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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-15  

Tid och plats  
2022-11-15 klockan 08:00-12:20 i Heby kommunkontor, sammanträdesrum Tegelbruket,  

Beslutande ledamöter 
Per Möller (C), ordförande, Kerstin Karlsson (S), Toni Hietkuja (SD), Daniel Steinmo (MP) Dick Pettersson 
(C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Bengtzon (M) 
 

Övriga närvarande 

Åsa Nylander, förvaltningschef §§ 118, 121 , Anna Johansson, teknisk chef §§ 113-114 , Niklas Madell, 
arkivarie § 115 , Elise Teinler, administrativ handläggare §§ 116-117 , Lina Salomonsson, miljöstrateg §§ 
118 – 119 , Linnea Rustemi, mark och exploateringshandläggare §120 , Matilda Johansson, enhetschef Mark 
och plan § 120, Maja Hallberg, nämndsekreterare, Sebastian Runbom, kommunsekreterare 

Val av justerare 
Kerstin Karlsson (S) 

Tid och plats för justering 
2022-11-15 klockan 12:30 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 113 - 123 

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Per Möller, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Kerstin Karlsson (S) 

 _______________________________________________________________  
Maja Hallberg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-11-15 

Datum då anslaget tas ned 
2022-12-07 

Underskrift 

_______________________ 
Maja Hallberg 
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Sbn § 113   

Information från förvaltningen, tekniska enheten 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Anna Johansson, enhetschef för tekniska enheten, informerar nämnden om vad som är aktuellt 
inom enheten och informerar om frågor som kommit från presidiet och svarar på dessa frågor 
gällande efterpoleringsfilter, gatubelysning samt en fråga från Tämnarens Vattenråd.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Sbn § 114 Dnr SBN/2022:70 311 

 
Igångsättningstillstånd för  

”Reinvestering gång- och cykelbro, Kyrkån, Östervåla” 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

• Godkänna igångsättningstillstånd för investeringen ”Reinvestering gång- och cykelbro, Kyrkån, 
Östervåla” i enlighet med alternativ 3 i underlaget där befintlig bro renoveras till ursprungligt 
skick.  

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

• Återrapportering skall ske till Samhällsbyggnadsnämnden efter avslutat projekt. 
• Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda alternativ på ökad framkomlighet för 

blåljusfordon från brandstationen för möjlig passage över Kyrkån. 
 

Sammanfattning 

Tekniska enheten har under 2022 informerat Samhällsbyggnadsnämndens (SBN) presidiet att 
gång- och cykelbron vid Östervåla brandstation är i behov av reparation och att en besiktning 
skulle genomföras. Besiktningen är nu genomförd och Tekniska enheten har erhållit tre (3) 
förslag på reparation av bron. Alternativ 3, att renovera i enlighet med ursprungligt skick, är det 
förslag som Tekniska enheten föreslår, med anledning av omfattning och kostnad jämfört de 
andra två alternativen.  

Dock ser Tekniska enheten att det är av vikt att Samhällsbyggnadsförvaltningen får ett uppdrag 
att fortsätta utreda möjlighet för ökad framkomlighet för blåljusfordon i direkt närhet till befintlig 
brandstation i centrala Östervåla.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2 november 2022 
Investeringskalkyl  

 
 
Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Chef Tekniska enheten 
Chef Mark- och planeringsenheten 
Ekonomienheten 
Räddningstjänsten Sala-Heby 
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Sbn § 115 Dnr SBN/2021:23 004 

Arkivorganisation 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Åsa Nylander, förvaltningschef 
samhällbyggnadsförvaltningen, utses till arkivansvarig och att Elise Teinler, administrativ 
handläggare, utses till informationsredogörare, för nämndens arkivorganisation. 

 

Sammanfattning 
Vid fullmäktige 2021-04-13 § 26 antog Heby kommun ett nytt arkivreglemente. HebyFS 2021:12. 
Under kap 3. 3§ andra stycket beskriver arkivreglementet att kommunen måste fastställa hur 
arkivorganisationen i kommunens olika verksamheter ska se ut. Varje myndighet skall, genom ett 
formellt nämndbeslut, fastställa arkivorganisation och ansvarsfördelning för att förvalta den 
information som hanteras i myndighetens verksamhet. Varje nämnd eller styrelse skall utse en 
informationsansvarig som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. Om myndigheten 
inte utser någon så är förvaltningschef/VD informationsansvarig. Informationsansvarig skall utse 
en, eller flera, informationsredogörare.  

Arkivredogörare, med stöd av kommunarkivarie ska i närtid ta fram 
informationshanteringsplaner för respektive nämnd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 7 november 2022 
Bilaga – Sbn arkivorganisation 
Arkivreglemente 
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Sbn § 116  Dnr SBN/2022:60 001 

Internkontroll 2023 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Kontrollplan 2023 rörande kontroll av samhällsviktiga verksamheter och kritiska beroenden, 
knutna till de samhällsviktiga verksamheterna, under samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, 4 november 2022, godkänns. 

 

Sammanfattning 

Vad ska följas upp? 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser 
som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Detta 
framgår även i den överenskommelse som staten via Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) slutit med Sveriges kommuner och regioner. Resultatet av arbetet kommer att 
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

Internkontrollen avgränsas genom att exkludera verksamheternas planering vid höjd beredskap 
(krig). Detta kommer att följas upp separat i samband med den kommunövergripande 
projektplanen för krigsorganisation beslutad av kommundirektören 2022. Detta arbete beräknas 
pågå under första halvåret 2023 och redovisas därefter för berörd politisk instans. 

Uppföljningen ska omfatta: 
• En kartläggning av samhällsviktiga verksamheter samt kritiska beroenden, knutna till de 

samhällsviktiga verksamheterna, inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 
• En kartläggning av potentiella extraordinära händelser i fredstid. 
• En kartläggning av utpekade verksamheters krisberedskap med fokus på 

förbättringsområden. 
 

Hur ska uppföljningen gå till? 
• En genomgång av utpekade verksamheters krisberedskap genom intervjuer med berörda 

tjänstepersoner där man identifierar vilka samhällsviktiga verksamheter samt kritiska 
beroenden, knutna till de samhällsviktiga verksamheterna, som finns under 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 

• En sammanställning av eventuella förbättringsområden per verksamhet. 
• En sammanställning av potentiella extraordinära händelser i fredstid samt där det är relevant 

exempel på hur det påverkar verksamheterna inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde. 

 
Hur ofta ska uppföljningen ske? 
Uppföljningen sker en gång.   

Ansvarig för uppföljningen 
Beredskapssamordnare och administrativ handläggare 
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Rapportering 
Internkontrollen ska vara återrapporterad till nämnden under 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 7 november 2022 
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Sbn § 117 Dnr SBN/2022:19 041 

Effektmål 2023, information 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Arbetet med 2023 års effektmål påbörjades under våren, där man bland annat diskuterade 
potentiella områden att prioritera kommande år. Utifrån nämndens diskussioner föreslogs inga 
större förändringar mot 2022 när de preliminära effektmålen för 2023 antogs i juni. 

I december kommer nämnden att besluta om sin verksamhetsplan med detaljbudget för 2023. I 
planen kommer nämnden också att anta effektmålen för nästa år. De preliminära effektmålen som 
togs fram under första halvan av 2022 kommer därmed att antas som mål för verksamheterna 
2023. 

Nedan radas samhällsbyggnadsnämndens preliminära effektmål för 2023 upp:  
• Våra naturområden, naturreservat och grönområden ska göras mer synliga och lättillgängliga 

för kommuninvånare och besökare. 
• Vi ska minska näringspåverkan i recipienter från kommunens reningsverk. 
• Vi ska tillsammans möjliggöra en strategisk planering för attraktiva och hållbara samhällen 

med en växande befolkning och levande landsbygd (gemensamt med kommunstyrelsen). 
• Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre ska erbjudas goda, nyttiga, trivsamma och 

hållbara måltider (gemensamt med utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 oktober 2022 
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Sbn § 118 Dnr SBN/2022:67 336 

Arbete med strategisk vattenförsörjning 2023 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2021 om en politisk prioritering, strategisk 
vattenförsörjning som tillfällig utökning av Samhällsbyggnadsnämndens ram med 600 000kr för 
år 2023. 

Inför budgetarbetet 2023-25 så äskade Samhällsbyggnadsnämnden om ytterligare resurser för 
vattenarbete enligt nedan: 

Vattenstrategiskt arbete - utredningar 
Belopp 250-400 tkr 
År 2023 0 kr 2024, 400 000 kr 2025 250 000 kr 
Kommentar tillfällig utökning för utredningar  

 
Vattenstrategiskt arbete – tjänst halvtid 
Belopp 350 000kr 
År 2023 150 000kr, 2024 350 000kr, 2025 350 000 kr 
Kommentar tillfällig utökning PL 

 
I budgetförslaget som ligger till kommunfullmäktige för beslut i november 2022 så finns dock 
inga ytterligare medel för vatten föreslagna. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag så behöver det göras prioriteringar inför 2023 över vilket arbete 
som är möjligt att genomföra utifrån föreslagna resurser på totalt 600 000kr. 

Förvaltningen föreslår att arbete med att ta fram en Vattentjänstplan (VA-Plan) prioriteras under 
2023. Arbetet med att ta fram en Förvaltningsövergripande Vattenplanering genomförs 2024 
under förutsättning att extra medel tillsätts för detta. Samarbete med olika lokala aktörer och 
kommuner som arbetar för att förbättra vattenkvaliteten fortsätter under 2023 men i begränsad 
omfattning och med fokus på redan uppstartade projekt. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 21 oktober 2022 
Bildspel – Strategisk vattenförsörjning 2023 
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Sbn § 119 Dnr SBN/2022:68 420 

Fossilfritt 2030, projekttid 2023-2025 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Att samhällsbyggnadsnämnden antar förslaget om att Heby kommun blir medlemmar i 
Biodriv Öst samt deltar i projektet Fossilfritt 2030 under 2023-2025. 

 

Sammanfattning 
Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och 
underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. 
Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som tillsammans samlar sex länsstyrelser, 
sex regioner och ett fyrtiotal kommuner. Heby är en av kommunerna. 

Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande offentliga aktörerna ska uppnå en fossiloberoende 
fordonsflotta före år 2030 och därigenom även underlätta näringslivets och allmänhetens 
omställning. Projektens insatser bidrar till ett mer hållbart resande, en förbättrad tillgång till 
alternativa resesätt, förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel 
samt en ökad regional marknad för förnybara drivmedel. Målet ska också leda till en grön regional 
tillväxt, en stärkt krisberedskap och en ökad omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi. 
Projekten avslutas i början av 2023 och finansieras av den Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden och projektens medverkande parter.  

Tillväxtverket har aviserat om en kommande utlysning för ERUF-medel och Heby kommun 
tillfrågas att delta i kommande projekt Fosselfritt 2030 för åren 2023-2025. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 3 november 2022 
Förfrågan om att delta i Fossilfritt 2030 
Bildspel – Fossilfritt 2023 

 

 
Delges 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hållbarhetsenheten 
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Sbn § 120 Dnr SBN/2022:71 420 

Igångsättningsbeslut för utbyggnaden av bostadsområdet, 
Öjavägen i Harbo 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beviljar igångsättningsbeslut för bostadsområdet, Öjavägen i 
Harbo.  

 

Sammanfattning 
I norra delen av Harbo tätort ligger ett område fördelat på två fastigheter med beteckningarna 
Diken 1:25 och Diken 1:27 (2), se figur 1, kallat Öjavägen. Området omfattas av detaljplan, DP 225, 
del av Harbo Norra trekanten som möjliggör för bostadsbebyggelse. Området har en areal om ca 
7 000 kvm varav ca 800 kvm utgör väg, se figur 2. Ungefär 6 200 kvm berörs av kvartersmark 
avsett för bostadsbebyggelse fördelat på 7 villatomter.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 14 november 2022  
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Sbn § 121 Dnr SBN/2022:4 042 

Ekonomisk uppföljningsrapport, oktober 2022 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Ekonomisk uppföljningsrapport för juli 2022 godkänns. 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med 2,7 Mnkr. De största 
positiva avvikelserna är lägre personalkostnader och köp av tjänst inom mark och plan samt lägre 
personalkostnader inom kostenheten. 

Negativa avvikelsen på naturvård avser skogsverksamhet och intäkter som vi ännu inte fått för 
timmer i samband med skogsavverkning. 

Den positiva avvikelsen på park beror på att entreprenören inte utfört arbetet enligt avtal i början 
på säsongen och därför inte fått betalt. 

Gata och trafik har en budget i balans för perioden. De största kostnader uppstår under 
vinterhalvåret och utfallet bero på vädret. 

Kostenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 Mnkr vilket framför allt beror på 
lägre personalkostnader. Samtidigt så är kostnaderna för livsmedel och förbrukningsmaterial 
högre än budget på grund av världsmarknadsläget och inflationen. 

För rörliga kostnader finns ett underskott med -0,5 Mnkr mot utbildningsnämnden och ett 
underskott med -0,2 Mnkr mot vård- och omsorgsnämnden. Avvikelsen korrigeras i samband 
med årsbokslutet och beror på ökade livsmedelspriser. Se tabell under rubrik Övrigt. 

När det gäller semifasta kostnader så har nämnden ett överskott mot utbildningsnämnden med 
0,6 Mnkr och ett överskott på 0,6 Mnkr mot vård- och omsorgsnämnden. Det beror framför allt på 
lägre personalkostnader än budgeterat. Samtidigt är kostnader för förbrukningsmaterial högre än 
budget. Se tabell under rubrik Övrigt. 

Sammantaget så har kosten ett positivt resultat (intäkter-kostnader) med 0,4 Mnkr och ett 
budgeterat resultat -0,1 Mnkr. Därför är avvikelsen mot budget positiv med 0,5 Mnkr. 

Vatten och avlopp har ett negativ resultat (intäkter-kostnader) på -1,9 Mnkr och ett budgeterat 
resultat +0,1 Mnkr. Därför är avvikelsen mot budget - 2,1 Mnkr som tas från 
resultatutjämningsfonden. Avfall har ett mindre negativt resultat (intäkter-kostnader) som tas 
från resultatutjämningsfonden. 

Markexploatering redovisar en positiv avvikelse mot budget 5,2 Mnkr, och avser bl.a. försäljning 
av villatomter och verksamhetsmark för skolan i Vittinge. 

 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport oktober  
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Sbn § 122 Dnr SBN/2022:2 105 

Information och rapporter 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen 
 

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 

• Ks § 197/2022 Delårsrapport per 31 augusti 2022, hela kommunkonceren 
• Kf rev § 88/2022 Yttrande över delårsrapport per den 31 augusti 2022  
• Revisionsutlåtande delårsrapport per 31 augusti 2022 
• Signerad rapport Delårsgranskning Heby kommun 2022-10-18 
• Signerad rapport Delårsgranskning god ekonomisk hushållning i Heby kommun 2022-10-18 
• Ks § 200/2022 
• Protokoll – kommunala pensionärsrådets sammanträde 
• Ks § 193/2022 
• Kf rev § 83/2022 
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 Sbn § 123   

Övriga frågor 
 

Energibesparingsåtgärder – Åsa Nylander, förvaltningschef, berättar om alternativ för hur 
kommunen ska kunna göra elbesparingar.  
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