
PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(38) 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-25  

Tid och plats  
2022-01-25 klockan 10:00-17:00 i Digitalt via Zoom 

Beslutande ledamöter 
Marie Wilén (C) ordförande, Ewa Westling Olzon (M), Carina Schön (S), Dick Pettersson (C), Anne-Charlotte 

Mattsson (L), Jan Andersson (S), Marga Karttunen (SD), Mattias Widén (SD), Ann-Christin Grattback 

Åkerblom (S), Anders Pettersson (S) och Göran Hillbom (C). 

Ej tjänstgörande ersättare 
Jan Eriksson (S), Annika Krispinsson (C), Bernt Ove Stenmark (KD), Olof Nilsson (S) § 1 - 9, ej § 8 pga. jäv, 

Anneli Ellnebrant (M), Berith Röjerås (C), Carin Bolander (C), Hillevi Bohlin (C) 

Övriga närvarande 
Emma Burstedt, kommundirektör; Disa Hasselberg, kommunsekreterare; Bo Strömqvist, ekonomichef § 4 - 

10; Madeleine Dismats, nämndsekreterare § 9; Rebecka Berg, nämndsekreterare § 9; Marie Löfgren, 

beredskapssamordnare § 16; Matilda Johansson, enhetschef mark och planering § 19 -26 ; Lina 

Salomonsson, miljöstrateg § 19 - 22; Erik Mörtsell, översiktsplanerare § 23; Hanna Löfstrand, planarkitekt § 

24 - 25; Amadeus Walldén, infrastrukturstrateg § 26; Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg § 30 

Tid och plats för justering 
2022-01-28 klockan 13:00 i Kommunkontoret, Tingsgatan 11 

Justerade paragrafer 
§1- §30  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilén (C), ordförande 

 _______________________________________________________________  

Carina Schön (S), justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-01-28 

Datum då anslaget tas ned 
2022-02-19 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Underskrift 

  
Disa Hasselberg 
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Ks § 1   

Revidering av föredragningslistan 
 
Kommunstyrens beslut 
 Val av ny ersättare i Personalutskottet läggs till dagordning efter val av representant i 

biosfärskommunråd.  
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Ks § 2 Dnr 2020/30 440   

Information om läget gällande covid-19 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 

 

Sammanfattning 
Emma Burstedt, kommundirektör, redogör muntligt för läget i kommunen och länet gällande 

covid-19. 

 

Folkhälsomyndigheten offentliggjorde nya riktlinjer för karantän torsdagen den 21 januari. Dessa 

påverkar Heby kommuns bemanning inom flera verksamheter. I nuläget behövs inga åtgärder för 

att flytta personal över förvaltningsgränserna, men ledningen förbereder för att kunna göra det 

om bemanningsläget ytterligare förvärras.  

 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har man ett fåtal brukare smittade inom flera enheter, och 

det finns också ett antal medarbetare smittade, men det pågår inget större utbrott. Bemanningen 

har blivit allt mer ansträngd, men det har hittills enbart lett till att hemtjänsten skjutit på någon 

enstaka serviceinsats på grund av personalbortfallet. 

  

Inom barn- och utbildningsförvaltningen höll Leklandia stängt 13/1 – 14/1. Just nu är läget på 

Tärnsjö förskola kritiskt, men det verkar klara att hålla öppet med en tredjedel av 

personalstyrkan som fortfarande är frisk. Man löser det genom att hålla kortare öppettider, och 

många barn är också frånvarande. Vittinge skola har ett personalbortfall på 50%, och där är det 

inte lika stort bortfall bland barnen. Morgongåva skola har också många barn borta, med 

distansundervisning för åk 5 hela föregående vecka. Östervåla 7- 9 bedrev helt 

distansundervisning föregående vecka, då många var borta. Grundsärskolan har det också tufft 

med bemanningen men man klarar att bedriva verksamheten. 

   

Bland testningen är två grupper prioriterade, det är för brukare inom vård- och omsorg och  

anställda inom vård- och omsorg. 3000 antigentester är beställda, och av dessa är i nuläget 

hälften på väg. 
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Ks § 3 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och lista delegationsbeslut 23 november 
2021 - 17 januari 2022 läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut 23 november 2021 - 17 januari 2022 föreligger. 
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Ks § 4 Dnr KS/2021:15 042 

Ekonomisk rapport 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och rapporten läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Kommunen redovisar ett positivt resultat i perioden med 43,1 miljoner kronor. Det är en 

positiv budgetavvikelse med 17,8 miljoner kronor. I förhållande till månadsrapporten per 

oktober noteras inga större förändringar. Totalt noteras fortsatt en viss förbättring av 

verksamhetens nettokostnad. Exklusive mark och exploatering uppgår budgetavvikelsen till 

minus 9,6 miljoner kronor. Med mark och exploatering är budgetavvikelsen minus 1 miljon 

för verksamhetens nettokostnad. Skatter, generellt statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning visar en fortsatt bättre utveckling och budgetavvikelsen uppgår till 18,2 miljoner 

kronor efter november. 

 

Nämnder med större avvikelser är som tidigare under året utbildningsnämnden med minus 

12,7 miljoner kronor, finansförvaltningen minus 8,4 miljoner kronor och vård- och 

omsorgsnämnden minus 7,9 miljoner kronor. Dessa negativa avvikelser uppvägs delvis av 

positiva budgetavvikelser för kommunstyrelsen plus 9,8 miljoner kronor, 

omställningskostnader plus 3,7 miljoner kronor, bygg och miljönämnden plus 2,5 miljoner 

kronor, sociala investeringar plus 1,8 miljoner kronor och utvecklingsmedel plus 1,4 

miljoner kronor. 

 

Genom successivt förbättrade skatteprognoser bedöms den helårsprognos som lämnades i 

augusti kunna infrias. 

 

Beslutsunderlag 
                      Månadsrapport november 2021 

 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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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. Förslag på hantering 

om detta inträffar att man använder medel för omställningskostnader till 

digitaliseringsprojekt.  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 17 januari 2022 

Ks § 262/2021 

 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
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Ks § 6 Dnr KS/2022:18 040 

Riktlinje för mål och budget 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar Riktlinje för mål och budget, daterat 25 januari 2022, men 
återkommer till nästa möte med en slutgiltig skrivning kring nämndens möjlighet att 
justera sin årsprognos under stycket Månadsrapport. 

 

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen kan årligen besluta om revideringar av styrdokument såsom riktlinje för 

mål och budget. Den 4 december 2019 gjordes senast revideringar av riktlinjen som bland 

annat innebar att riskarbetet lyftes in i riktlinjen, att förvaltningens prioriterade 

förbättringsområden ersattes av verksamhetsmål och att uppföljningsrapport per 31 mars 

kom att ersätta uppföljningsrapport per 30 april. 

 

Ändringarna är i huvudsak redaktionella där strukturen för verksamhetsplaneringen respektive 

uppföljningsprocessen föreslås förändras. Skrivningarna kring åtgärdsplaner förtydligas med vad 

som förväntas beaktas i en åtgärdsplan. Skrivningen kring månadsrapporter förtydligas, liksom 

nämndens ansvar för sin egen rapportering. Uppföljningsrapport per 31 oktober tas bort som 

begrepp då månadsrapporten i oktober redan fyller den funktionen med tydliga krav på 

avvikelserapportering tillsammans med beskrivning av åtgärdsplaner. Begreppet mått ersätter 

begreppet indikator i hela dokumentet.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 17 januari 2022 

Riktlinje för Mål och budget 

 

 
Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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Ks § 7 Dnr KS/2022:9 041 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2023, plan 2024 - 2025 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen diskuterar planeringsdirektiv mål och budget 2023, plan 2024-2025. 
 Beslut tas på sammanträdet 22 februari 2022. 

 

 

 

Sammanfattning 
Planeringsdirektivet utgör det första beslutet i den kommande mål och budgetprocessen och 

framtagandet av Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025. I direktivet ger kommunstyrelsen 

nämnderna instruktioner om hur de ska ta sig an budgetprocessen och ger medskick i särskilda 

frågor.  

 

Direktiven är indelade i tre områden: 

 Hållbar tillväxt 
 Social Hållbarhet 
 Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer 

 

Kommunstyrelsen beslutar om årets Planeringsdirektiv på sitt februarisammanträde, efter det att 

Strategiskt seminarium ägt rum.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 17 januari 2021 
Planeringsdirektiv för Mål och budget 2022, plan 2023 – 2024 

 
 
Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 8 Dnr KS/2018:72 040 

Utredning om ersättningsanspråk för VA-anläggning i 

Gundbo 1:14 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Avslår begäran om ersättning i skrivelse inkommen 8 april 2021. 
 

Sammanfattning 
En privatperson har inkommit med en ny begäran om ersättning för nedlagda kostnader för 

avloppsanläggning. Anläggningen utfördes efter att krav via föreläggande på att åtgärder 

måste vidtas framfördes av bygg- och miljönämnden. Efter detta har fastighetsägaren framfört 

att föreläggandet grundades på felaktiga fakta. Miljöenheten har prövat det och beslutat om 

avslag, liksom kommundirektören efter det. Förvaltningsrätten prövade att överklagande av 

kommundirektörens beslut, och avslog överklagan.  I den nya skrivelsen om krav på 

ersättningar framkommer inga nya fakta än de som redan prövats. Mot bakgrund av det 

föreslår förvaltningen avslag på kravet.   

Bakgrunden är att fastigheten Gundbo 1:14 omfattades av föreläggande från miljö- och 

byggnämnden om att åtgärda avloppet. Föreläggandet utfärdades av nämnden 2011, och 

arbetet utfördes år 2013. Fastighetsägaren har senare framfört att han tycker att han blivit 

orättvist behandlad i jämförelse med grannarna. De skillnader som miljöenheten grundat sina 

olika bedömningar på är i detta fall att vatten är indraget i Gundbo 1:14 och inte i 

grannfastigheten, samt att byggnaden med indraget vatten på Gundbo 1:14 ligger närmare 

gräns till Natura 2000-område och naturreservat än byggnad med indraget vatten på 

grannfastigheten.   

Fastighetsägaren har under åren 2015-2018 haft kommunikation med bygg- och 

miljönämnden om ersättning för de kostnader som är kopplade till den, enligt honom, felaktiga 

kraven på avloppsanläggning. Bygg- och miljöenheten har avvisat kraven på grundval att deras 

bedömning var korrekt och att de skillnader som framförs inte stämmer. 2018 beslutade 

kommundirektör, samma som undertecknad, om att inte heller bevilja någon ersättning. 

Grunden till bedömningen är att inga nya skäl framkommit än vad som redan anförts och som 

har bedömts av bygg- och miljöenheten. Detta beslut överklagades till förvaltningsrätten som 

år 2020 avslog överklagan. I april i år inkom åter krav på ersättning av samma skäl som 

tidigare framförts. Eftersom det fortfarande inte finns några nya fakta i ärendet är 

bedömningen densamma som tidigare, att ingen ersättning ska utgå. 

 

Jäv  
Olof Nilsson (S) ersättare, anmäler jäv och deltar inte i hanteringen av ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 17 december 2021 

Skrivelse, 8 april 2021 

Svar på krav på ersättning, 20 mar 2018 

Avslag av överklagande, Förvaltningsrätten 10 juni 2020 

  
 
  

Delges 
Kommundirektör 

Berörd fastighetsägare 
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Ks § 9 Dnr KS/2020:13 003 

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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Ks § 10 Dnr KS/2020:13 003 

Upphandlingslistan 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Upphandlingslistan för 2022 antas och delges samtliga nämnder. 
 

Sammanfattning 
Upphandlingsfunktionen har gått igenom kommunens avtalsdatabas och sammanställt vilka 
avtal som löper ut under året, samt vilka önskemål som framförts från beställare. Till detta 
har de behov av upphandlingar som framkommit i samband med utförd internkontroll.  

Upphandlingslista 2022 
Ramavtal som har eller som kommer att förlängas: 

Nyckelgömmor    2021-05-31 VON 

Vägmärken inkl avstängningsmaterial 2018  (Adda) 2022-01-19  SBN 

Tvättjänster    2022-01-31  SBN 

Hälso- och sjukvårdsmaterial 2018 (Adda)  2022-05-08 VON 

Transport av avliden   2022-07-09  VON 

Ledarskapsutveckling   2022-08-14 KS 

Undersköterskeutbildning   2022-08-14 VON 

Fordonsadministration   2022-08-31 KS 

Maskindiskmedel   2022-08-31 SBN 

Stödboende Vuxna   2022-10-02 VON 

HVB Vuxna    2022-10-11  VON 

Trygghetslarm särskilt boende   2022-10-17 VON 

Park- och lekplatsutrustning 2017 (Adda)  2022-12-03 SBN 

Banktjänster    2022-12-31 KS 

Kartsystem    2022-12-31 SBN 

 

Ramavtal som saknas eller löper ut och kommer att upphandlas på nytt: 

Pensionsadministration   2022-03-31 KS 

Skogsförvaltning    2022-03-31 SBN 

Grönyteskötsel    2022-04-30 SBN 

Kött    2022-04-30 SBN 

Reningsverkskemikalier Fällningskemikalier  2020-04-30 SBN 

Reningsverkskemikalier Polymer  2020-04-30  SBN 

Reningsverkskemikalier Svavelvätebekämpning  2020-06-30 SBN 

Anläggningsmaskintjänst   2022-08-31 SBN 

Tolk- och översättningstjänster   2022-09-30 KS 

Bygg och anläggningsarbeten   2022-12-31 SBN 

Färdtjänst    2022-12-31 VON 

Planarkitekt     KS 

Trygghetslarm ordinärt boende    VON 

Flytttjänster     VON 

Skyddande boenden    VON 

Boenden psykiatri    VON 
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Konsulentstödda boenden    VON 

Fakturascanning     KS 

Larm och bevakningstjänster    KS 

Tekniska konsulter    KS 

Hantverkartjänster (El och svets)   KS/SBN 

Provtagning och analys vattendrag   SBN 

Utbildningsmaterial/uppslagsverk   UBN 

Ungas sommarjobb    UBN 

 

Ramavtal som kommer att ersättas med centrala ramavtal: 

Entrémattor 2017 Köp   2022-06-03 KS 

Entrémattor 2017 Hyra   2022-06-03 KS 

Lekmaterial 2017   2022-10-14 UBN 

Möbler 2017    2022-10-14 KS 

 

Beslutsunderlag 
Upphandlingslista 2022 

 
Delges 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör 

Samtliga förvaltningschefer 

Ekonomichef 

Upphandlare 

Kommunfullmäktiges revisorer  
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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. 
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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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Ks § 12 Dnr KS/2021:132 001 

Motion om utbildning för politiker 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på svar till motionen. 
 

Sammanfattning 
Bernt-Ove Stenmark (KD) och Ingela Wikander (KD) inkom till kommunfullmäktige 23 november 

med Motion om utbildning för politiker. Motionärerna föreslår att kommunens förtroendevalda 

får någon form av utbildning om kommunens budget och ekonomi. Kommunfullmäktige beslutade 

i Kf § 114/2021 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen. 

  

 

Beslutsunderlag 
Kf § 114/2021 

Motion om utbildning för politiker, 23 november 2021 

 

Delges 
Motionären 
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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 

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.  
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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 
Ks § 13/2022,  
Ubn § 174/2021  
PM 2 november 2021  
Kf § 33/2021  
Motion om gratis mensskydd för tjejer  

 

Delges 
Motionärer 
Kommunstyrelsen 
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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.  

Sammanfattning 
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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Ks § 15 Dnr KS/2019:106 843 

Svar på medborgarförslag Låt blästerugnen nedanför 

Dalkarlsåsen blir en besöksplats! 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Svar på medborgarförslag: Låt blästerugnen nedanför Dalkarlsåsen bli en besöksplats! 
daterat 2021-11-25 antas och lämnas över till förslagsställaren. 

 

 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Låta blästerugnen nedanför Dalkarlsåsen bli en 

besöksplats.  Förslagsställaren lyfter fram de kulturhistoriska värdena med platsen. Platsen ligger 

just öster om Dalkarlsåsen och vägen ut mot Norr Starfors och korsningen med Huddungevägen. 

 

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget om att göra en besöksplats av Blästerugnen 

nedanför Dalkarlsåsen. Det är roligt att det finns ett intresse för den kulturhistoriska miljön som 

finns runt om i kommunen.  

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram ett kulturmiljöprogram https://heby.se/nytt-

kulturmiljoprorgram-tas-fram-for-heby-kommun/. Detta görs tillsammans Upplandsmuseet som 

är experter på just de historiska bitarna. I samband med detta är vi tacksamma för all input från 

olika föreningar som har kunskap om och intresserar sig för de olika kulturmiljöerna inom 

kommunen.  

 

Innan eventuella nya besöksmål utses behöver vi kartlägga de olika kulturhistoriska miljöerna i 

kommunen tillsammans med Upplandsmuseet. Därefter diskutera med olika intressenter och 

myndigheter hur dessa platser kan bli mer kända och tillgängliga för allmänheten. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 26 november 2021 
Kf 148/2019 
Medborgarförslag: Låt blästerugnen nedanför Dalkarlsåsen bli en besöksplats! 
 

 
 

Delges 
Förslagsställaren 

 
  

https://heby.se/nytt-kulturmiljoprorgram-tas-fram-for-heby-kommun/
https://heby.se/nytt-kulturmiljoprorgram-tas-fram-for-heby-kommun/


PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 24(38) 

Ks § 16 Dnr KS/2020:39 440 

Utvärdering av kommunens hantering av covid-19 pandemin 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och godkänner rapporten. 
 Uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder baserade på 

utvärderingens slutsatser. 
 

Sammanfattning 
I Världen, Europa, Sverige och Heby kommun har en pandemi, coronaviruset, härjat sedan 

årsskiftet 2019/2020. I Sverige konstaterades det första fallet av Covid -19 i Jönköping den 31 

januari 2020, personen med  bekräftad Covid -19 hade blivit smittad av coronaviruset vid ett 

besök i Wuhanområdet i Kina. 

 

I Uppsala län begär länsstyrelsen in den första lägesrapporten Corona från länets kommuner, med 

flera organisationer, i slutet av februari 2020. I Heby kommun aktiverar kommundirektören kris-

ledningsstaben i slutet av mars 2020. Staben är aktiverad ett fåtal dagar och därefter tas det 

centraliserade coronarbetet över av en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF-gruppen). ISF-

gruppen har, med kortare uppehåll, varit aktiverad sedan dess och är fortfarande aktiv. 

I samband med att ISF-gruppen bildades så startade kommundirektören även upp  

 

Kommunledningsgrupp Corona (KLG Corona). KLG Corona har träffats regelbundet under hela 

pandemin, gruppen avslutade sitt arbete i slutet av 2021. Coronaviruset har varit mer eller 

mindre intensivt i perioder, den första vågen hade vi under våren/sommaren 2020, den andra 

vågen vintern 2020/2021, den tredje vågen våren 2021 och den fjärde vågen som fortfarande 

pågår nu i slutet av 2021. Under våren 2021 fick beredskapssamordnaren i uppdrag, från 

kommundirektören, att genomföra en utvärdering av hur Heby kommun har hanterat och 

genomfört de samhällsviktiga verksamheterna under pandemiperioden. Utvärderingen har 

genomförts under fjärde kvartalet 2021. 

 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 januari 2022 
Utvärdering av pandemihanteringen 
Bilaga till utvärdering 

 
 

Delges 
Beredskapssamordnare 
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Ks § 17 Dnr KS/2020:41 006 

Reglemente för sammanträden på distans 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ärendet återremitteras till nästa sammanträde. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges har gett kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Reglementet 

för sammanträden på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. 

 

Reglemente för deltagande i sammanträde på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och nämnder togs fram i ett tidigt stadie av pandemin då det fanns ett behov att skyndsamt 

möjliggöra distansdeltagande för ledamöter och ersättare i riskgrupp. Distansdeltagande har nu 

tillämpats under en längre period med både renodlade digitala möten och hybridmöten.  

 

Förslagsvis fortsätter kommunfullmäktige att tillämpa deltagande på distans restriktivt framöver, 

så till vida att inte särskilda skäl föreligger, medan nämnder och styrelse ges större frihet att hålla 

distanssammanträden eller hybridsammanträde. Då kunskapen och kompetensen att hålla 

sammanträden i dagsläget är hög, är det inte heller nödvändigt att kräva lika god framförhållning 

vid anmälan om önskemål att delta på distans. Däremot bör en sådan begäran motiveras och det 

är i slutändan nämndens ordförande som avgör om det är lämpligt eller inte.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 18 januari 2022 
Reglemente för sammanträden på distans, förslag 

 

Förslag 
Jan Andersson (S) föreslår med bifall av och Ann-Christine Grattback Åkerblom (S) och Marie 
Wilén (C) att Ärendet återremitteras till nästa sammanträde. 
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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 
Ks § 18/2022 

Missiv 21 december 2021 

Protokollsutdrag 2021-12-02 §474 Verksamhetsplan och budget 2022 

Kf § 75/2021 

Förslag till avfallstaxa 2022 

 

 

 

 
  



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 27(38) 

Ks § 19 Dnr KS/2021:137 010 

Framtida bekämpning av mygg vid nedre Dalälven 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
År 2021 genomfördes den mest omfattande bekämpningen av stickmygg i Nedre Dalälven sedan 

början av bekämpningen. Under maj och juni var det mycket höga vattenflöden i Dalälven, vilket 

resulterade i mycket gynnsamma förhållanden för mygg. Biologisk myggkontroll planerar för 

kommande ansökan för bekämpning av stickmyggor i Nedre Dalälven för åren 2023-2025. 

Samråd kommer att ske under våren 2022. 

Gällande Första bekämpningen 2021 genomfördes 26 maj-5 juni och bekämpningen täckte totalt  

5856 ha i nedre Dalälven. 99 % av larverna bekämpades. Andra bekämpningen 2021 

genomfördes 17-21 juni och täckte 643 ha. I Östa genomfördes bekämpningen på en yta av 75 ha. 

Utvärdering av bekämpningen 2021 visar på att stickmyggor flyger långt och sprider sig utanför 

bekämpat område. För ansökan åren 2023-2025 kommer ramområdet troligtvis att utökas för att 

bibehålla målet med bekämpningen, som är att människor ska kunna leva, bo och verka i 

ramområdena där bekämpningen utförs. 

Biologisk myggkontroll har under 2021 efterfrågat hur människor som lever och verkar i området 

har upplevt årets myggsituation och bett om att rapportera om myggsituationen till Biologisk 

myggkontroll. Biologisk myggkontroll strävar efter att effektivisera bekämpningen genom att ha 

minskad variation på de ytor som bekämpas. Idag sker viss mätningen av mygg i svåråtkomlig 

terräng, för vissa områden behövs båt användas för hantering av myggfällorna, vilket driver 

kostnaden för bekämpningen. Biologisk myggkontrol arbetar med förslag på kommande ansökan 

2023-2025 och kommer att ta fram beskrivning på vad det kommer att innebära. 

Biologisk myggkontroll har kallat till samrådsmöte den 8 mars 2022 för ansökan 2023-2025 och 

samrådshandlingar inkommer två veckor innan samrådsmötet. Heby kommun kommer att delta 

på samrådsmötet.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 januari 2022 

 

Delges 
Miljöstrateg 

 
  



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 28(38) 

Ks § 20 Dnr KS/2021:138 403 

Information om rapportering till regional miljömålsuppföljning 

2021 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län efterfrågar årligen rapportering till regional miljömålsuppföljning av 

Sveriges miljömål. Heby kommun har lämnat rapport till regional miljömålsuppföljning. Underlag 

till rapporteringen har lämnats av Mark- och planeringsenheten, Tekniska enheten, Miljökontoret 

och Heby Fastigheter.  

De miljömål som följs upp är: 

Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, 

Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande 

sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och 

Levande skogar. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 januari 2022 
 

 

Delges 
Miljöstrateg 

 
  



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 29(38) 

Ks § 21 Dnr KS/2022:15 106 

Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027, remiss 
 

  

Kommunstyrelsens beslut  
 Kommunstyrelsen antar svar på remissen i yttrande daterat 12 januari 2022. 

 

 

Sammanfattning 
Heby kommun har fått ”Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027, Uppsala län” på remiss. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en handlingsplan för arbetet med klimatanpassning 

utefter Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428). Handlingsplanen 

innefattar bland annat aktiviteter som främst Länsstyrelsen ska genomföra och som stödjer 

kommunerna i arbetet med klimatanpassning. 

 

Klimatanpassningsarbetet har sin utgångspunkt i den nationella strategin för klimatanpassning 
som kom 2018. Handlingsplanen för klimatanpassning i Uppsala län har ambitionen att vara 
vägledande för arbetet med klimatanpassning. Den ska vara ett stöd i framtagandet av planer och 
program, prioriteringar och beslut. Handlingsplanen ska även synliggöra en ambitionsnivå och 
viljeriktning för klimatanpassningsarbetet i Uppsala län.  
 
Handlingsplanen har tagits fram i samarbete med länets kommuner, Region Uppsala och 
Trafikverket. Heby kommun har deltagit på samverkansmöte om handlingsplanen. Länsstyrelsen 
önskar att få synpunkter främst på aktiviteterna i del 2 samt har preciserat ett antal frågor som de 
önskar få svar på. 
 
Heby kommun har sammanställt svar på remissen och lyfter bland annat några prioriterade 
områden för klimatanpassningsarbetet. 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 12 januari 2022 
Yttrande, 12 januari 2022 
 
 

 
 

Delges 
Tekniska enheten 
Byggenheten 
Miljökontoret 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Beredskapssamordnare 
Kommunjurist 
Landsbygdsutvecklare 

 

 
 



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 30(38) 

Ks § 22 Dnr KS/2021:130 436 

Yttrande i samråd avseende Tärnsjö grus ansökan om bergtäkt 

och vattenverksamhet Skärsjö 1:57, information 
 

  

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 25 januari 2022 och överlämnar det till 
samrådet. 

 

Sammanfattning 
Tärnsjö Grus AB avser söka tillstånd för täkt av berg på fastighet Skärsjö 1:57, Heby 

kommun i enlighet med 9 kap miljöbalken. Sökande avser söka tillstånd för uttag av totalt 3 000 

000 ton berg med ett maximalt uttag av 150 000 ton/år. Ansökan omfattar även 

vattenverksamheten enligt 11 kap. 12§ Miljöbalken, då brytning kommer att ske under 

grundvattenytan samt att bolaget kommer att leda bort grundvatten från området. 

Verksamhetsutövaren yrkar om en verksamhetstid på 20 år. Täktverksamheten kommer totalt att 

omfatta ca 20 hektar, varav ca 13 hektar utgör brytområde. 

Tärnsjö Grus AB har tidigare genomfört samråd avseende planerad täkt, men tidigare samråd 

exkluderade vattenverksamheten enligt 11 kap. 12 § Miljöbalken, varav Länsstyrelsen bedömde 

att samrådet behöver göras om. Heby kommun lämnade yttrande på tidigare samrådshandlingar i 

november 2020 (svar från både Mark- och planeringsenheten samt Miljöenheten).  

Mark- och planeringsenheten har sammanställt yttrandet. Tekniska enheten har gett input till 

yttrandet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 12 januari 2022 

Yttrande, 25 januari 2022 

 

Delges 
Miljöstrateg 

 
  



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 31(38) 

Ks § 23 Dnr KS/2022:7 106 

Översiktsplan för Sala kommun, yttrande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 11 januari 2022. 
 

Sammanfattning 
I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i 

framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska 

även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och 

miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen 

samordnas med nationella och regionala mål.  

 

Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och vattenanvändning från FN:s 

globala hållbarhetsmål. Målåret är satt till 2050 och planens struktur skapar förutsättningar för 

utveckling främst i Sala stad och utpekade större orter på landsbygden. 

 

Översiktsplanen ska visa inriktning både på kort sikt och på lång sikt med utblick mot år 2050. 

När den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft upphör plan för Sala stad att gälla. 

Fördjupningen av översiktsplanen för Sahlberget kommer att fortsätta gälla i den del som utgörs 

av storgruveområdet. Övriga delar av fördjupningen upphör att gälla i samband med antagande 

av ny översiktsplan.  

 

Den nya översiktsplanen följer Boverkets ÖP-modell. Boverkets ÖP-modell utgår från en struktur 

som bygger på tre aspekter: Utvecklingsstrategi, användning samt värden och hänsyn. Plan- och 

bygglagens krav på ställningstaganden fördelas i modellen med de tre olika aspekterna.   

 

Remitteringen av samrådshandlingen pågår under tidsperioden 11/10 2021 – 9/1 2022. Heby 

kommun har begärt och beviljats förlängd svarstid med en månad. Arbetet med framställande av 

samrådhandling och remittering av denna startades år 2019. Vilket är värt att beakta när Heby 

kommun beslutar och framarbetar projektplan för ny ÖP Heby kommun.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 11 januari 2022 
Yttrande, 11 januari 2022 
Förslag Översiktsplan för Sala kommun 

 

Delges 
Mark- och planeringsenheten 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 32(38) 

Ks § 24 Dnr KS/2021:64 214 

 

Miljöbedömning för detaljplaneändring  

DPä 402/100 Harbo skola, Harbo-Smedsbo 1:9 

Harbo tätort 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Detaljplaneändring DPä 402/100 Harbo skola antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Sammanfattning 
En undersökning avseende strategisk miljöbedömning för plan har genomförts för DPä 402 enligt 
6 kap. miljöbalken (1998:808) för att undersöka om genomförandet av planen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 § MB). Därefter ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra 
planens miljöpåverkan (6 kap. 7 § MB).  

Undersökningen utgår även från miljöbedömningsförordning (2017:966) som innehåller 
bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken. Heby kommun har genomfört en 
undersökning om detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan (6 kap. 6 § MB) och kommit 
fram till att denna detaljplan inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsen ska ta ett särskilt beslut i frågan inom ramen för samrådet, det vill säga innan 

planen tas ut på granskning, och beslutet görs tillgänglig för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Det 

särskilda beslutet är juridiskt bindande för kommunen och kan inte överklagas. 

Länsstyrelsen tog del av miljöbedömningen i samrådet och delar kommunens bedömning att 

planförslaget inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § MB 

samt 4 kap. 34 § PBL. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 11 januari 2022 
Undersökning av en strategisk miljöbedömning för plan 
 

Delges 
Mark- och planeringsenheten 

 
  



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 33(38) 

Ks § 25 Dnr KS/2020:63 214 

Beslut om miljöbedömning för detaljplan DP 397 Tärnsjö 25:1 
och 36:1 Tärnsjö tätort 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Detaljplan DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

Sammanfattning 
En undersökning avseende strategisk miljöbedömning för plan har genomförts för DPä 402 enligt 
6 kap. miljöbalken (1998:808) för att undersöka om genomförandet av planen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 § MB). Därefter ska kommunen i ett särskilt beslut avgöra 
planens miljöpåverkan (6 kap. 7 § MB).  

Undersökningen utgår även från miljöbedömningsförordning (2017:966) som innehåller 
bestämmelser om miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken. Heby kommun har genomfört en 
undersökning om detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan (6 kap. 6 § MB) och kommit 
fram till att denna detaljplan inte kan antas ge upphov till betydande miljöpåverkan. 

Kommunstyrelsen ska ta ett särskilt beslut i frågan inom ramen för samrådet, det vill säga innan 

planen tas ut på granskning, och beslutet görs tillgänglig för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Det 

särskilda beslutet är juridiskt bindande för kommunen och kan inte överklagas. 

Länsstyrelsen tog del av miljöbedömningen i samrådet och delar kommunens bedömning att 

planförslaget inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § MB 

samt 4 kap. 34 § PBL. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 11 januari 2022  
Undersökning av en strategisk miljöbedömning för plan 

 

Delges 
Mark- och planeringsenheten 

 
  



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 34(38) 

Ks § 26 Dnr KS/2022:12 260 

Markavtal mellan Heby kommun och Skanova avseende fiber i 

kommunal mark 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Avtalsförslaget mellan Heby kommun och Skanova AB avseende fiber på kommunal mark 
godkänns. 

 

Sammanfattning 
Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och annan allmän platsmark. Det är i 

de flesta fall önskvärt och ändamålsenligt att använda dessa utrymmen för ledningsändamål. 

Ledningarna tjänar regelmässigt ett allmänt ändamål vars tillgodoseende för kommunen själv 

utgör ett viktigt intresse. Utvecklingen mot fler ledningsägare har inneburit att konkurrensen om 

utrymmet har ökat. Flera olika ledningsägare har även medfört ett behov av samordning mellan 

olika ledningsägares och mellan ledningsägares och kommunens arbeten. Ett av syftena med 

detta avtal är att skapa förutsättningar för effektivt marknyttjande, samordnade gräv- och 

anläggningsarbeten samt god planering.  

 

Förekomsten av ledningar i kommunens mark medför besvär och arbete för kommunen men 

innebär även nytta för kommunen. En bärande princip i detta avtal är att varje verksamhet skall 

bära de kostnader som verksamheten ger upphov till. Eftersom alla tätorter är föränderliga är det 

inte ovanligt att det på sikt uppkommer behov av att flytta en ledning. Avtalet innebär således en 

absolut rätt för kommunen att få till stånd nödvändiga flyttningar.  

 

Heby kommun har under 2021 fört diskussioner med Skanova AB gällande att teckna ett 

markavtal avseende fiber på kommunal mark. Tidigare har Heby kommun inte haft något 

markavtal med Skanova AB som gäller för fiber på kommunal mark, utan separata avtal har 

behövts tecknats för varje enskild ledningsdragning. Genom att teckna ett markavtal som gäller 

för fiber på kommunal mark (gatumark och annan allmän platsmark) är det möjligt att i ett tidigt 

skede få en överblick över ledningarnas placering för att på så sätt kunna samråda internt inom 

kommunen men även med ledningsägaren. Det är därav möjligt att få god koll på var ledningar 

finns i kommunens mark samt att undvika eventuella olägenheter vid exempelvis framtida 

planarbeten.  Avtalet ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser avseende Skanova AB:s 

ledningar i kommunens allmänna platsmark samt övrig kommunalägd mark. Avtalet omfattar 

även ledningsägarens befintliga ledningar i kommunens mark som saknar avtal eller 

överenskommelse.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 12 januari 2022  

Markavtal mellan Heby kommun och Skanova AB avseende fiber i kommunal mark 

Delges 
Mark- och planeringsenheten 
 



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 35(38) 

Ks § 27 Dnr KS/2018:82 102 

Val av representant för Biosfärskommunråd 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Lina Salomonsson, miljöstrateg, utses till Heby kommuns representant i 
biosfärskommunrådet.  

 

Sammanfattning 
Nedre Dalälvens Intresseförening inkom 25 november 2021 med en begäran om att Heby 

kommun utser en tjänsteman som representant i ett nytillsatt biosfärskommunråd.  

 

Syftet med ett biosfärskommunråd är att bistå Nedre Dalälvens Intresseförening och 

bisfärskontoret med kompetens och kontakter i frågor som rör biosfärsområdets mål. Rådet är 

rådgivande och inte beslutande.  

 

Det är önskvärt att rådsmedlemmarna är tjänstemän med kompetens och ansvar inom hållbar 

utveckling, miljö, klimat, ekologi, Agenda 2030 och liknande. 

 

Sammanfattning 
Tjänsteskrivelse, 17 januari 2022 

 

 

Delges 
Nedre Dalälven Intresseförening 
Miljöstrateg 

 
 

  



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 36(38) 

Ks § 28  

Information och rapporter 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 

 

 Ägarmöte med Hebyfastigheter AB, Minnesanteckningar 30 november 2021 
 Ägarmöte om överförmyndarnämnd, 8 oktober 2021 
 Verksamhetsplan för kultur – och fritidsnämnden § 77/2021 med bilaga 
 Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden § 163/2021 med bilaga 
 Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden § 164/2021 med bilaga 
 Verksamhetsplan för utbildningsnämnden § 228/2021 med bilaga 
 Internkontrollplan 2022, Ubn § 227/2021 
 Kf rev § 83/2021 
 Personalutskottet, 9 december 2021 

 
 

  



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 37(38) 

Ks § 29 Dnr 2018/82  

Övriga frågor, ny ersättare i Personalutskottet 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Göran Hillbom (C) utses till ny ersättare i personalutskottet. 

 
 
Sammanfattning 
Marie Wilén (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i personalutskottet.  

 
 

Delges 
G Hillbom 
M Wilén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROTOKOLL 
2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 38(38) 

Ks § 30   

 
Information om Näringslivsanalys för Heby kommun  

2016 – 2020 
 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 
 
Sammanfattning 
Muntlig information om Näringslivsanalys för Heby kommun 2016 – 2020. 

 
 

 

 

 


