdrag, men uppdrag är mer avgränsade än mål och kan 
ges under löpande verksamhetsår exempelvis utifrån särskilda händelser, nya regeringsuppdrag eller ny 
lagstiftning. 

Verksamhetsmål 

Förvaltningen tar fram prioriterade verksamhetsmål med aktiviteter för att tydliggöra hur verksamheten ska 
bidra till att nå effektmålen. Förvaltningen kan även prioritera ytterligare verksamhetsmål som är viktiga för 
utvecklingen av verksamheten, som inte kopplar direkt mot ett effektmål. Enheterna bryter i sin tur på 
samma sätt ned målen i sina verksamhetsplaner. 

Mått 

Ett mått är det mätetal som används för uppföljningen av målen på olika nivåer. Måtten för effektmålen ska 
var tydligt formulerade för att följa upp den effekt som ett effektmål eller på en lägre nivå ett verksamhetsmål 
siktar på att uppnå. 

Syfte med nämndens verksamhetsplan 

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom in-
riktningar, uppdrag och budget i kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och Budget 2021, 
med plan för 2022-2023. Nämndens verksamhetsplan anger vilka områden nämnden och vilken styrning 
nämnden prioriterar under 2021. 

I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden även om plan för 
intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin 
verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per 31 mars, Delårsrap-
porten per 31 augusti och Årsredovisningen. Budgeten följs upp löpande i förvaltningarna för att säkerställa 
att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget i månadsrapporter. 

Kvalitet och hållbar utveckling 

Kvalitet och hållbar utveckling 

Kultur- och fritidsnämnden bör formulera vilken ambitionsnivå vi ska ha inom kultur- och fritidsområdet i 
Heby kommun, detta för kunna arbeta långsiktigt och hållbart för att bibehålla den nivå man ämnar ligga på. 
Diskussioner behöver därmed föras kring värdet av kultur och fritid, inte minst för kommunens barn och 
unga, och hur vi vill utveckla området nu och i framtiden. Diskussioner behöver också föras kring hur vi ser 
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på kvalitet och vilken nivå vi har och vill ha i vår verksamhet. 

Det faktum att barnkonventionen blev svensk lag 2020 gör att vi behöver se över vårt arbetssätt för att sä-
kerställa att vi lever upp till barnkonventionens artiklar som berör vårt område. Det är utvecklingsarbete 
som vi behöver implementera och sedan arbeta långsiktigt med, detta för att barn och unga i Heby kommuns 
ska få sina rättigheter tillgodosedda inom ramen för vår verksamhet. 

Heby kommuns sociala fond har gjort det möjligt för oss att göra satsningar på barn och unga där vi kan testa 
om metod och arbetssätt fungerar. Det är ett bra sätt för oss att säkerställa att vi arbetar med rätt saker, med 
en metod som är gynnsam och främjar vårt syfte. 
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Nämndens ansvarsområden 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten, att förvalta kommunens kul-
turella verksamhet, donerad egendom såsom samlingar och konstverk samt att fördela kommunala bidrag 
inom kultur- och fritidsområdet. Vidare ansvarar nämnden för skolbiblioteksverksamheten, folkbiblioteks-
verksamheten enligt bibliotekslagen och kommunal musikskola. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ungdomsverksamhet, föreningsstöd och sporthallar. Kultur- och 
fritidsnämnden ska besluta om bidrag till föreningar, ansvara för organisation av kultur- och fritidsverksam-
heten inom de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om och följer upp effektmål med resultatindikatorer inom sitt ansvars-
område. Nämnden lämnar förslag till och följer upp planer och policies för den verksamhet den ansvarar för. 
Vidare beslutar den om riktlinjer för den verksamhet den ansvarar för samt för uppföljning av dessa. Man 
ansvarar också för uppföljning och utvärdering av verksamheten inom nämndens uppgiftsområde. 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag till budget inom sitt uppgiftsområde. Kultur- och fritidsnämnden 
ska följa den verksamhet som hör till dess uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som 
nämnden finner påkallad. Kultur- och fritidsnämnden ska hålla löpande kontakt med medborgarna och an-
svarar för utvecklingen av brukar- och medborgarinflytandet inom sitt uppgiftsområde. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för information om sin verksamhet. 

Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personalen inom kultur- och fritidsverksamheten 
utom för förvaltningschefen. Nämnden har hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhets-
område. 

Kommunfullmäktige bemyndigar kultur- och fritidsnämnden att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana 
avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av 
kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att besluta om taxor och avgifter för musiksko-
leverksamheten, biblioteken, för sim- och sporthallar. 

Kultur- och fritidsnämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av ovan 
nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska den ta initiativ härtill. 

Kultur- och fritidsnämnden ska organisera och utveckla verksamheten mot de inriktningar och inom de ra-
mar som bestäms av kommunfullmäktige. Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild 
uppmärksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som 
faller inom nämndens förvaltningsområde. 

Kultur- och fritidsnämnden ska se till att värdehandlingar, som kultur- och fritidsnämnden omhändertar för 
kommunens räkning, förvaras på ett betryggande sätt. 

Vi har en viktig roll att driva det förebyggande arbetet i kommunen. Både för barn och unga, och unga vuxna. 
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Förvaltningsorganisation och medarbetare 
Inom kultur- och fritidsenheten arbetar 45 ungefär personer. Verksamheten leds av en enhetschef och en 
ledningsgrupp om fyra personer. De olika verksamheterna inom enheten arbetar utifrån en princip av olika 
ansvarsområden, där olika personer har huvudansvar för ett område. 
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Nämndens planering och ekonomiska ramar 

Förutsättningar och prioriteringar 2022 

Kultur- och fritidsnämnden strävar fortsatt att hålla en budget i balans i en tid där verksamhetens ekono-
miska läge är ansträngt. Covid-19 fortsätter påverka nämndens verksamheter under den kommande peri-
oden. Det råder fortsatt ovisshet hur situationen utvecklas men vi förväntar oss fortsatt lägre besöksantal, 
minskade intäkter och hög sjukfrånvaro. Samtidigt ser vi att behovet av vår verksamhet knappast minskar då 
vi vet att den psykiska ohälsan i samhället är stor. Barnkonventionen ställer också högre krav på att skapa 
delaktighet för våra unga och låta dem komma till tals i de frågor som berör dem. Vidare kan vi inte blunda 
för den digitala utvecklingen i samhället. Vi behöver ständigt ligga steget före, detta för att kunna möta våra 
invånares behov på ett tillfredsställande sätt. 

Statsbidrag för för flyktingersättning har minskat med anledning av att det kommer färre flyktingar till Sve-
rige överlag och då också till Heby kommun. Detta kommer att påverka enhetens integrationsarbete då denna 
delvis har finansierats av detta statsbidrag. Detta kompenseras dock delvis av extra ramtilldelning i budget. 

Under perioden ser vi följande prioriteringar: 

• Verka för god psykisk hälsa hos Heby kommuns barn och unga.  

Den psykiska hälsan hos Heby kommuns barn och unga behöver stärkas, vilket också manifesteras i det ge-
mensamma effektmål som satts för barn- och ungdomsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och 
kultur- och fritidsenheten. Kultur- och fritidsenhetens fokus är att skapa en värdefull och aktiv fritid för bar-
nen och ungdomarna. Det vill vi göra genom att skapa lustfyllda aktiviteter som syftar till att stärka individen, 
vidga dess perspektiv och ge möjlighet att möta andra. Forskning och den enkätundersökning som Ung Livs-
stil genomförde 2019 visar att fysisk aktivitet har samband med psykisk hälsa och goda skolresultat. Det här 
är ett förebyggande arbete som kräver kontinuitet och långsiktighet. Vi ser utvecklingspotential i sommar-
lovsaktiviteterna (Fun Camp) och hur vi arbetar mot unga i norra kommundelen. Här är vår ambition att vi 
ska fortsätta stärka upp. 

Vi ska också rikta fokus mot äldre ungdomar/unga vuxna och arbeta mot att göra dem självförsörjande, detta 
också i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 

• Utveckling av digitala verktyg och digital kompetens 

Behovet av att anpassa vår verksamhet till den digitala tidsåldern har vi sett under många år. Här ser vi behov 
dels hos biblioteken där digitala verktyg är en fråga om tillgänglighet och demokrati, dels inom fritidsverk-
samheten där ålderdomliga bokningssystem gör att vi förlorar potentiella intäkter. Utöver detta behöver vi i 
tider av covid-19 erbjuda digitala alternativ till aktiviteter som i vanliga fall sker fysiskt. 

• Främja god folkhälsa  

Utöver att vara en fara för den fysiska hälsan torde covid-19 med alla restriktioner och sociala begränsningar 
vara en allvarlig fara för den psykiska hälsan i vår befolkning. Här behöver vi fortsätta att erbjuda aktiviteter 
för att motverka passivitet och möjlig depression. Aktiviteterna behöver anpassas och utvecklas för att vara i 
linje med gällande rekommendationer. Vi behöver också erbjuda digitala alternativ och ”nya lösningar på 
gamla problem”. Risken att drabbas av depression gäller ung som gammal. Föreningslivet spelar stor roll för 
våra invånare, och vi ser att det i dessa tider behöver stärkas ännu mer och ges större möjligheter att bidra 
till våra invånares välmående. 

Ekonomiska förutsättningar och effektiviseringskrav 

Ekonomiska förutsättningar och effektiviseringskrav 

  

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -29,5 -31,1 -32,3 -32,5 

Sänkt PO 0,4 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -0,5 -0,7 -0,8 -0,7 

Volymförändringar -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 

Engångseffekter (ettåriga) 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Beslutade åtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omfördelning 0,0 0,3 0,0 0,0 

Politisk satsning -1,8 -1,4 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,0%, 2,3%, 2,0% 0,6 0,6 0,8 0,7 

Nettokostnadsram -31,1 -32,3 -32,5 -32,8 

     

Specificering Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Omfördelning     

Kommnikatör till Ks  0,3   

     

Politisk satsning     

Musikskolan  -0,4   

Personal för ungdom och integrationsverk-
samhet 

 -1,0   

  

  

  

Åtgärdsplan 

Åtgärder för ekonomi i balans 

Åtgärd 
Helårs-

effekt 
Effekt 
2022 

Kommentarer 

Stängd bassäng 0,6 0,6 Åtgärd möter effektiviseringskrav 

    

    

    

Under 2022 kommer Heby arena att ha begränsad verksamhet då simhalls-delen kommer att behöva vara 
stängt stora delar av året. På grund av detta kan besparingar göras inom området och nämndens effektivise-
ringskrav kan mötas genom denna åtgärd. 

  

Planerade verksamhetsförändringar 

En organisarionöversyn för kultur- och fritidsnämndens verksamhet pågår. Förslag på ny organisation kom-
mer att presenteras under 2022. 
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Internkontrollplan 
Eftersom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde fått en ny enhetschef under hösten har inget un-
derlag för intern kontroll 2022 kunnat tas fram i tid för att bereda en kontrollplan till nämndens verksam-
hetsplan med detaljbudget. I november 2021 beslöt kultur- och fritidsnämnden att beslut om intern kontroll 
2022 skulle flyttas fram till nämndens sammanträde i februari 2022 och att nämndens verksamhetsplan där-
efter kompletteras med kontrollplanen. 
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Nämndens mål- och utvecklingsarbete 
I den ekonomiska situation som kommunen i stort befinner sig i så behöver nämnden prioritera bespa-
ringsåtgärder på ett sådant sätt att servicen till kommunens invånare tar så lite skada som möjligt. 

På längre sikt behöver nämnden utveckla och stärka utbudet till invånarna gällande både kultur och fritid, 
detta för att stärka individer, vidga perspektiv och skapa attraktiva mötesplatser i kommunen. 

Över tid kan nämnden behöva se över verksamheternas driftsform i syfte att bibehålla kvalitet och service. 

Frågan om miljö är både akut men också långsiktig, därför behöver vi arbeta på flera plan. Vi behöver dels 
skapa förståelse och sprida information bland vuxna och barn, men också jobba med energibesparing i kom-
munens anläggningar. 

Nämndens effektmål 

Nämndens effektmål 

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Med gemensamma krafter mellan utbild-
ningsnämnden, kultur- och fritidsnämn-
den och vård- och omsorgsnämnden ska 
barns och ungas upplevelse av god psy-
kisk hälsa och därmed förutsättningar 
för att klara skolgången öka. 

Gemensamt effektmål. 

Alla unga och unga vuxna ska vara rus-
tade för att bli självförsörjande samt 
kunna verka som samhällsmedborgare. 

Målet är framtaget gemensamt för kommunstyrelsen, vård- och omsorgs-
nämnden, kultur och fritidsnämnden och utbildningsnämnden för att 
motverka att många unga vuxna står utanför både arbetsmarknad, utbild-
ning och samhället i stort. Heby kommun behöver ta krafttag för att främja 
den sociala hållbarheten. Målgruppen för effektmålet är 16 - 29 åringar. 

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Vi ska främja god hälsa genom att er-
bjuda ändamålsenliga och trygga mötes-
platser för rekreation, socialisering och 
delaktighet. 

Nämnden vill prioritera kommuninvånarnas hälsa och möjlighet till delak-
tighet i utformningen av verksamheten. 

Heby kommuns livsstil ska framhävas 
och våra olika orters särprägel lyftas. 

Vi behöver systematiskt synliggöra Heby kommuns fördelar och känne-
tecken, dels för att skapa en dragkraft för potentiella företag och invånare,  
dels för att skapa stolthet och en känsla av värde hos de som redan bor i 
Heby kommun. 

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatan-

passat samhälle. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Vi ska främja miljömedvetenhet i sam-
hället, samt arbeta utefter rutiner och 
metoder som gynnar vårt klimat och 
begränsar negativa miljöavtryck. 

Nämnden vill satsa mer på förnybar energi inom den egna verksamheten 
och verka för att anställda ska bli mer miljömedvetna i sitt arbete genom 
att till exempel källsortera i högre utsträckning än vad som görs idag. 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 

valfrihet. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Kultur- och fritidsutbudet ska vara brett, Den verksamhet nämnden ansvarar för måste följa med samhällsutveckl-
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Effektmål Förtydligande av effektmål 

hålla god kvalitet och vara behovsstyrt. ingen och matcha de behov kommuninvånarna har idag. I och med Heby 
kommuns ekonomiska situation är verksamheterna slimmade och det är 
viktigt att kunna prioritera inom nämndens områden så att den service 
som finns håller en hög kvalitet och är av intresse för många olika mål-
grupper. 

Invånarna ska känna till vad vi gör och 
vad vi erbjuder, samt känna sig delaktiga 
i de beslut som berör dem. 

Verksamheten ska fortsätta utveckla hur man informerar om vilken ser-
vice som finns tillgänglig i kommunen samt fortsätta skapa delaktighet 
genom medborgardialoger med mera. 

Nämndens uppföljning 

Uppföljningen av effektmål och verksamhetsmål görs utifrån målvärden som satts upp för önskad effekt uti-
från olika mått som kopplats till målet. Följande bestämmelser gäller för att göra bedömningen om ett mål 
anses som uppfyllt, delvis uppfyll eller ej uppfyllt: 

Effektmål: 

Effektmålet anses uppfyllt om samtliga målvärden för måtten är uppnådda och majoriteten av verksamhets-
målen är uppnådda. 

Effektmålet anses delvis uppfyllt om mer än 80 procent av målvärdena för måtten är uppnådda och majorite-
ten av verksamhetsmålen är uppnådda. 

Verksamhetsmål: 

Verksamhetsmålet anses uppfyllt om målvärdet för måttet är uppnått och majoriteten av aktiviteterna är 
genomförda med gott resultat (här krävs en kvalitativ bedömning i text). 

Verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt om majoriteten av aktiviteterna är genomförda med gott resultat 
(här krävs en kvalitativ bedömning). 

Nämndens mått 

Effektmål Mått Mål 2022 

Med gemensamma krafter mellan utbild-
ningsnämnden, kultur- och fritidsnämn-
den och vård- och omsorgsnämnden ska 
barns och ungas upplevelse av god psy-
kisk hälsa och därmed förutsättningar 
för att klara skolgången öka. 

Ungas emotionella välbefinnande ska öka  

Ungas sociala välbefinnande ska öka  

Ungas psykiska välbefinnande ska öka  

Alla unga och unga vuxna ska vara rus-
tade för att bli självförsörjande samt 
kunna verka som samhällsmedborgare. 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskole-
förberedande program hemkommun ska öka 

 

Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska  

Andelen öppet arbetslösa eller sökande i program i åldrar-
na 18 - 24 år ska minska 

 

Kultur- och fritidsutbudet ska vara brett, 
hålla god kvalitet och vara behovsstyrt. 

Antal antagna vid musikskolan  

Antal som deltagit vid simskoleundervisning under året  

Antal deltagare på Fun camp, dagläger  

Antal deltagare på Fun camp, sommarlovsaktivitet  

Vi ska främja miljömedvetenhet i sam-
hället, samt arbeta utefter rutiner och 
metoder som gynnar vårt klimat och 
begränsar negativa miljöavtryck. 

Mängd egenproducerad solel (kWp)  

Invånarna ska känna till vad vi gör och 
vad vi erbjuder, samt känna sig delaktiga 
i de beslut som berör dem. 

Antal genomförda föreningsträffar  

Antal närvarande vid föreningsträffar  

Antal genomförda ungdomsmöten  

Antal närvarande vid ungdomsmöten  
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Effektmål Mått Mål 2022 

Vi ska främja god hälsa genom att er-
bjuda ändamålsenliga och trygga mötes-
platser för rekreation, socialisering och 
delaktighet. 

Antal sålda gym- och badkort (helår)  

Antal sålda gym- och badkort (halvår)  

Antal besök på ungdomsmötesplatser  

Antal aktiva låntagare  

Heby kommuns livsstil ska framhävas 
och våra olika orters särprägel lyftas. 

Antal besökare under Fest i Heby  

Antal arrangemang under Fest i Heby  
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Driftsbudget 
  

Miljoner kronor Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 -0,3 

Fritidsverksamhet -12,8 -14,0 -14,5 

Kulturverksamhet -16,4 -16,7 -17,5 

Summa -29,5 -31,1 -32,3 

  

Driftsbudget per verksamhetsområde 

Kultur- och fritidsnämndens kostnader uppdelade på tre områden: 

Politisk verksamhet 

Kultur- och fritidsnämndens budgetram förändras inte mellan 2021 och 2022. 

Fritidsverksamhet 

Fritidsverksamhetens butgetram höjs från 2021 till 2022. I detta ligger bland annat en politiskt satsning för 
integration- och ungdomsfrågor samt en uppräkning av ram med prisindex för kommunal verksamhet. 

Kulturverksamhet 

Kulturverksamhetens budgetram höjs från 2021 till 2022. Detta kommer bland annat av en politisk satsning 
på musikskolan för att kunna utveckla en kulturskola i kommunen och allmän uppräkning av prisindex för 
kommunal verksamhet.. 

Beskrivning av verksamhetsområde 

Kultur- och fritidsnämndens kostnader uppdelade på tre områden: 

Politisk verksamhet 

Kultur- och fritidsnämndens kostnader. 

Fritidsverksamhet 

Området innefattar Heby Arena, alla anläggningar (sporthallar, badplatser, motionsspår osv), delar av ung-
domsverksamheten 

Kulturverksamhet 

Området innefattar bibliotek, musikskola, föreningsbidrag, delar av ungdomsverksamhet, integration, chefs-
stöd, intern administration och stab. 
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Investeringar 
  

Typ av investering Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

      

Kultur- och fritidsnämnd      

Näridrottsplatser 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 

Skatepark/ Parkourpark 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

Kopiatorer 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

Mer öppet på Biblioteken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Upprustning anläggningar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ny Biblioteksservice 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa Kultur- och fritids-
nämnd 

0,7 0,0 0,0 5,4 0,0 

  

Kommentarer 

Det behövs ständiga investeringar på våra idrottsplatser, badplatser och idrottshallar. Investeringarna går 
bland annat till handikapptoaletter, trädgårdsmaskiner, IT-utrustning, gymredskap, inredning av kommunens 
uthyrningsstugor, biblioteksinredning med mera. 
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Sammanträdesdatum
14 december 2021

- SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND -

Justerandesignatur Utdragsbestyrkande

Sbn § 163 Dnr 2021/9 041

Verksamhetsplan med detaljbudget 2022, 
samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
• Verksamhetsplan med detaljbudget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 

antas.
 

Sammanfattning
Heby kommun har under några år arbetat för att få en förbättrad 
målstyrningsprocess. Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra styrning 
och uppföljning och vilka resurser som avsatts för genomförande av denna 
styrning, men även att effektivisera arbetet såtillvida att beslut om mål, uppdrag 
och budget sker vid ett och samma beslutstillfälle, inte vid flera utspridda 
tillfällen. 

Verksamhetsplanerna innehåller vissa fasta beskrivande texter men merparten 
redogör för nämndens förutsättningar och prioriteringar, både utifrån 
verksamhet och ekonomi.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta om verksamhetsplan 2022 med 
följande huvudsakliga innehåll:

• Beskrivning av nämndens huvudsakliga ansvarsområde utifrån 
reglementet

• Effektmål
• Detaljbudget 2022

 
Beslutsunderlag
PM 1 december 2021. 
Verksamhetsplan med detaljbudget 2022, samhällsbyggnadsnämnden.  

Förslag 
Liggande förslag: 
• Verksamhetsplan med detaljbudget 2022 för samhällsbyggnadsnämnden 

antas.

Daniel Steinmo (MP) föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:
• Verksamhetsplanen återremitteras och den politiska satsningen med 

rubriken Strategisk vattenförsörjning om 0,6 mkr år 2023 läggs istället år 
2022. 

Förslagsordning
Per Möller (C), ordförande, ställer liggande förslag mot Daniel Steinmos (MP) 
förslag varvid votering begärs.
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Sammanträdesdatum
14 december 2021

- SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND -

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Votering
Votering är begärd av Daniel Steinmo (MP) och ska verkställas. Ordföranden 
fastställer voteringsordningen. Den som bifaller liggande förslag röstar Ja. Den 
som bifaller Daniel Steinmos (MP) förslag röstar Nej.

Voteringen utfaller med 4 Ja-röster och 1 Nej-röst.

Ja-röster: Per Möller (C), Per Sverkersson (S), Toni Hietakuja (SD) och
Håkan Bengtzon (M)

Nej-röster: Daniel Steinmo (MP)

Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden har bifallit liggande förslag. 

Protokollsanteckning
Daniel Steinmo (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

Miljöpartiet anser att verksamhetsplanen har för stort fokus på ekonomisk och 
social hållbarhet och prioriterar ekologisk hållbarhet lägre. Detta syns till 
exempel i nedprioritering av vattenfrågan. Vi i Miljöpartiet tycker att satsningen 
på Vatten borde tidigareläggas till 2022. Inte minst eftersom kommunen nyligen 
avlagt hållbarhetslöften om att satsa på just vattenfrågor.

Delges + bilaga
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges revisorer
Förvaltningschef
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Nämndens ordförande har ordet 
Gemensamt ansvar för hållbar tillväxt och ekonomi i Heby kommun 
Heby kommun befinner sig fortsatt i ett utmanande läge, verksamhetsmässigt och ekonomiskt, med anled-
ning av den pågående Coronapandemin och högre kostnader inom grundskola och individ- och familjeomsorg 
i jämförelse med andra kommuner. Ett omfattande arbete genomförs med åtgärdsplaner för att minska kost-
naderna och öka intäkterna och vi ser att det ger viss effekt, men inte tillräckligt. 2021 kommer kommunen, 
enligt delårsrapportens årsprognos, att göra ett plusresultat på cirka 28 miljoner kronor. Resultatet förklaras 
av ökade skatteintäkter med cirka 16 miljoner kronor jämfört med budget och 10 miljoner i mark- och explo-
ateringsintäkter av engångskaraktär. Utan dessa intäkter skulle plusresultatet bli mycket lågt. Heby kommun 
måste fortsätta minska kostnaderna och öka intäkterna för att pengarna från skattebetalarna ska räcka lång-
siktigt. 

Vi som är Heby kommuns förtroendevalda och anställda har stora utmaningar framför oss. Ekonomin behö-
ver hållas stabil samtidigt som medborgarnas behov ska tillgodoses. Vi behöver också stärka ekonomin och 
för att klara förändringarna i demografin med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Vi måste göra detta arbete 
tillsammans med nya alternativt fler arbetssätt, mer kunskap och samarbete, effektiviseringar och olika 
strukturförändringar. 

Heby kommun har goda möjligheter att fortsätta växa tack vare det geografiska läget. Vi vill tillvarata de posi-
tiva utvecklingsmöjligheter som finns med ett varierat näringsliv med många småföretag, ett rikt föreningsliv, 
god tillgång på mark, en fantastisk natur och landsbygd. Vi vill att fler företag och människor ska bosätta sig i 
kommunen. Det skapar ekonomiska förutsättningar att bedriva en bra förskola, skola, vård och omsorg. 

Socialdemokraterna och Centerpartiet har bildat majoritetsstyre under mandatperioden för att stabilisera 
och stärka Heby kommuns ekonomi och fortsätta växa hållbart. I detta arbete vill vi samarbeta med alla goda 
krafter i Heby kommun. Människors lika rätt och värde är grunden för vår politik. 

Agenda 2030-arbetet ska utvecklas 
Vi vill arbeta för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar kommun enligt Agenda 2030. Kommunen ska 
fortsätta att vara en föregångare för att ställa om energi- och transportsystem så att de drivs med förnybar 
energi. Vi ska arbeta för att fler ska cykla, och åka buss och tåg till utbildning och jobb. Vi ska värna den biolo-
giska mångfalden i den kommunägda skogen, marken och i det öppna landskapet. Arbetet med social hållbar-
het har utvecklats bl.a. genom att resurser nu avsätts till sociala investeringar. 

Företagsklimatet ska bli bättre 
Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag och all kommunal verksamhet ska ha ett positivt förhållningssätt till 
företagande. Upphandlingar av kommunala varor och tjänster ska om så är möjligt vara utformade så att lo-
kala företag ska kunna delta. Entreprenörskap i skolan ska främjas. 

Förutsättningarna för att bygga ska vara bra 
Vi ska arbeta för att det ska finnas en god planering för att bostäder ska kunna byggas och företag ska kunna 
etablera sig där behov och intresse finns. 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Det är viktigt att alla anställda i Heby kommun känner delaktighet, optimism och framtidstro. Kommunen be-
höver bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Frisknärvaron ska öka vilket är bra för individen, och det ger en 
stabilare bemanning och den goda arbetsplatsen stärks. 

Förskola, skola och omsorg ska vara bra 
Det ska erbjudas en bra förskola och skola med trygghet och goda utvecklings- och kunskapsresultat. Arbetet 
ska fortsätta med giftfri förskola och gröna skolgårdar. Andelen närodlad mat ska öka i förskola, skola och 
äldreomsorg. Det ska vara tryggt att åldras i Heby kommun. När en person har behov av hemtjänst och vård- 
och omsorgsboende ska det erbjudas genom biståndsbedömning. Sociala mötesplatser och fler boendeformer 
ska erbjudas i den mån det är möjligt. Arbetet med ett nytt äldreboende ska fullföljas och beräknas nu stå 
klart i slutet av 2022. 

Per Möller, Centerpartiet, Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Heby kommuns vision 

Heby kommun – en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet 

  



Samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan med detaljbudget 4(18) 

Heby kommuns styrkedja 
I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att 
styra kommunen. Kommunens förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för 
nämnderna och kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar/verksamheter arbetar sedan för att uppnå 
de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. Målen i Heby kommun ska ha ett tyd-
ligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder våra tjänster. Kommunens styr-
kedja ser ut på följande sätt: 

Visionen 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning och ambitionsnivå för hur vi vill att det 
framtida Heby kommun ska se ut. Visionen beslutas kommunfullmäktige. Visionen ska engagera och vara en 
utgångspunkt för vårt strategiska arbete med att utveckla kommunen, inte bara för den kommunala organi-
sationen utan även för näringsliv, organisationer, föreningar och andra samhällsföreträdare. 

Inriktningarna 

Inriktningarna är kommunfullmäktiges styrning av kommunens verksamhet och tar sin utgångspunkt i kom-
munens vision. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de övergripande områden som är priori-
terade i kommunen. Inriktningarna gäller för samtliga nämnder och bryts på nämndnivå ned till effektmål för 
nämndens arbetsområde. 

Effektmål  

Effektmålen är mål som tydliggör hur nämnden ska bidra till inriktningarna. Effektmålen visar vägval och 
riktning. Effektmålen är även nämndens styrning av förvaltningarna och ska uttrycka vad nämnden vill att 
förvaltningen prioriterar i verksamheten, samt vilken effekt man vill se att förvaltningens arbete genererar. 
Nämnden styr också genom att ge mer specifika uppdrag, men uppdrag är mer avgränsade än mål och kan 
ges under löpande verksamhetsår exempelvis utifrån särskilda händelser, nya regeringsuppdrag eller ny lag-
stiftning. 

Verksamhetsmål 

Förvaltningen tar fram prioriterade verksamhetsmål med aktiviteter för att tydliggöra hur verksamheten ska 
bidra till att nå effektmålen. Förvaltningen kan även prioritera ytterligare verksamhetsmål som är viktiga för 
utvecklingen av verksamheten, som inte kopplar direkt mot ett effektmål. Enheterna bryter i sin tur på 
samma sätt ned målen i sina verksamhetsplaner. 

Mått 

Ett mått är det mätetal som används för uppföljningen av målen på olika nivåer. Måtten för effektmålen ska 
var tydligt formulerade för att följa upp den effekt som ett effektmål eller på en lägre nivå ett verksamhetsmål 
siktar på att uppnå. 

Syfte med nämndens verksamhetsplan 

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom in-
riktningar, uppdrag och budget i kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och Budget 2021, 
med plan för 2022-2023. Nämndens verksamhetsplan anger vilka områden nämnden och vilken styrning 
nämnden prioriterar under 2021. 

I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden även om plan för 
intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin 
verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per 31 mars, Delårsrap-
porten per 31 augusti och Årsredovisningen. Budgeten följs upp löpande i förvaltningarna för att säkerställa 
att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget i månadsrapporter. 
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Nämndens ansvarsområden 
I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens reglemente beslutad av kommunfullmäktige ska samhällsbygg-
nadsnämnden inom sina ansvarsområden lämna förslag till policies och planer, besluta om effektmål med re-
sultatindikatorer och riktlinjer, följa upp policies, planer, effektmål och riktlinjer, bereda strategiska frågor 
samt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden är också personuppgiftsansvarig för de personregister enligt dataskyddsförord-
ningen, som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över. Nämnden ska dessutom hålla löpande kon-
takt med medborgarna och ansvara för utvecklingen av brukar- och medborgarinflytandet inom sitt verksam-
hetsområde. 

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden är: 

 anläggning, utbyggnad, förvaltning samt drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker, 
skog, naturreservat, vattenområden och andra allmänna platser, trafikanläggningar, planteringar, 
lekplatser och liknande anläggningar samt att upprätta underhållsplaner för nämnda anläggningar. 

 handlägga frågor om undantag från skyldigheten att svara för gångbanerenhållning som kan ha 
ålagts fastighetsinnehavare 

 förvaltning av kommunens fastigheter. 
 försäljning av fastigheter (tomter, mark och byggnader) 
 bevakning av kommunens intressen i ärende angående samtliga lantmäteriärenden som berör kom-

munens fastigheter. 
 skötsel av icke allmänna platser såsom obebyggda tomter. 
 naturvård, skogsförvaltning, naturreservatsförvaltning och vattenförvaltning 
 avfallshanteringen. 
 vatten och avlopp i kommunen. 
 gaturenhållning 
 renhållning i övrigt utomhus som ankommer på kommunen enligt lag (1998:814) med särskilda be-

stämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.                    
 att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken som är på-

kallade(med undantag av de ärenden som handläggs av miljö- och byggnämnden). 
 Energifrågor (med undantag av de ärenden som handläggs av miljö- och byggnämnden). 
 uppgifter enligt 1 § första stycket lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, (Trafiknämnd) 
 kommunens kostproduktion. 

I de fall ett ärende inte är av principiell betydelse har samhällsbyggnadsnämnden även hand om att medge 
utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev 
liksom andra därmed jämförliga åtaganden. 

Enligt delegation från kommunfullmäktige ska nämnden också: 

 besluta om återköp av försåld fastighet. 
 besluta om bidrag till enskild väghållning. 
 fastställa namn på gator, parker, institutioner m.m. 
 fastställa adresser och lägenhetsnummer 
 ansvara för organisation av miljö- och samhällsbyggnadsverksamheten. 
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Förvaltningsorganisation och medarbetare 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhets bedrivs av tre enheter: mark- och planeringsenheten, tekniska en-
heten och kostenheten. Det arbetar cirka 75 medarbetare under samhällsbyggnadsnämnden.  

 

  

  



Samhällsbyggnadsnämnden, Verksamhetsplan med detaljbudget 7(18) 

Nämndens planering och ekonomiska ramar 

Förutsättningar och prioriteringar 2022 

Nedan följer samhällsbyggnadsnämndens prioriteringar utifrån beslutade planeringsdirektiv för perioden. 

Hållbar tillväxt 

Nämnden har inlett ett samarbete med kommunstyrelsen, som ansvarar för den fysiska planeringen, för att 
tillsammans ”arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolk-
ning och en levande landsbygd”.  Uppdraget enligt planeringsdirektivet, är att tillse att den befolkningstill-
växt som kommunen har erfarit de senaste åren har möjlighet att fortsätta. 

Utmaningarna består i att exploatera i en "lagom" takt utifrån efterfrågan och att göra rätt prioriteringar, 
samtidigt som vi bevarar de värden som gör Heby kommun attraktiv. Förutom externa förfrågningar om 
mark har även kommunens verksamheter och bolag ökade behov av mark för ny- och ombyggnationer av t ex 
skola och förskola i Vittinge, hyresbostäder i Morgongåva. Beslut om det nationella investeringsstödet för hy-
resrätter kommer påverka efterfrågan på mark för hyresrätter. 

Den regionala utvecklingsstrategin baseras på tre strategiska utvecklingsområden: En region för alla, En håll-
bart växande region och En nyskapande region. Nämndens prioriteringar och effektmål taktar väl in i framför-
allt området En hållbart växande kommun. 

Friluftsliv och Östa naturreservat 
Ett av Heby kommuns kanske viktigaste attraktionsvärde är den fantastiska naturen som finns runt om i 
kommunen inte minst när det gäller Östa Naturreservat som gränsar till Färnebofjärdens nationalpark. Föru-
tom att det innebär stora möjligheter för invånarna som redan bor i kommunen med fiske, vandring och an-
nat friluftsliv så lockar våra naturområden också besökare från andra delar av Sverige och även internation-
ella besökare. 

Redan innan pandemin fanns en trend där fler söker sig ut i naturen, vilket genererar högre belastning på na-
turreservatet och ställer större krav på våra natur- och friluftsområden. Under pandemin ökade antalet besö-
kare kraftig till kommunens naturområden och naturreservat och trenden ser ut att hålla i sig. Det innebär 
ökade kostnader för drift och skötsel t ex när det gäller sophämtning, tömning av toaletter, ved, städning mm. 
Det innebär också ett ökat behov av underhållsarbete av de olika lederna som finns utmärkta i kommunen för 
att säkerställa att dessa är säkra och framkomliga. Även kommunens mer tätortsnära friluftsområden har 
upplevt ett kraftigt ökat antal besökare. 

Samverkan med näringslivet 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar ständigt tillsammans med kommunstyrelsen för att möjliggöra för nya 
eller utökade företagsetableringar inom kommunen. Både vad gäller bostäder och verksamheter. Detta 
görs genom att ha en god dialog med näringslivet och genom att så långt det är möjligt försöka matcha nä-
ringslivets behov av mark för verksamheter och bostadsbyggande. 

För att kunna möta efterfrågan är det viktigt att vi kan vara snabba och smidiga samt ge ett gott bemötande. 
En viktig del i detta är att ta fram de planeringsunderlag som behövs. Det handlar exempelvis om inventering 
av våtmarker och skogspartier i tätortsnära lägen, klimatanpassning samt kommande krav kring EU-direktiv 
för vattenskyddsområden. Det är också viktigt att planarbetet, såväl översiktsplan som detaljplaner, "taktar 
in" i tillväxttakten. 

I de fall nämnden inte lyckas matcha den efterfrågan av mark som finns så är strävan alltid att försöka hitta 
ett annat likvärdigt alternativ i nära dialog med näringsutövaren. Här är tydlig information och kommunikat-
ion a och o. 

På en mer operativ nivå har förvaltningen arbetat med förbättringar på hemsidan under ”tomt och markför-
säljning” med en tydligare info om vad som gäller olika typer av markköp. Förvaltningen har haft flera dukat 
bord möten och fått positiv respons gällande konceptet. Ett nytt industriområde håller på att tas fram i Heby 
där det kommer finnas färdiga industritomter till salu.Planer finns även att stycka av ett antal industritomter 
så dessa är helt klara för försäljning. 

De senaste åren har nämnden arbetat aktivt med att göra Östa naturreservat mer tillgängligt och känt både 
inom och utanför kommunen. Det ökade antalet besökare ger möjlighet till befintlig och ny näringslivsverk-
samhet inom reservatet. 

Agenda 2030 med fokus på miljö och vatten 
Både lokalt, nationellt och internationellt ställs ökade krav och förväntningar på att kommunens verksam-
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heter ska drivas mer hållbart och att kommunen ska stå i fronten när det gäller hållbarhetsarbetet inom kom-
munens gränser. 

Nämnden kommer att fortsätta att arbeta med samtliga tre perspektiven i Agenda 2030 men kommer att ha 
ett särskilt fokus på den ekologiska hållbarheten utifrån nämndens ansvar för miljöfrågor. Färdplan för ett 
hållbart län är framtagen av Länsstyrelsen och innehåller fyra regionala åtgärdsprogram. Dessa omfattar till-
sammans åtgärdsarbetet med samtliga miljömål som länet berörs av. Kommunen har eller kommer troligtvis 
teckna ett antal hållbarhetslöften inom de fyra olika åtgärdsprogrammen. Dessa är åtgärder för att minska 
klimatpåverkan (2020), åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald (2021), åtgärder för vatten (2022) 
samt slutligen åtgärder för samhällsutveckling(2023). Kommunen har också beslutat om en gemensam av-
fallsplan inom Vafab med flera miljömål. Detta innebär att en intensifiering behöver ske inom samtliga nämn-
der när det gäller miljöarbetet för att vi ska nå målen och uppfylla löftena. 

Heby kommun hör till två av Sveriges fem vattendistrikt och därför så kommer särskilt fokus behöva läggas 
av nämnden på just vattenfrågor. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet och förvaltningen av vatten 
är på avrinningsområden där alltså kommunen tillhör två vattendistrikt. Vattenmyndigheterna i Sverige har 
beslutat om samråd för Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärds-
program, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt 2021–2027. Åtgärds-
programmet för 2021–2027 riktar sig till myndigheter och kommuner för att säkerställa att de inom sina re-
spektive verksamheter genomför åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

I planerna redogörs för hur distriktens vatten behöver förvaltas under kommande sexårsperiod för att följa 
miljökvalitetsnormerna samt hur vattnets nuvarande tillstånd ser ut. Heby kommun tillhör Bottenhavets och 
Norra Östersjöns vattendistrikt. 

Säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning idag och i framtiden 
Att säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning i framtiden har pågått i flera år och kommer att fortlöpa. 
Omfattande utredningsarbete och undersökningar ligger till grund för identifiering av reservvattentäkt i 
Tärnsjö och Heby. Arbetet med reservvattentäkt i Tärnsjö har kommit så pass långt att en tillståndsansökan 
har lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Att få fram en reservvattentäkt för Heby har inte varit lika fram-
gångsrikt. I nästa steg behöver nuvarande vattentäkter och framtida prioriterade vattenresurser skyddas 
bland annat genom fastslagna vattenskyddsområden. Detta arbete pågår mellan kommunen och Länsstyrel-
sen. 

En säkert och effektiv gatubelysning 
Kommunen har ett åldrat bestånd av gatubelysning i alla orter där framförallt underhåll "under mark" är 
kraftigt eftersatt. Sala Heby Energi har genomfört en besiktning av kommunens gatubelysning och som befa-
rats så kommer det krävas omfattande investeringar för att åter ha en effektiv och säker gatubelysning. En 
översyn behöver också genomföras om var i kommunen belysning ska finnas kvar och vem som ska äga den. 

Social hållbarhet 

Barnen och social hållbarhet i fokus när vi planerar våra samhällen 

Samhällsbyggnadsnämnden har under flera år utvecklat gröna mötesplatser i kommunens tätorter och nu 
finns en mötesplats i alla tätorter. Syftet med dessa projekt har varit att skapa mötesplatser för människor i 
olika åldrar, vilket på ett tydligt sätt kopplar till social hållbarhet. I projektet med den gröna mötesplatsen i 
Morgongåva var även medborgardialog en viktig del av processen. Medborgardialog använts också för att 
kartlägga viktiga tätortsnära rekreationsområden. Under 2022 och 2023 kommer en park anläggas i närheten 
av Lövsta vård- och omsorgsboende. 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019 riktlinjer för kommunala lekplatser och naturliga lekmiljöer (HebyFS 
2019:30), vilka bland annat anger att barn och unga i möjligaste mån inte ska ha längre än 300 meters gång-
väg från sin bostad till närmaste offentliga lek- eller rekreationsyta och att natur med höga lekvärden i anslut-
ning till bostadsbebyggelse ska tillvaratas och göras tillgänglig som lek- och rekreationsyta där motsvarande 
ytor saknas. Nu pågår arbetet med att ta fram riktlinjer för säkra skolvägar. Syftet med riktlinjerna är att möj-
liggöra för barn och unga att på ett tryggt och säkert sätt kunna förflytta sig mellan bostad och skola. 

Heby kommun och Region Uppsala jobbar gemensamt för att säkerställa cykelbarhet mellan Morgongåva och 
Vittinge och mellan Östervåla och Harbo. GC-kopplingen mellan orterna kommer bidra till ökad trafiksäker-
het och förflyttning vilket bl.a. gynnar skolpendling, arbetspendling, fritidsaktiviteter m.m. 

Goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om hållbar struktur i en växande kommun och planeringsdirekti-
ven ska samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
erbjuda Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider.  
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Arbetet för att nå det gemensamma effektmålet intensifieras under 2021 och kommer att fortgå under plan-
perioden. 

Kostenhetens framtida verksamhet och struktur är beroende av vilka beslut som tas för framförallt skolans 
organisation. Överallt där det finns verksamhet ska det serveras mat och det är konstaterats att endast 
mindre effektiviseringar kan genomföras genom att ställa om kök från tillagningskök till mottagningskök. Det 
är antalet enheter som är avgörande för hur ekonomisk effektiv måltidsverksamheten kan bli. Utbildnings-
nämnden har beslutat att så långt det är möjligt så ska skola och förskolans verksamheter centraliseras inom 
respektive ort. Nybyggnation planeras också i Vittinge respektive Harbo till en enhet och ett kök per ort vilket 
innebär en effektivisering av när det gäller personalkostnader inom kosten. Dock ökar samtidigt lokalkostna-
den eftersom köken som ersätts är gamla och omoderna och därigenom har en jämförelsevis låg hyra idag. 

Inom vård- och omsorg innebär det nya boendet som beräknas vara klart 2022 att verksamheten kommer att 
behöva utvärderas så att det nya köket som då byggs kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt samti-
digt som kvaliteten hålls hög. Beroende av vilka beslut som vård- och omsorgsnämnden fattar om framtida 
struktur på vård- och omsorgsboenden kommer även kostverksamhetens struktur att påverkas. 

Förutom de prioriteringar som finns under rubrikerna ovan om Social hållbarhet, Hållbar tillväxt så behöver 
nämnden fortsatt prioritera arbete med digitalisering och kompetensförsörjning för att säkerställa en fram-
tida hållbar förvaltningsorganisation. 

Kompetensförsörjning 

Personal inom samtliga av nämndens ansvarsområden är attraktiva. Nämnden ser därför positivt på kommu-
nens gemensamma satsning för att bli en attraktiv arbetsgivare och därigenom säkra kompetensförsörj-
ningen i framtiden. T ex så är målet att heltid ska vara norm från år 2021 vilket framför allt påverkar kost-
verksamheten. I samband med att nämnden tagit över ansvaret för frukost och mellanmål på förskolor och 
fritids har ytterligare tio medarbetare inom kostverksamheten fått heltidstjänster. Nämnden kommer fortsatt 
under planperioden ha fokus på att säkerställa framtida kompetensförsörjning. 

Digitalisering 

Nämnden ser positivt på kommunstyrelsens arbete för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen vilket 
kommer underlätta för både privatpersoner och näringslivet vid olika typer av exploateringar och självklart 
också för nämndens egna exploateringar. Inom nämndens ansvarsområde sker en fortsatt digitalisering fram-
för allt med olika E-tjänster. Inom kostverksamheten så behöver också en fortsatt digitalisering ske framför 
allt för att effektivisering intern administration mellan skola och förskola i samband med beställning, avbok-
ning , fakturering osv. Extra resurser har tillsatts centralt för att arbeta med digitaliseringen vilken skyndar 
på nämndens arbete. 

Ekonomiska förutsättningar och effektiviseringskrav 

  

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -20,8 -21,4 -22,0 -22,8 

Sänkt PO 0,3 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -0,4 -0,5 -0,6 -0,5 

Volymförändringar -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 

Extra volymökning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Omf från Ks -0,2 0,0 0,0 0,0 

Riktad satsning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Politisk satsning -0,3 -0,2 -0,4 0,8 

Effektiviseringskrav 2,0%, 2,3%, 2,0% 0,4 0,4 0,5 0,5 

Nettokostnadsram -21,4 -22,0 -22,8 -22,5 
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Specificering Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Extra volymförändring     

Nya gator (drift och kapitalkostnad)  -0,3 -0,3 -0,3 

     

Politisk satsning     

Varmsätratippen  0,3   

Upprustning naturreservat  -0,5 0,5  

Strategisk vattenförsörjning   -0,6 0,6 

Rivning byggnader   -0,2 0,2 

  

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

För att säkra kommande års resultat läggs fokus på att identifiera resultatförbättrande åtgärder både i form 
av effektiviseringar samt intäktsökningar för nämndens samtliga verksamheter. Utmaningen för nämnden 
blir att både gasa och bromsa samtidigt. Att säkerställa att de verksamheter som bidrar till kommunens at-
traktivitet och tillväxt kan fortsätta parallellt med att effektiviseringar genomförs. Att möjliggöra för nya bo-
städer och för näringslivet i övriga att expandera är nämndens viktigaste uppdrag för att påverka kommu-
nens ekonomi i positiv riktning. 

Den enskilt viktigaste faktorn som påverkar en kommuns ekonomi positivt är hur stor del av kommuninvå-
narna som betalar kommunskatt samt hur stor denna är. I Heby kommun har vi en lägre arbetslöshet är jäm-
förbara kommunen men samtidigt en lägre skattebas dvs en Hebybo tjänar i snitt mindre än en invånare i en 
jämförbar kommun. 

Heby kommun har relativt få invånare på en stor geografisk yta med flera tätorter där det bor ungefär lika 
många invånare. Idag finns flera relativt små enheter med kommunal service (skola, förskola, vård- och om-
sorgsboende, kök, bibliotek osv) i de olika orterna. Inom flera verksamheter upplever man svårigheter att 
bedriva effektiva verksamheter på grund de är så pass små. 

Fler kommuninvånare skulle gynna kommunen ekonomiskt både genom ökade skatteintäkter och genom be-
hov av större och därigenom mer effektiva kommunala enheter på de olika orterna. 

Nedan redogörs för de åtgärder, som bedöms ge störst positiv ekonomisk effekt för kommunen, och som lig-
ger inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. 

(Inom parentes anges vilken nämnd som är ansvarig). 

 Attrahera fler kommuninvånare genom bra pendlingsmöjligheter, fina utemiljöer och bra kultur- och 
fritidsutbud. (Sbn, Ks, Kfn) 

 Möjliggöra för fler kommuninvånare att flytta hit genom byggklara villatomter i attraktiva lägen och 
flerbostadshus med lägenheter som efterfrågas. (Sbn, Ks) 

 Möjliggöra för företag att växa i kommunen eller nyetablera sig för att möjliggöra för fler arbetstill-
fällen och därigenom mer skatteintäkter. (Sbn, Ks) 

Samhällsbyggnadsnämndens har precis som övriga nämnder haft stora effektiviseringskrav under flera år på 
mellan 2-3,9%. De stora besparingskraven innebär att nämnden förutom en allmän återhållsamhet även be-
höver genomföra strukturella förändringar inom samtliga enheter. Nedan följer en kortfattad beskrivning 
över de åtgärder som har genomförts, pågår eller ska genomföras för att nämnden ska klara sina effektivise-
ringskrav. 

 Öka intäkter för markförsäljning genom att tidigt genomföra strategiska markinköp av attraktiv 
mark som sedan förädlas genom planarbete och exploatering av infrastruktur. 

 Säkerställa rätt intäkter för kommunens markinnehav med utgångspunkt i marknadsvärde. 
 En ny intern resursfördelningsmodell för kostverksamheten som innebär mindre intern administrat-

ion och en effektiv ekonomisk styrning. 
 Digitalisera måltidsverksamheten tillsammans med skola/förskola när det gäller beställning, fakture-

ring och avbokning osv. 
 Fortsatt vara tuffa, kompetenta och professionella beställare i samband med upphandling av tjänster 

och varor. 
 Ersätta entreprenörer med egen personal te x så har två anläggare anställts inom vatten och avlopp. 
 Strategisk planering av utvecklingen av vår infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar och 
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kollektivtrafik. Höja den egna kompetensen genom att anställa en gatuingenjör och därigenom bli 
mindre beroende av konsulter och samtidigt mer effektiva på sikt. 

 Avveckla det kommunala vägbidraget. 

Förutom ovanstående så sker en mängd olika åtgärder för att öka intäkter respektive minska kostnader inom 
nämndens ansvarsområden. 

Åtgärdsplan 

Åtgärder för ekonomi i balans 

Samhällsnämnden räknar med att hålla sin budgetram under 2022 under normala omständigheter. Vinterför-
hållandena som påverkar behov av snöröjning och halkbekämpning kan påverka utfallet både negativt och 
positivt. 

Förändringar under året inom äldreboende och/eller skola/förskola kan påverka kostverksamhetens utfall 
negativt eller positivt då det fasta internpriset inte ändras under året och beslutas hösten före. 

Planerade verksamhetsförändringar 

En översyn kommer att genomföras av kostverksamhetens organisation i samband med att nya Lövsta vård- 
och omsorgsboendet i Heby öppnar i slutet av 2022. Planering genomförs också inför ny skola och förskola i 
Vittinge som beräknas stå klart 2023. 
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Internkontrollplan 
Vad ska följas upp? 
Den 12 maj 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta VafabMiljös 
Avfallsplan 2020-2030 och i juni antogs avfallsplanen för Heby kommun som medlem i VafabMiljös kom-
munalförbund. Genom att Heby kommun antog avfallsplanen förband kommunen sig också att arbeta mot 
flera miljömål, däribland flera som får inverkan på kostenhetens arbete. Sedan planen antogs har det fram-
kommit att det finns oklarheter i vilka förpliktelser som ligger på kostenheten och hur samverkan med kom-
munalförbundets övriga medlemmar är tänkt att genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i novem-
ber 2021 att under 2022 kontrollera hur kostenheten arbetar med Avfallsplan 2020-2030. 

Uppföljningen ska omfatta: 

 En kartläggning av VafabMiljös Avfallsplan 2020-2030 utifrån kostenhetens verksamhetsområde. 
 En kartläggning av hur kostenheten arbetar med VafabMiljös avfallsplan 2020-2030 samt vilka om-

råden som verksamheten inte arbetar med. 

Hur ska uppföljningen gå till? 

 En genomgång av VafabMiljös Avfallsplan utifrån kostenhetens verksamhetsområde samt intervjuer 
med relevant personal . 

o Vad åligger kostenheten att arbeta enligt VafabMiljös avfallsplan? 
o Vad görs redan idag? 
o Vad kommer att behöva göras? 
o Finns det åtgärder som bedöms svåra att genomföra med hänsyn till verksamhetens resur-

ser? 

Hur ofta ska uppföljningen ske? 
Uppföljningen sker en gång under 2022. 

Ansvarig för uppföljningen 
Administrativ handläggare 

Rapportering 
Internkontrollen ska vara återrapporterad till nämnden under 2022. 
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Nämndens mål- och utvecklingsarbete 

Nämndens effektmål 

Nämndens effektmål 

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för 
att skapa attraktiva och hållbara sam-
hällen med växande befolkning och en le-
vande landsbygd. 

Effektmålet är gemensamt mellan kommunstyrelsen och samhällsbygg-
nadsnämnden och syftar till att möjliggöra för Heby kommun att växa på 
ett smart och hållbart sätt. Vi behöver arbeta tillsammans på ett strate-
giskt 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. 

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

Nämnden vill att kommunens vackra natur ska synliggöras så att fler män-
niskor får upp ögonen på vad som i vår närhet. Heby kommun är en lands-
ortskommun och en stor fördel i att leva och verka i kommunen är just 
närheten till frisk luft, skogar och andra naturområden. 

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatan-

passat samhälle. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Vi ska minska näringspåverkan i recipi-
enter från kommunens reningsverk. 

Samhällsbyggnadsnämnden vill öka reningen av näringsämnen i Heby 
kommunens avloppsvatten för att minska övergödningen i sjöar och vat-
tendrag. Detta för att undvika algblomning, minska igenväxningen samt få 
klarare vatten. 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 

valfrihet. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Heby kommuns förskolebarn, elever och 
äldre ska erbjudas goda,nyttiga, triv-
samma och hållbara måltider. 

För boende på kommunens vård- och omsorgsboenden är den mat som 
serveras den enda mat de äter och många förskolebarn och elevers huvud-
mål 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. 

Nämndens uppföljning 

Uppföljningen av effektmål och verksamhetsmål görs utifrån målvärden som satts upp för önskad effekt uti-
från olika mått som kopplats till målet. Följande bestämmelser gäller för att göra bedömningen om ett mål 
anses som uppfyllt, delvis uppfyll eller ej uppfyllt: 

Effektmål: 

Effektmålet anses uppfyllt om samtliga målvärden för måtten är uppnådda och majoriteten av verksamhets-
målen är uppnådda. 

Effektmålet anses delvis uppfyllt om mer än 80 procent av målvärdena för måtten är uppnådda och majorite-
ten av verksamhetsmålen är uppnådda. 

Verksamhetsmål: 

Verksamhetsmålet anses uppfyllt om målvärdet för måttet är uppnått och majoriteten av aktiviteterna är ge-
nomförda med gott resultat (här krävs en kvalitativ bedömning i text). 

Verksamhetsmålet anses delvis uppfyllt om majoriteten av aktiviteterna är genomförda med gott resultat 
(här krävs en kvalitativ bedömning). 
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Nämndens mått 

Effektmål Mått Mål 2022 

Heby kommuns förskolebarn, elever och 
äldre ska erbjudas goda,nyttiga, triv-
samma och hållbara måltider. 

Kosten som serveras i skola/förskola har ett näringsinne-
håll som motsvarar livsmedelsverkets rekommendationer 

 

Andel ekologiska matvaror ska öka.  

Andel boende på vård- och omsorgsboende som uppger att 
maten smakar mycket eller ganska bra. Målvärde: lika högt, 
eller högre som föregående år. 

 

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. 

 

Vi ska tillsammans arbeta strategiskt för 
att skapa attraktiva och hållbara sam-
hällen med växande befolkning och en le-
vande landsbygd. 

Mediantid från planuppdrag till antagande under de två 
senaste åren, mediantid i månader 

 

Antal invånare  

Inflyttningsnetto  

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd 
av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv 

 

Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk 
hastighet) - utanför tätort och småort 

 

Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk 
hastighet) - totalt 

 

Antal förhandsbesked under året (utanför detaljplanerat 
område) 

 

Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, an-
tal/1000 inv 

 

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

Andel som uppger att Heby kommuns naturområden och 
naturreservat är mer synliga än föregåendeår 

 

Andel som uppger att Heby kommuns naturområden och 
naturreservat är mer lättillgängliga änföregående år. 

 

Antal gånger ”Östa” används som sökterm i sökmotorn 
google. 
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Driftsbudget 
Kommunfullmäktige har beslutat om en nettoram för samhällsbyggnadsnämnden om 22 Mnkr. I denna ingår 
ett effektiviseringskrav på 2,0% motsvarande 0,4 Mnkr. Nytt räknesätt för att räkna fram generell volymför-
ändring jämfört med tidigare år innebär 0,1 Mnkr mindre i ram. Nedan beskrivs förändringar per verksamhet 
jämfört med 2021 års budget. 

Politisk verksamhet 
Nämndens ram för 2022 är densamma som i budget 2021. 

Förvaltningschef SBF 
Ramen för förvaltningschef har utökats med 0,1 Mnkr jämfört med 2021 för att finansiera delar av tjänst som 
verksamhetsutvecklare digitalisering samt ökade personalkostnader. 

Mark och planering 
Ramen för mark och planering har utökats med 0,3 Mnkr. Utökningen avser upprustning av naturreservat 
(0,5 Mnkr). Samtidigt har ramen minskats med den tillfälliga ökningen avseende sanering Varmsätra tippen. 
(0,2 Mnkr) 

Teknisk verksamhet exkl VA 
Ramen för teknisk verksamhet har utökats för ökade kostnader för drift och underhåll av nya gator och ökade 
kapitalkostnader (0,3Mnkr).  Enheten kommer att ha lägre kostnader för drift av gatubelysning då denna 
kommer att behöva bytas ut. 

Vatten och avlopp 
VA-verksamheten har fortsatt god ekonomi och den ordinarie VA-taxan kommer inte höjas under 2022. Net-
toram som budgeteras för VA är alltid noll då den enbart finansieras via taxor. 

Kostenheten 
Kostenheten ska genomföra sin effektivisering genom att minska sina fasta kostnader med 2,0%. Det görs i 
nära samarbete med barn och utbildning respektive vård och omsorg. Nettoram som budgeteras för kosten-
heten är alltid noll då den enbart finansieras via en internprismodell.  Förändringar under året inom vård- 
och omsorgsboenden och/eller skola/förskola kan påverka kostverksamhetens utfall negativt eller positivt 
då det fasta internpriset inte ändras under året och beslutas hösten före. 

Markexploatering  
Intäkter och kostnader i samband med markexploatering nollbudgeteras enligt beslut från år 2021 då intäk-
terna varierar mellan åren. 

Driftsbudget per verksamhetsområde 

  

Samhällsbyggnadsnämnd, miljoner kro-
nor 

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Politisk verksamhet -0,5 -0,6 -0,6 

Förvaltningschef SBF -1,3 -1,4 -1,5 

Mark- och plan -3,9 -4,6 -4,9 

Tekniska verksamhet exkl Vatten ch avlopp -15,1 -14,9 -15,0 

Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 

Kostenheten 0,0 0,0 0,0 

Nettokostnadsram -20,8 -21,4 -22,0 

  

Samhällsbyggnadsnämnd, miljoner kro-
nor 

Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Exploatering 3,3 0,0 0,0 

Nettokostnadsram 3,3 0,0 0,0 

Enligt beslut nollbudgeteras exploatering från år 2021. 
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Beskrivning av verksamhetsområde 

Politisk verksamhet 
Här redovisas samtliga kostnader som är direkt kopplade till nämndens arbete t ex arvode till ledamöter, kur-
ser mm. 

Förvaltningschef SBF 
Under området Förvaltningschef SBF ingår kostnader för administration, lokaler för kontor och lön för admi-
nistrativ personal och enhetschef mark och planering. 

Mark och plan 
Under området Mark- och planering redovisas gemensamma kostnader för enheten som inte är direkt kopp-
lade till markexploateringar samt personalkostnader för personal anställda på enheten som arbetar inom 
nämndens ansvarsområde. Här ingår också kostnader för arbete med miljö, naturvård och skog. Intäkter och 
kostnader för markexploatering särredovisas från och med 2020 så att dessa är skilda från ordinarie drifts-
budget. 

Under denna rubrik ligger också Östa naturreservat. Förvaltningen har i uppdrag är att driva anläggningarna 
för friluftslivet vilket omfattar bad, toaletter, leder, fågeltorn, parkeringar och liknande samt att utveckla de 
naturvärden som finns. På mark och plan redovisas kostnader som är kopplade till naturvård. Rena drifts-
kostnader redovisas på Teknisk verksamhet 

Teknisk verksamhet 
Inom detta verksamhetsområde ingår drift, underhåll och anläggning av samtlig teknisk verksamhet inom 
kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för allmänna platser, grönytor, lekplatser och liknande 
anläggningar runt om i kommunen. Uppdraget omfattar också att förvalta och utveckla kommunens gatunät. I 
samband med senaste årens exploateringar har antalet gator ökat i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar här för allmänt underhåll, att ny beläggning läggs och vinterväghållningen. Driftskostnader för Östa 
redovisas också här. 

Vatten och avlopp 
Tekniska enheten har i uppdrag att tillhandahålla dricksvatten och att avleda avloppsvatten inom de kommu-
nala VA-verksamhetsområdena. Enheten ansvarar för att säkerställa att dricksvattnet som levereras till med-
borgarna håller den kvalitet som krävs enligt gällande lagstiftning och att det avloppsvatten som lämnar av-
loppsreningsverken håller de utsläppskrav som gäller för respektive avloppsreningsverk. I samband med 
kommunens och privata aktörers exploateringar anläggs också nytt ledningsnät och nya verksamhetsområ-
den skapas. 

Kostenheten 
Kostenheten, som består av både tillagningskök och mottagningskök, förser förskolor och skolor med lunch 
samt vård- och omsorgsboenden med frukost, lunch och middag. Enheten bedriver en kommunintern service-
verksamhet i och med att man levererar portioner efter beställning av andra förvaltningar. 
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Investeringar 
  

Typ av investering Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

      

Samhällsbyggnadsnämnd      

Hastighetssänkande åtgärder 0,1 0,2 0,1 0,8 0,4 

Pendlarparkering 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 

GC-väg 0,4 1,5 3,6 0,0 0,0 

Cykelinfrastruktur 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 

Reinvestering gata 1,6 6,2 2,6 8,0 4,0 

Upplåtelse mark 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Belysning 4,0 4,0 4,0 4,5 0,0 

Reinvestering bro 0,6 0,2 0,2 0,4 0,2 

Tillgänglighetsanpassning 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 

Utveckling utemiljö (ny lek, park) 0,2 0,8 0,2 0,0 0,0 

Reinvestering utemiljö (lek, park) 0,4 1,0 1,0 3,0 3,0 

Återplantering träd 0,0 0,1 0,1 1,0 1,0 

Utsmyckning juletid 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inventarier kosten 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 

Kopiatorer 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Markexploatering 6,8 2,3 2,5 10,0 5,0 

Östa 0,3 0,3 0,0 1,2 0,9 

Vattenåtgärder 0,2 2,0 0,0 0,0 0,0 

VA      

Ledningsbyte, avstängningsventi-
ler 

1,5 1,5 1,5 8,0 6,0 

Ventilbyten 0,6 0,6 0,6 2,6 2,6 

Reservvattentäkt 0,8 1,2 0,5 2,5 0,0 

Miljöåtgärder spillvatten 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 

Investering byggnader 0,5 5,5 0,0 0,0 0,0 

Reinvestering byggnader 0,7 0,2 0,5 2,0 1,0 

Exploatering 2,6 1,5 1,5 4,0 2,0 

Summa Samhällsbyggnads-
nämnd 

22,5 31,0 24,8 49,0 26,8 

  

Kommentarer 

Samhällsbyggnadsnämnden sammanlagda investeringsbudget 2022, inklusive vatten och avlopp är 22,5 
Mnkr.  Nedan ges en övergripande information om investeringarna får 2022. 

 Hastighetssänkande åtgärder avser säkra skolvägar. Riktlinjer säkra skolvägar påverkar utfallet. 
 Pendlarparkering avser parkeringen i Östervåla vid kyrkan. Markköp genomfört under 2021 
 GC-väg avser anslutningspunkter till gång och cykelväg mellan Morgongåva och Vittinge. Statlig med-

finansiering 
 Reinvestering gata avser asfaltering i Östervåla. Samfinansieras med VA. 
 Belysning avser gatubelysningen i kommunen som behöver bytas ut. Ägarförhållande kommer då 
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också att utredas. 
 Reinvesteringar broar avser bron vid Räddningstjänsten i Östervåla 
 Tillgänglighetsanpassa avser friluftsområdet "vedkalles" i Heby. 
 Utveckling utemiljö (Park o lekplatser) avser Lövstaparken som ska anläggas bredvid nya vård- och 

omsorgsboendet 
 Reinvestering utemiljö avser parker och lekplatser runt om i kommunen. 
 Utsmyckning juletid avser julbelysning och julgransfot. 
 Inventarier kosten avser framför allt inköp till köket i Lövsta vård- och omsorgsboende. 
 Markexploatering avser framför allt ny skola/förskola och nya villatomter i Vittinge (Ösbylund 4 och 

5). En del avser också infrastruktur på Oljansberget i Östervåla, Horrsta etapp 2 i Heby  och Kvarsta i 
Harbo. 

 Östa avser bland annat upprustning och reinvestering i leder. 
 Vattenåtgärder avser upprustning dammar. Ansvarsförhållanden utreds kring Myran dammen. 

Vatten och avlopp 

 Ledningsbyte, avstängningsventiler avser just detta. Utrangerat material byts ut till nytt. 
 Ventilbyten avser byte av utrangerade ventiler 
 Reservvattentäkt avser Tärnsjö  - obs kolla 
 Investering byggnader avser kontorslokaler. 
 Reinvestering byggnader avser Tärnsjö vattentorn och Morgongåva reningsverk. 
 Exploatering avser framför allt ny skola/förskola och nya villatomter i Vittinge. Ett mindre belopp 

avser också Oljansberget och Horrsta etapp 2. 
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Heby kommuns vision 

Heby kommun – en växande landsbygdskommun, med närhet, trygghet och livskvalitet 

 

Heby kommuns styrkedja 
I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att 
styra kommunen. Kommunens förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för 
nämnderna och kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar/verksamheter arbetar sedan för att uppnå 
de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. Målen i Heby kommun ska ha ett tyd-
ligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder våra tjänster. Kommunens styr-
kedja ser ut på följande sätt: 

Visionen 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning och ambitionsnivå för hur vi vill att det 
framtida Heby kommun ska se ut. Visionen beslutas kommunfullmäktige. Visionen ska engagera och vara en 
utgångspunkt för vårt strategiska arbete med att utveckla kommunen, inte bara för den kommunala organi-
sationen utan även för näringsliv, organisationer, föreningar och andra samhällsföreträdare. 

Inriktningarna 

Inriktningarna är kommunfullmäktiges styrning av kommunens verksamhet och tar sin utgångspunkt i kom-
munens vision. Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de övergripande områden som är priori-
terade i kommunen. Inriktningarna gäller för samtliga nämnder och bryts på nämndnivå ned till effektmål för 
nämndens arbetsområde. 

Effektmål  

Effektmålen är mål som tydliggör hur nämnden ska bidra till inriktningarna. Effektmålen visar vägval och 
riktning. Effektmålen är även nämndens styrning av förvaltningarna och ska uttrycka vad nämnden vill att 
förvaltningen prioriterar i verksamheten, samt vilken effekt man vill se att förvaltningens arbete genererar. 
Nämnden styr också genom att ge mer specifika uppdrag, men uppdrag är mer avgränsade än mål och kan 
ges under löpande verksamhetsår exempelvis utifrån särskilda händelser, nya regeringsuppdrag eller ny lag-
stiftning. 

Verksamhetsmål 

Förvaltningen tar fram prioriterade verksamhetsmål med aktiviteter för att tydliggöra hur verksamheten ska 
bidra till att nå effektmålen. Förvaltningen kan även prioritera ytterligare verksamhetsmål som är viktiga för 
utvecklingen av verksamheten, som inte kopplar direkt mot ett effektmål. Enheterna bryter i sin tur på 
samma sätt ned målen i sina verksamhetsplaner. 

Mått 

Ett mått är det mätetal som används för uppföljningen av målen på olika nivåer. Måtten för effektmålen ska 
var tydligt formulerade för att följa upp den effekt som ett effektmål eller på en lägre nivå ett verksamhetsmål 
siktar på att uppnå. 

Syfte med nämndens verksamhetsplan 

Nämndens verksamhetsplan visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom in-
riktningar, uppdrag och budget i kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och Budget 2021, 
med plan för 2022-2023. Nämndens verksamhetsplan anger vilka områden nämnden och vilken styrning 
nämnden prioriterar under 2021. 

I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden även om plan för 
intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin 
verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per 31 mars, Delårsrap-
porten per 31 augusti och Årsredovisningen. Budgeten följs upp löpande i förvaltningarna för att säkerställa 
att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget i månadsrapporter. 
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Nämndens ansvarsområden 
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för: 

 Kommunens uppgifter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg 
 Kommunens insatser för personer med funktionsnedsättning 
 Kommunens omsorg om äldre 
 Ensamkommande barn och ungdomar 
 Den kommunala hälso- och sjukvården 
 Förtroendenämnd enligt lagen om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården 
 Färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd 
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Förvaltningsorganisation och medarbetare 
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Nämndens planering och ekonomiska ramar 

Förutsättningar och prioriteringar 2022 

Förutsättningar 

 Andel personer i arbetsför ålder minskar, vilket kräver aktivt arbete med att attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare inom samtliga områden inom förvaltningen. Eftersom andelen äldre kom-
mer att öka blir det särskilt viktigt att planera för det inom område äldre. 

  

 En tydlig trend i Sverige är att andelen barn och familjer, som är i behov av insatser från socialtjäns-
ten ökar. Det gäller även i Heby kommun där en kraftig ökning av både anmälningar och ansökningar 
förekommer inom barn och familj. Som ett led i det förebyggande arbetet kring barn och ungas psy-
kiska hälsa krävs god samverkan mellan UBN, KFN och VON, vilket sker genom ett gemensamt effekt-
mål. 

  

 Hot och våld i nära relationer, psykisk ohälsa och arbetslösheten antas öka i spåren av pandemin. I 
Heby kommun fortsätter antalet hushåll med försörjningsstöd att öka. Bakom ökningen finns flera 
bidragande faktorer. Bland annat de nedskärningar som genomförts vid Arbetsförmedlingen, men 
också att flera nyanlända, som kommer ur etableringen, står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. 
Även i detta fall krävs samverkan, varpå ett gemensamt effektmål mellan UBN, KFN, KS och VON ar-
betats fram. 

  

  Andelen äldre som beviljats och fått hemtjänst  minskade betydligt när tecknen på samhällssprid-
ning av Covid-19 blev uppenbara. En förklaring kan vara att många har avstått från att ansöka om 
hemtjänst utifrån rädsla för att smittas. Det medför i sin tur större svårigheter än tidigare att progno-
stisera hur behovet av hemtjänst kommer att se ut framöver i Heby kommun. 

  

 Den digitala utvecklingen går snabbt, vilket ställer krav på att förvaltningen ökar användandet av di-
gitala lösningar. Dessutom blir ett digitalt utanförskap allt mer synligt, vilket medför en svårighet för 
vissa grupper att kunna ta del av samhällets välfärdssystem. 

Prioriteringar 

 Nämnden ser på kompetensförsörjningen, som en mycket viktig faktor utifrån en minskande andel 
personer i arbetsför ålder. Det kräver aktivt arbete med att attrahera och behålla kompetenta medar-
betare inom samtliga områden Eftersom andelen äldre kommer att öka blir det särskilt viktigt att 
planera för det inom område äldre. 

  

 Barns och ungas trygghet och psykiska hälsa behöver ur ett längre hållbart perspektiv särskilt upp-
märksammas, vilket är ett ansvar som nämnden delar med flera andra nämnder. 

  

 Nämnden ser med oro på det ökande antalet personer med missbruksproblematik, särskilt bland 
unga, och det ökade behovet av försörjningsstöd, varpå insatser till dessa målgrupper kommer att 
prioriteras. 

  

 Våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem med allvarliga konsekvenser för de di-
rekt berörda och deras närmaste omgivning. Nämnden vill se att det arbete som redan pågår utökas 
och intensifieras i syfte att minska hot och våld i nära relationer 

  

 Nämnden ser stora möjligheter med digitaliseringen som verktyg för att effektivisering och förbätt-
rad kvalitet. Givetvis ska det införas med stor respekt för brukarens egen integritet. 
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 Mötesplatserna för seniorer är i stort sett det enda inom nämndens områden som inte är lagstyrt 
men som nämnden prioriterar som viktiga för att förebygga behovet av vård- och omsorgsinsatser. 

Ekonomiska förutsättningar och effektiviseringskrav 

Åtgärdsplan 

Åtgärder för ekonomi i balans 

Nämnden har under de senaste åren systematiskt bedrivit ett omfattande effektiviseringsarbete men har 
trots detta inte lyckats nå en budget i balans. Det finns idag redan åtgärdsplaner inom de områden där nämn-
den inte är lika kostnadseffektiv som andra jämförbara kommuner. Åtgärdsplanerna ger resultat men inte i 
den omfattning att de samtidigt klarar av att hantera  volymökningar framförallt inom individ- och familje-
omsorgen. 

Individ och familjeomsorg (IFO) 

Utmaning 

Den stora volymökningen är den främsta utmaningen att hantera för en ekonomi i balans. Verksamheten vi-
sar en ökning av inflödet av anmälningar både barn och vuxna samtidigt som utflödet är långsamt då många 
individer behöver långvarigt stöd för att klara att leva självständigt med självförsörjning. Svårigheten ökar då 
IFO inte själv kan hantera alla volymer då verksamheten i många delar avspeglar hur andra verksamheter i 
kommunen och andra myndigheter klarar sitt uppdrag. 

IFO har vidtagit åtgärder utifrån både egna analyser och den som gjordes under 2019 av Ensolution inom om-
rådena effektiv organisation samt förebyggande arbete för att minska volymer av insatser. Det är åtgärder 
som delvis gett effekt under 2020 - 2021 men som också är åtgärder av mer långsiktig karaktär innan effekt 
kan ses fullt ut. Många är dessutom åtgärder som behöver ske i samverkan med andra förvaltningar och myn-
digheter. 

Åtgärder behöver fortsätta under 2022 både vad gäller att säkerställa en effektiv arbetsorganisation och hur 
verksamheten kan påverka volymerna på annat sätt själva och i samverkan med andra. Nämndens internkon-
troll 2021 var en del av att granska och identifiera åtgärder inom det området. Omställningsarbeten och för-
ändrade arbetssätt har en långsiktigt god effekt på ekonomin. Snabba kraftiga åtgärder kan snarare tendera 
att kosta mer i form av rörelse bland personal med konsultlösningar och fler placeringar som följd. 

De kommungemensamma arbetena inom social hållbarhet är viktiga arenor för att ge tidigt stöd till familjer 
och att ge vuxna förutsättningar att närma sig arbetsmarknad och studier och som i sin tur påverkar IFO:s 
kostnader. 

Resultatförbättrande åtgärder 

Identifierade åtgärdsområden inom vilka åtgärder beräknas pågå under planperioden: 

 Kostnadseffektiv organisation 
 Kostnadseffektiva insatser 
 Minskade volymer 

Förändrat arbetssätt och förebyggande insatser för att motverka volymökningar är åtgärder av mer långsiktig 
karaktär vilket gör att en tilltro och en uthållighet behövs att rätt åtgärder pågår. 

Äldreomsorg och funktionsstöd 

Utmaning 

Äldreomsorgens utmaningar runt ekonomi i balans är kompetensförsörjningen inom området kopplat till den 
väntade ökningen av antalet äldre och minskat antal personer i arbetsför ålder. Det ökande antalet äldre för-
väntas också i sig vara kostnadsdrivande då insatserna för målgruppen kommer att öka.Utmaningen blir 
också att motverka ökning av volymerna av insatser samt hitta alternativa former för utförande av insatser 
där både förebyggande åtgärder och digitala lösningar blir viktiga faktorer för att klara uppdraget. 

Antalet äldre med insatser har inte ökat i samma omfattning som prognostiserades inför 2021. Den pågående 
pandemin har betydelse och det är därför svårt att prognostisera och göra bedömningar inför 2022. 

Verksamheten arbetar för att hitta andra former av arbetstider/scheman för att minska övertid och mertid. 
Möjligheten att arbete heltid finns nu inom både äldreomsorg och funktionsstöd och är en viktig åtgärd för en 
ekonomi i balans. 



Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan med detaljbudget 8(16) 

Inför den svåra rekryteringssituationen som väntas inom de närmaste åren behöver riktade statsbidrag till 
äldre användas både för att skapa en mer kostnadseffektiv organisation och samtidigt öka kvaliteten för de 
äldre. 

Lövsta vård- och omsorgsboende i Heby öppnar i slutet av 2022 och Tegelbackens vård- och omsorgsboende 
fasas då ut. Antalet platser bli därmed fler för att möta den ökande äldre befolkningens behov. 

Ökningstakten går långsammare än tidigare prognos visar och covid-pandemin har sannolikt minskat efter-
frågan på platser just nu. Om behovet av platser på vård och omsorgsboende inte ökar i den takt som tidigare 
beräknats när pandemin avtar så kommer en anpassning av platser att behöva göras under en period. Lång-
siktigt ökar dock behovet under minst 10-15 år fram i tiden och en översyn om platsbehovet pågår. 

Inom område funktionsstöd ökar behoven inom gruppen som har rätt till insatser genom Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är en rättighetslag för de som omfattas och inte möjliga för kom-
munen att avslå. 

Resultatförbättrande åtgärder 

Åtgärder för planperioden utifrån förvaltningens analyser och prognoser: 

 Attraktiv arbetsgivare/Kompetensförsörjning 
 Förebyggande insatser 
 Digitala lösningar 
 Kostnadseffektiva insatser inom funktionsstöd 

I pandemins spår kommer sannolikt ökade kostnader för både extra personal och material att finnas även 
inför 2022. Det är oklart om dessa kan ersättas av någon form av statsbidrag, men mer sannolikt är att kom-
munen behöver räkna med högre kostnader fortsättningsvis för covidrelaterade insatser. 

I förvaltningen finns i stort sett endast lagstyrd verksamhet. Mötesplatser för seniorer är den enda frivilliga 
verksamhet som finns inom förvaltningen. Om risken för att budgetbalans under året inte kan uppnås med 
ovan föreslagna åtgärder bör en avveckling av mötesplatserna övervägas, men ställas mot nyttan av hållbara 
insatser som ökar kvalitet för den enskilde och långsiktig kostnadseffektivitet. 

Förvaltningen kommer systematiskt att arbeta vidare för att ha en kostnadseffektiv verksamhet. Digitali-
sering fortsätter att införas i lämpliga delar av verksamheten. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Planerade verksamhetsförändringar 

Under år 2022 kommer kommunens nya vård-och omsorgsboende Lövsta i Heby att färdigställas med plan 
för inflytt från december månad. En översyn av platser pågår för att kunna planera för vilka boendeplatser 
som ska nyttjas i kommunen då det i samband med färdigställandet av Lövsta under en period kommer att 
finnas fler platser än boendeprognosen visar behov av. 
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Internkontrollplan 
Vad ska följas upp? 

Den demografiska utvecklingen visar att antalet personer i arbetsför ålder framöver kommer att minska sam-
tidigt som gruppen äldre personer kommer att öka. Nämndens verksamhet kommer därmed sannolikt att öka 
och samtidigt minskar arbetskraftstillgången. I och med pensionsavgångar försvinner också kunskap och lång 
erfarenhet. I riskanalyser har framkommit behovet av att kontrollera och säkerställa att verksamheten arbe-
tar aktivt för att säkerställa kompetensförsörjning både vad gäller tillgång till personal samt dess kompetens 
för uppdraget. Vissa bristyrken är redan identifierade som t.ex. sjuksköterskor. 

Frågeställningar som undersöks: 

 Vilka bristyrken finns inom förvaltningen 
 Finns bristande kompetens inom vissa yrkesområden inom förvaltningen 

Hur ska uppföljningen gå till? 

Uppföljning sker på följande sätt; 

 Skattning av kompetensläget med särskilt skattningsverktyg som anvisats av personalenheten 

Åtgärder utifrån granskningen behöver avgränsas. Utifrån analys prioriteras särskilt utsatta områden att föl-
jas upp. 

Hur ofta ska uppföljningen ske? 

Skattning av kompetensläget kan behöva göras igen, men främst ligger den till grund för åtgärder som behö-
ver anpassas utifrån behov. Utifrån åtgärder kan vissa moment bli en del av ett systematiskt återkommande 
arbetssätt. 

Ansvarig för uppföljningen 

Utvecklingsenhetens utvecklingschef och strateger kommer att vara ansvarig för att hålla samman alla mo-
ment i granskningen men kommer i vissa delar att göra den i samarbete med förvaltningens chefer. 

Rapportering 

Granskningen innehåller många moment och kommer enligt riktlinjerna att rapporteras till nämnd i samband 
med delårsrapport och bokslut för år 2022. Om allvarliga brister uppdagas kommer förvaltningsledning och 
vård och omsorgsnämnd att informeras omgående 
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Nämndens mål- och utvecklingsarbete 
Barns och ungas psykiska hälsa fortsätter att vara ett prioriterat område i nämndens målarbete. Betydelsen 
av att medarbetarna inom vård- och omsorgsförvaltningen har kunskap om hur psykisk ohälsa och risken för 
suicid kan uppmärksammas och förebyggas underströks i dessa, med flera effektmål, som syftar till att uppnå 
inriktningen om ökad social hållbarhet. 

Effektmålet om engagerade och delaktiga medarbetare har breddats, då nämnden ser att ett aktivt arbete 
med att attrahera och behålla kompetenta medarbetare krävs för att trygga kompetensförsörjningen och bi-
dra till inriktningen om en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Även målet om digitalisering har utökats, då nämnden ser att den bidrar både till inriktningen om ett klimat-
anpassat samhälle och möjligheten att möta kommuninvånarnas behov framöver, men även fungerar som ett 
verktyg för förbättrad kvalitet och effektivisering (ekonomisk hållbarhet). 

Ett nytt mål har tillkommit under inriktningen Tillhandahålla tjänster av god kvalitet – här vill nämnden prio-
ritera hemtjänstens personalkontinuitet. 

Vidare återkommer nämnden till vikten av att kunna förebygga behovet av vård- och omsorgsinsatser och 
antar därför två nya mål om förebyggande insatser och utvecklat anhörigstöd, som båda anknyter till Mötes-
platserna för seniorer. 

Nämndens effektmål bidrar förutom till fullmäktiges inriktningar även till de 17 globala målen i Agenda 2030, 
som exempelvis ”Hälsa och välbefinnande” och ”Hållbara städer och samhällen”. 

Nämndens effektmål 

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Med gemensamma krafter mellan utbild-
ningsnämnden, kultur- och fritidsnämn-
den och vård- och omsorgsnämnden ska 
barns och ungas upplevelse av god psy-
kisk hälsa och därmed förutsättningar 
för att klara skolgången öka. 

Gemensamt effektmål. 

Alla unga och unga vuxna ska vara rus-
tade för att bli självförsörjande samt 
kunna verka som samhällsmedborgare. 

Målet är framtaget gemensamt för kommunstyrelsen, vård- och omsorgs-
nämnden, kultur och fritidsnämnden och utbildningsnämnden för att mot-
verka att många unga vuxna står utanför både arbetsmarknad, utbildning 
och samhället i stort. Heby kommun behöver ta krafttag för att främja den 
sociala hållbarheten. Målgruppen för effektmålet är 16 - 29 åringar. 

Brukare på våra vård- och omsorgsboen-
den är delaktiga i sin vardag utifrån sina 
förutsättningar och upplever den som 
meningsfull 

Inte minst utifrån rådande omständigheter är det särskilt viktigt att bru-
karna inom våra vård- och omsorgsboenden upplever att de kan vara del-
aktiga i vardagen utifrån sina förutsättningar och de upplever den som 
meningsfull. 

Vård- och omsorgsverksamhetens med-
arbetare har kunskap om hur psykisk 
ohälsa kan uppmärksammas och före-
byggas 

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i samhället i stort och förväntas 
öka ytterligare i spåren av pandemin. Det är därför viktigt att  medarbe-
tarna inom vård-och omsorgsverksamheterna har god kunskap om hur 
psykisk ohälsa och risk för suicid kan uppmärksammas och förebyggas. 

Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Vård och omsorg attraherar, rekryterar, 
utvecklar och behåller medarbetare med 
rätt kompetens. 

Den demografiska utvecklingen i kombination med den  resursintensiva 
organisation som vård och omsorg är, ställer krav på  kompetensförsörj-
ningen och det är därav av vikt att verksamheterna arbetar för att våra 
medarbetare är delaktiga och engagerade. 
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Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten eko-

nomi. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Minska behovet av försörjningsstöd ge-
nom långsiktigt hållbar självförsörjning 

Behovet av försörjningsstöd ökar fortsatt och bedöms öka ytterligare i 
spåren av pandemin, Det är därmed både ur ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv prioriterat att arbeta vidare med att minska behovet av försörj-
ningsstöd. 

Inom de områden där verksamheten inte 
når standardkostnader ska kostnadsef-
fektiviteten öka 

Det är fortsatt prioriterat att verksamheten ska bedrivas kostnadseffek-
tivt. 

Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klimatan-

passat samhälle. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Vård och omsorg arbetar med digitali-
sering, som ett verktyg för effektivise-
ring, förbättrad kvalitet och verksam-
hetsutveckling 

Det är prioriterat att digitala lösningar, där det är möjligt,  ska användas 
för att utveckla verksamheten. 

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och 

valfrihet. 

Effektmål Förtydligande av effektmål 

Heby kommuns förskolebarn, elever och 
äldre ska erbjudas goda,nyttiga, triv-
samma och hållbara måltider. 

För boende på kommunens vård- och omsorgsboenden är den mat som 
serveras den enda mat de äter och många förskolebarn och elevers huvud-
mål 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. 

Genom att öka antalet förebyggande åt-
gärder riktade till äldre, ska möjligheten 
att leva ett självständigt liv förbättras. 

Utifrån ökande volymer och kostnader inom flera av förvaltningens verk-
samheter i kombination med att andelen av befolkningen som är i arbets-
för ålder minskar, bedöms förebyggande insatser ha stor betydelse för att 
minska individers framtida behov av insatser och för att nämnden på sikt 
ska klara sitt uppdrag. 

Under 2022 ska personalkontinuiteten 
inom hemtjänsten bibehållas eller öka. 

Nytt mål 2022 som fokuserar på antal olika personal som en hemtjänstta-
gare möter. 

Vård- och omsorgsförvaltningen utveck-
lar stödet till anhöriga som vårdar en 
närstående i hemmet. 

Utifrån ökande volymer och kostnader inom flera av förvaltningens verk-
samheter i kombination med att andelen av befolkningen som är i arbets-
för ålder minskar, bedöms förebyggande insatser ha stor betydelse för att 
minska individers framtida behov av insatser och för att nämnden på sikt 
ska klara sitt uppdrag. 

Nämndens uppföljning 

Uppföljningen av effektmål och verksamhetsmål görs utifrån målvärden som satts upp för önskad effekt uti-
från olika mått som kopplats till målet. Följande bestämmelser gäller för att göra bedömningen om ett mål 
anses som uppfyllt, delvis uppfyll eller ej uppfyllt: 

Effektmål: 

Effektmålet anses uppfyllt om samtliga målvärden för måtten är uppnådda och majoriteten av verksamhets-
målen är uppnådda. 

Effektmålet anses delvis uppfyllt om mer än 80 procent av målvärdena för måtten är uppnådda och majorite-
ten av verksamhetsmålen är uppnådda. 
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Nämndens mått 

Effektmål Mått Mål 2022 

Heby kommuns förskolebarn, elever och 
äldre ska erbjudas goda,nyttiga, triv-
samma och hållbara måltider. 

Kosten som serveras i skola/förskola har ett näringsinne-
håll som motsvarar livsmedelsverkets rekommendationer 

 

Andel ekologiska matvaror ska öka.  

Andel boende på vård- och omsorgsboende som uppger att 
maten smakar mycket eller ganska bra. Målvärde: lika högt, 
eller högre som föregående år. 

 

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. 

 

Med gemensamma krafter mellan utbild-
ningsnämnden, kultur- och fritidsnämn-
den och vård- och omsorgsnämnden ska 
barns och ungas upplevelse av god psy-
kisk hälsa och därmed förutsättningar 
för att klara skolgången öka. 

Ungas emotionella välbefinnande ska öka  

Ungas sociala välbefinnande ska öka  

Ungas psykiska välbefinnande ska öka  

Alla unga och unga vuxna ska vara rus-
tade för att bli självförsörjande samt 
kunna verka som samhällsmedborgare. 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller stu-
derar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleför-
beredande program hemkommun ska öka 

 

Unga vuxna med försörjningsstöd ska minska  

Andelen öppet arbetslösa eller sökande i program i åld-
rarna 18 - 24 år ska minska 

 

Vård och omsorg arbetar med digitali-
sering, som ett verktyg för effektivise-
ring, förbättrad kvalitet och verksam-
hetsutveckling 

Genomförandet av aktiviteterna i digitaliseringsplanen fort-
löper enligt tidplan. 

 

Minska behovet av försörjningsstöd ge-
nom långsiktigt hållbar självförsörjning 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd ska öka 

 

Vård och omsorg attraherar, rekryterar, 
utvecklar och behåller medarbetare med 
rätt kompetens. 

Andel som vill arbeta kvar, ska bibehållas eller öka jämfört 
med föregående år 

 

En kartläggning av kompetensförsörjningen ska genomfö-
ras 

 

Hållbart medarbetarindex för hela vård- och omsorgsför-
valtningen ska bibehållas eller öka jämfört med föregående 
år. 

 

Inom de områden där verksamheten inte 
når standardkostnader ska kostnadsef-
fektiviteten öka 

Nettokostnadsavvikelsen ska minska inom Individ- och fa-
miljeomsorgen 

 

Brukare på våra vård- och omsorgsboen-
den är delaktiga i sin vardag utifrån sina 
förutsättningar och upplever den som 
meningsfull 

Heby kommun ska ligga bland den fjärdedel av landets 
kommuner som har högst värden i mätningen Andel bru-
kare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och 
önskemål om hur hjälpen ska utföras. 

 

Vård- och omsorgsverksamhetens med-
arbetare har kunskap om hur psykisk 
ohälsa kan uppmärksammas och före-
byggas 

Det finns utbildade instruktörer inom verksamhetsområde 
Äldreomsorg och funktionsstöd, som kan internutbilda i 
”Första hjälpen till psykisk hälsa” eller ”Psyk-E bas”. 

 

Alla enheter har genomgått den webbaserade utbildningen 
”Steg för livet”. 

 

Genom att öka antalet förebyggande åt-
gärder riktade till äldre, ska möjligheten 
att leva ett självständigt liv förbättras. 

Öka mötesplatsernas utbud av förebyggande aktiviteter.  

Öka möjligheten till rehabilitering i hemmet.  
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Effektmål Mått Mål 2022 

Under 2022 ska personalkontinuiteten 
inom hemtjänsten bibehållas eller öka. 

Heby kommun ska ligga bland den fjärdedel av landets 
kommuner som har lägst värden i mätningen Antal perso-
nal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen utveck-
lar stödet till anhöriga som vårdar en 
närstående i hemmet. 

Förbättra informationen om vilket stöd en anhörigvårdare 
kan få 

 

Personalen inom mötesplatserna utbildas inom samtalsstöd 
till anhöriga. 

 

Mötesplatserna anordnar riktade träffar för personer som 
vårdar närstående i hemmet. 

 

Införa anhörigstödjare i hemtjänsten.  
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Driftsbudget 

Driftsbudget per verksamhetsområde 

  

Verksamhetsområde, mkr Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Politisk verksamhet -1,0 -1,0 -1,2 

Gemensam vht -26,3 -27,2 -29,3 

Äldreomsorg -180,4 -175,6 -190,3 

Funktionsstöd -71,3 -77,5 -82,0 

Individ- och familjeomsorg -78,5 -69,7 -79,6 

Covid-19 -1,7 0,0 0,0 

Nettoram -359,1 -351,0 -382,3 

  

Beskrivning av verksamhetsområde 

Driftsram 2022 

Vid beräkning av nämndernas ramar har den budgeterade kostnadsnivån för 2021 varit utgångspunkt. Pris- 
och löneökningskompensation har skett enligt prisindex för kommunal verksamhet, PKV, för 2022 med 2,1 
procent. Volymkompensation är beräknad utifrån den befolkningsprognos kommunen tog fram under våren 
2021. Verksamheterna Funktionsstöd, Individ- och familjeomsorg bedöms ha en högre volymtillväxt än be-
folkningsprognos vilket till viss del justerats med en extra volymkompensation utifrån volymer våren 2021. 

Det nya vård- och omsorgsboendet beräknas vara inflyttningsklart i november 2022. Nämnden har i ramen 
för 2022 tilldelats 5,7 miljoner som engångssatsning för att starta upp boendet samt 4,8 miljoner kronor i 
driftskostnader. 

Alla nämnder förutsätts bedriva verksamheten kostnadseffektivt och med ett generellt effektiviseringskrav 
på 2,0 procent för år 2022. Därutöver finns en riktad besparing till Individ- och familjeomsorgen på 2 miljo-
ner kronor. 

För vård- och omsorgsnämnden innebär det en driftsram som uppgår till 382,3 miljoner kronor för år 2022. 

Fördelning av ram per verksamhetsområde 

Samtliga verksamheter har budgeterats med 2,1 procent prisökning enligt PKV, volymökningar enligt befolk-
ningsprognos, löneökning med 2,0-2,3 procent beroende på avtalsområde. Effektiviseringskrav 2,0 procent. 

Politisk verksamhet - Ram 2022 1,2 miljoner kronor 
Då kostnaderna ökat under 2021 har budgeten för lön, förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesarvoden 
utökats till år 2022. 

Gemensam verksamhet - Ram 2021 29,3 miljoner kronor 
Ramen har utökats med volym enligt befolkningsprognos med 0,1 miljoner kronor. Extra volymökning har 
tillförts med 0,3 miljoner kronor avseende kostnader för 30% jurist samt införande av Cosmic Link. Omför-
delningar har gjorts från andra verksamhetsområden för att samla nämndens IT-kostnader under ett ansvar. 

Område äldre - Ram 2022 190,3 miljoner kronor 
Område äldre har tilldelats 4,7 miljoner utifrån volymökning enligt befolkningsprognos. Då löneökningarna 
2021 blev högre än tilldelad ram 2021 har verksamheterna kompenserats för det i ramen 2022. Verksamhet-
erna har också tilldelats ökad ram för måltids- och hyreskostnader. Extra volymökning har tilldelats med 1,3 
miljoner kronor gällande nytt arbetstidsavtal för nattjänster från och med april 2022. Vård och omsorgsboen-
det Lövsta har budgeterats med 5,7 miljoner som engångssatsning samt 4,8 miljoner kronor i driftskostnader. 

Ersättningsnivån för konkurrensutsatt hemtjänst LOV räknas upp med löneökning vilket för den interna hem-
tjänsten innebär 563 kr/timme i genomsnittlig ersättning. Antal budgeterade timmar har sänkts jämfört med 
budget 2021 till 66 800 timmar. Utfall för utförda timmar under 2021 prognostiseras till 59 000 timmar. 

Område funktionsstöd - Ram 2022 82,0 miljoner kronor 
Ramen har utökats med volym enligt befolkningsprognos med 1,2 miljoner kronor. Extra volymtilldelning har 
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tilldelats för nya externa placeringar med 2,9 miljoner kronor samt med 0,6 miljoner kronor för volymökning 
inom boendestöd. Alla volymer har setts över och de behov som finns hösten 2021 har kunnat budgeteras 
inom ramtilldelning. 

Individ- och familjeomsorgen - Ram 2022 79,6 miljoner kronor 
Ramen har utökats med volym enligt befolkningsprognos med 1,1 miljoner kronor samt extra volymkompen-
sation för placeringar, försörjningsstöd, myndighetsutövning med 11,2 miljoner kronor. Ramen har minskats 
med 2 miljoner kronor i riktad effektivisering. Den extra volymkompensationen är tilldelad utifrån bedömda 
behov våren 2021. 
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Investeringar 
  

Typ av investering Budget 2022 

Arbetstekniska hjälpmedel 0,2 

Utveckling digitalisering 1,5 

Lövsta - nyanskaffning 4,4 

Lövsta Trygghetslarm 2,1 

Lövsta Passagesystem 1,6 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 9,8 

  

Kommentarer 

Med arbetstekniska hjälpmedel avses de hjälpmedel förvaltningen äger ur ett arbetsmiljöperspektiv, till ex-
empel personlyft. 
Vad gäller digitalisering planeras en ökning av digitala lösningar inom äldreomsorgen. 
I samband med uppstart av vård och omsorgsboendet Lövsta behöver inventarier och maskiner,  som kan 
klassas som investeringar, köpas in. 
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