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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-21  

Tid och plats  
2022-06-21 klockan 17:00-20:45 i Heby Folkets hus, ajournering klockan 18:30-19:00 

Beslutande ledamöter 
Olof Nilsson (S) ordförande, Anne-Charlotte Mattsson (L), Jan Andersson (S), Jan Eriksson (S), Carola 
Eriksson (S), Britt Nilsson (S), Kenth A Nilsson (S), Anders Pettersson (S), Bernt-Erik Rutström (S), Carina 
Schön (S), Per Sverkersson (S), Göran Hillbom (C), Annika Krispinsson (C), Karl-Arne Larsson (C), Per 
Möller (C), Marie Wilén (C), Anneli Ellnebrant (M), Mats Jennische (M), Ewa Westling Olzon (M), Bernt Ove 
Stenmark (KD), Ingela Wikander (KD), Salima Korshed (V), Carl-Otto Bergqvist (V), Jan Dagh (SD), Toni 
Hietakuja (SD), Marga Karttunen (SD), Mattias Widén (SD), Elin Ångman (MP), Gerd Carlsson (C), Berith 
Röjerås (C), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Håkan Collin (S), Olle Vahlberg (L), Daniel Röjerås (C), 
Håkan Bengtzon (M), Ronny Orvendal (C), Carin Bolander (C) §§ 41-52, Maipato Hognert Mothata (C) §§ 53-
60 

Ej tjänstgörande ersättare 
Gunilla Hamrin (S), Kerstin Karlsson (S), Florence Emma Anvo (KD), Anders Kihl (KD), Carl-Åke Elmersjö 
(MP), Inga-Lill Hellgren (S), Lars Persson (S), Bengt Thalin (V), Maipato Hognert Mothata (C) §§ 41-52 

Övriga närvarande 

Emma Burstedt, kommunchef, Rebecka Berg, nämndsekreterare, Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Karin 
Österlund, tf. skolchef § 41, Sofie Lindberg, pristagare pedagogiska priset § 41, Ingrid Kallin, pristagare 
pedagogiska priset § 41, Ann-Marie Sundgren, näringslivstrateg § 42, Charlotte Wall, ordförande i 
Företagarna Heby § 42, Ann Elisabeth Jacobsen, Årets företagare § 42, Emma Langgren, Årets unga 
företagare § 42, Emma Green, Årets unga företagare § 42  

Val av justerare 
Per Möller (C) och Ingela Wikander (KD) 

Tid och plats för justering 
2022-06-27 klockan 08:30, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 41 - 60  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Olof Nilsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Per Möller, justerare 
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 _______________________________________________________________  
Ingela Wikander, justerare 

 _______________________________________________________________  
Rebecka Berg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-06-27 

Datum då anslaget tas ned 
2022-07-19 

Underskrift 

_______________________ 
Rebecka Berg 
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Kf § 41   

Utdelning av pedagogiska priset 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige gratulerar pristagarna. 
 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens vice ordförande Göran Hillbom (C) samt Karin Österlund, tf. skolchef, delar 
ut Heby kommuns pedagogiska pris 2022. Priset för legitimerad lärare tilldelas Sofie Lindberg och 
priset för legitimerad förskollärare tilldelas Ingrid Kallin. 

Sofie Lindberg tilldelas priset med följande motivering: ”Jag vill nominera Sofie till det 
pedagogiska priset då hon är en så fantastiskt bra lärare! Hon är den som sprider positivitet och 
glädje på hela skolan och engagerar alla sina elever på ett otroligt bra sätt, oavsett vad eleven har 
för behov. Hennes mål är att alla barn ska kunna få en möjlighet till sin egna personliga utveckling 
och de barn som behöver lite extra tid tar hon sig tid för. Med hennes härliga personlighet visar 
hon alltid glädje som smittar av sig på barnen vilket gör att det är lugnt i klassrummet och alla 
trivs, små som stora. Alla arbetsplatser skulle vara bra och trygga platser om man hade en kollega 
som Sofie!”. 

Ingrid Kallin tilldelas priset med följande motivering: ”Jag vill nominera min kollega Ingrid Kallin 
som arbetar på avdelningen Loppan på Vittinge förskola. Ingrid är en glädjespridare av högsta 
rang! Alla barn, vårdnadshavare och kollegor möts av ett leende från henne varje dag. Hon är en 
engagerad och påhittig pedagog som ger alla kollegor positiv peppning. Hon ser möjligheter och 
är flexibel i allt hon gör. Det är lättsamt att jobba med Ingrid, även under tuffa dagar tack vare 
hennes positiva inställning. Vi skrattar mycket och gärna tillsammans med henne. Hon är väldigt 
värd att vinna det pedagogiska priset för den positiva stämning som hon sprider varje dag!”. 

Pedagogerna nomineras av sina kollegor och sedan utser utbildningsnämndens presidium 
tillsammans med skolchefen vinnarna. Pristagarna tilldelas kompetensutveckling motsvarande 
ett belopp om 4000 kr vardera. 
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Kf § 42   

Utdelning av Årets företagare och Årets unga företagare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige gratulerar pristagarna.  
 

Sammanfattning 
Charlotte Wall, ordförande i Företagarna Heby, Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, 
samt Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg, delar ut pris till Årets företagare och Årets unga 
företagare 2022 i Heby kommun.  

Årets företagare 2022 är Ann Elisabeth Jacobsen, Jacobsen Träd och Säkerhet AB.  

Ann Elisabeth är arborist och trädgårdsmästare och utbildar andra i motorsågsbehörighet. Hon 
besiktar också lekplatser. Hon får utmärkelsen med följande nominering: ”Ann Elisabeth är en 
förebild för många kvinnor i ett mansdominerat yrke och har rönt uppmärksamhet för sin 
skicklighet och expertis i att fälla träd. Hon anlitas för svåra uppdrag i Sverige och utomlands. Hon 
utbildar i motorsågsbehörighet och tävlar i nordiska mästerskap. Hon poängterar etik och 
värderingar i sitt arbete och tackar nej till uppdrag då hon tycker att träden bör stå kvar”. 

Årets unga företagare 2022 är Emma Langgren och Emma Green, Emma & Emma AB. 

Emma Langgren och Emma Green hjälper företag med deras digitala närvaro och att nå ut till 
kunder. De coachar och håller kurser i ämnet. De driver också Entreprenörspodden med många 
följare. De får utmärkelsen med följande nominering: ”Emma och Emma brinner för att hjälpa 
småföretagare att synas digitalt. De arbetar även ideellt, särskilt under pandemin, med att erbjuda 
småföretag att synas och sälja digitalt. Entreprenörspodden vill både motivera och inspirera 
andra småföretagare, som ofta känner sig ensamma, genom att bjuda på sin egen företagsresa 
samtidigt som företagarna gör sin egen resa. De arbetar innovativt med foto och film med hög 
kvalitet. Framtidsvisionen är att fortsätta växa och Entreprenörspodden har just ingått ett 
partnerskap med ett affärsnätverk i Uppsala”.  

Årets företagare och Årets unga företagare utses i samverkan mellan organisationen Företagarna 
och Heby kommun. 
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Kf § 43 Dnr KS/2020:19 105  

Styrelse, nämnder och beredningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, rapporterar om aktuella händelser sedan 
föregående fullmäktige. Inledningsvis görs återrapporteringar från följande årsstämmor där 
förtroendevalda från kommunen närvarat som röstombud:   

• Sala-Heby Energi AB, 22 april 
• Nedre Dalälven, 11 maj  
• Dalabanans intresseförening, 13 maj 

 
Vidare informerar Marie Wilén (C) om regeringens beslut gällande ny nationell plan för 
transportinfrastruktur som fattades 13 juni. För Heby kommuns del är det mest centrala att 
tidigareläggningen av produktionen av väg 56 Sala-Heby från 2024-2026 till 2022-2024 ligger 
fast samt att tidsplanen för mötesspår i Heby är 2025-2027. Även Ostkustbanan och Dalabanan 
finns med som investeringar under planperioden 2022-2033.   

Marie Wilén (C) informerar även om två aktuella arrangemang. Dels Upplandsstiftelsens 50-
årsjubileum som ägde rum 12 juni. Fullmäktige informeras även om att Fest i Heby äger rum i 
kommunen mellan 24 juni och 2 juli efter uppehåll under pandemin.  

Därefter rapporterar Per Möller (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, om att 
samhällsbyggnadsnämndens presidium träffat motsvarande funktion i Enköpings kommun för att 
diskutera vattenfrågor. Båda kommunerna ligger inom Örsundaåns avrinningsområde och är 
medlemmar i Örsundaåns vattenråd. Framöver planeras för en konferens där tanken är att olika 
berörda aktörer inom vattenområdet ska samlas för att arbeta vidare med frågorna tillsammans.  

Avslutningsvis informerar Anders Pettersson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, om 
myggbekämpning utifrån hans deltagande på Nedre Dalälvens årsstämma. Han uppdaterar även 
kort om renoveringen av simhallen. Slutligen berättar Anders Pettersson (S) om att han 
tillsammans med kommunekolog besökt Östa naturreservat och uppmärksammar att det avsatts 
pengar för att bland annat att göra i ordning bryggor på området.  

 
Delges 
M. Wilén 
P. Möller  
A. Pettersson  
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Kf § 44   

Återrapporteringar 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Carina Schön (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, återrapporterar från Mälartinget 2022 som 
hölls i Västerås 5-6 maj och arrangerades av Mälardalsrådet. Rådet är en samverkansorganisation 
för regioner och kommuner i Stockholm-Mälarregionen och i år firas 30 år av storregionalt 
samarbete. Till årskonferensen Mälartinget i Västerås samlades över 330 personer från 50 
kommuner och tio regioner. I och med jubiléet fokuserade årets Mälarting på rådets historiska 
resa samtidigt som det också blickades framåt. Mälardalsrådet började som en idé om att 
strukturera ett storregionalt samarbete 1992 och rådet har sedan dess varit inblandat i arbete 
med bland annat teknikcollege, Citybanan och Mälartågen. 

Vidare delar Salima Korshed (V) med sig av ett besök på Pumphuset i Uppsala. Pumphuset är det 
första vattenverket i Uppsala och var i bruk 1875-1968. Huset används idag för att utbilda olika 
grupper i hållbarhet och historia med en interaktiv utställning från 2017. Salima Korshed 
uppmuntrar Heby kommuns skolor att göra studiebesök på Pumphuset för att sprida kunskap till 
kommunens elever.  

Avslutningsvis återrapporterar Olof Nilsson (S), kommunfullmäktiges ordförande, om två olika 
evenemang han varit delaktig i. Dels har kommunmedarbetare som arbetat 25 år i kommunen 
uppmärksammats vid ett jubileum i Heby Folkets Park 8 juni. Under kvällen bjöds det på middag 
och underhållning och varje jubilar fick varsin gåva och blomma som uppskattning. Vidare har 
kommunfullmäktiges presidium närvarat vid medborgarceremonin som hölls på nationaldagen 
vid hembygdsgården i Heby. Då hälsades nya medborgare välkomna med diplomutdelning. De 
som inte närvarade på plats fick diplomen hemskickade.  

 

 
Delges 
C. Schön 
S. Korshed  
O. Nilsson 
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Kf § 45  

Revisorerna, information 
 
Det föreligger ingen information från kommunfullmäktiges revisorer. 
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Kf § 46 Dnr KS/2016:26 105  

Allmänhetens frågor 
 
Det föreligger inga frågor från allmänheten.  
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Kf § 47  

Frågor 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige tackar för informationen.  
 

Sammanfattning 
Ingela Wikander (KD) ställer en fråga gällande folkhögskoleverksamhet i kommunen: 

På ett sammanträde inom regionen talades det gott om att Wiks folkhögskola (Region Uppsala 
folkhögskola) har en filial i Heby kommun. Däremot hörs sällan något om detta i Heby kommun. 
Vad vet ansvariga inom kommunen om detta?  

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, besvarar frågan och ger följande svar: 

Den aktuella folkhögskolekursen i Heby kommun ligger under Centrum för Livslångt Lärande 
(CLL). Det är positivt att vi fått möjligheten att samarbeta med regionen och ha en 
folkhögskolekurs i kommunen eftersom det är en pedagogik som i vissa fall kan passa bättre än 
den traditionella pedagogiken som används i grund- och gymnasieskolan. Kan i nuläget inte svara 
på hur långt vi kommit med uppstarten av samarbetet men tar med frågan vidare till ansvarig 
rektor på CLL.  

Ingela Wikander (KD) ställer en följdfråga till Marie Wilén (C):  

Var ligger ansvaret för folkhögskoleverksamheten? Det är viktigt att kommunen är medveten om 
detta så att fler kommuninvånare får chans att ta del av möjligheten och 
folkhögskolepedagogiken.  

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, ger följande svar:  

CLL ligger under utbildningsnämndens ansvarsområde medan arbetsmarknadsenheten (AME) 
ligger under kommunstyrelsen. Håller med om att folkhögskolepedagogiken fyller en viktig 
funktion.  

Ingela Wikander (KD) avslutar med att hon genom sin fråga vill uppmärksamma att Heby 
kommun behöver jobba för att folkhögskoleverksamheten får vara kvar inom kommunen. 
Eventuellt återkommer frågan på ett kommande sammanträde när ordförande för 
utbildningsnämnden är närvarande.  

 
Delges 
I. Wikander 
M. Wilén  
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Kf § 48   

Interpellationer 
 
Det föreligger inga interpellationer.  
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Kf § 49 Dnr KS/2013:152 106 

Årsredovisning för Vafab Miljö Kommunalförbund och 
ansvarsfrihet för direktionen 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• VafabMiljö Kommunalförbunds årsredovisning för 2021 godkänns. 
• Direktionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet VafabMiljö har inkommit med årsredovisning för år 2021. Materialet är sänt 
till samtliga medlemmars kommunfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen och 
bevilja ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag  
Ks § 78/2022.  
Tjänsteskrivelse 19 april 2022. 
Beslut att godkänna årsredovisningen 2021 - VMKF Direktionen 2022-03-02.  
Revisionsberättelse 2021. 
Granskningsrapport 2021.  
Årsredovisning för VafabMiljö Kommunalförbund 2021.  

 

Yrkanden 

Per Möller (C) yrkar bifall till den första beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag.  

 

 
Delges 
VafabMiljö Kommunalförbund  
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Kf § 50 Dnr KS/2008:23 106 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 
2021 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 

Beslutsunderlag  

Ks § 108/2022. 
Missiv, 20 april 2022. 
Revisionsberättelse 2021. 
Revisionsutlåtande och granskningsrapport 2021, KPMG. 
Årsredovisning 2021. 

 

 
Delges 
Samordningsförbundet i Uppsala län 
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Kf § 51 Dnr KS/2020:63 214 

Antagande av Detaljplan DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Detaljplan 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 antas. 

 

Sammanfattning 
Detaljplan 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1 har tagits fram för att möjliggöra uppförande av ett 
lägenhetshus i två våningar med ca 10 lägenheter. 

Kyrkans Fastigheter i Tärnsjö AB inkom med en ansökan om planändring 2020-06-25 med önskan 
att bygga två stycken lägenhetshus i centrala Tärnsjö. Mark- och planeringsenheten bedömde inför 
planuppdrag att det är lämpligt att en ny detaljplan tas fram, istället för en planändring, på grund av 
platsens historik samt föroreningar och undersökningskrav. Kommunstyrelsen beslutade om 
positivt planbesked 2020-09-22 (Ks § 166). Efter att planbesked beslutades har planintressentens 
planer för den önskade byggnationen ändrats till att endast omfatta ett nytt lägenhetshus med 8-10 
lägenheter. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett lägenhetshus i två våningar. Ett 
befintligt uthus planeras att rivas och ett nytt ändamålsenligt servicehus för samtliga lägenheter 
samt parkering ska uppföras. De två fastigheterna ämnas slås samman till en fastighet. 

Detaljplanen möjliggör inom planområdet bostäder med en nockhöjd på max 9 meter.   
Genomförandetiden är 60 månader från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Planen har tagits 
fram genom Standardförfarande. Planen var ute på samråd mellan 2021-10-22 – 2021-11-19 och 
på granskning mellan 2022-02-11 – 2022-03-04. 

En undersökning av strategisk miljöbedömning är genomförd. Slutsatsen är att detaljplanen inte 
bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade den bedömningen i 
samrådet (402-7823-2021). 

Kommunstyrelsen tog beslut i frågan inom ramen för samrådet (Ks § 25) och beslutade att 
detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen medskickas 
som bilaga. 

På sitt sammanträde 7 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen i § 122 att detaljplan DP 397 Tärnsjö 
25:1 och 36:1, samrådsredogörelse (2022-02-01) samt granskningsutlåtande (2022-03-18) 
godkänns.  

 

Beslutsunderlag 
Ks § 122/2022. 
Tjänsteskrivelse 24 maj 2022. 
Plankarta DP 397 (2022-04-29). 
Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (2022-04-28). 
Undersökning av strategisk miljöbedömning för plan - DP 397. 
Beslut miljöbedömning DP 397 (KS § 25). 
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Granskningsutlåtande (2022-03-18). 
Samrådsredogörelse (2022-02-01). 

 
Delges 
Mark- och planeringsenheten 
Bygg- och miljöenheten 
Tekniska enheten 
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Kf § 52 Dnr KS/2022:47 042 

Kvartalsrapport per 31 mars 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kvartalsrapport efter 31 mars – hela kommunkoncernen godkänns. 

• Kommunfullmäktige godkänner en avvikelse inom utbildningsnämndens verksamheter om 
9,5 miljoner kronor fördelat med 4,4 miljoner kronor i volymkompensation för förskolan, 
4,1 miljoner kronor enligt årsprognos för gymnasiet och 1,0 miljoner kronor enligt 
årsprognos för grundsärskolan.   

• Kommunfullmäktige konstaterar att påbörjad fördjupad analys behöver slutföras gällande 
utbildningsnämndens verksamhet inom Centrum för Livslångt Lärande i syfte att åtgärda 
nuvarande underskott. 
 

Sammanfattning 
Kvartalsrapporten utgör i enlighet med riktlinje för mål och budget ett fördjupat 
uppföljningstillfälle. Fördjupningen omfattar en helårsprognos som upprättas för kommunen som 
helhet och för respektive nämnd. Den innehåller ingen sammanställd redovisning för kommun 
och företag eller balansräkning och finansieringsanalys.  

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB redovisar ett utfall efter årets första tre månader i nivå 
med budget. Hebygårdar AB prognostiserar ett överskott i 2022 års verksamhet med 2,6 miljoner 
kronor vilket förklaras av lägre avskrivningskostnader. Hebyfastigheter AB prognostiserar ett 
helårsutfall i nivå med budget. Investeringsverksamheten är låg under årets inledning men båda 
bolagen bedömer att investeringsverksamheten ska genomföras enligt plan. 

Kommunens verksamheter är resultatmässigt i nivå med budget efter årets första tre månader. 
Verksamhetens nettokostnad avviker dock negativt med 5,3 miljoner kronor. Det uppvägs av 
motsvarande positiva budgetavvikelser för skatter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomiska utjämning. 

Årsresultatet prognostiseras till 37,5 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor över den 
budgeterade nivån. I resultatet ingår 5 miljoner kronor i intäkter från mark och exploatering. 
Verksamheternas nettokostnad avviker negativt med 12,3 miljoner kronor där den väsentliga 
förklaringen är utbildningsnämnden som prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 14,6 
miljoner kronor. 

Av de finansiella målen prognostiserar målen resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
soliditeten att uppnås 2022. Målet att utvecklingen av skatteintäkter ska överstiga utvecklingen 
av nettokostnaderna bedöms inte uppnås under 2022. Mot bakgrund av det finansiellt ansträngda 
läget i en utblick mot 2023 års verksamhet behöver rådande kostnadsutveckling brytas. 

För utbildningsnämnden är det angeläget att fastställa godkända avvikelser mot bakgrund av att 
det finns en volymrelaterad problematik gällande resursfördelningen för barn i åldern 1 till 5 år. 
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Antalet barn har ökat väsentligt mer än vad som ingick i den volymkompensation som utgick till 
nämnden för aktuell åldersgrupp i mål och budget 2022 – 2024. Gymnasieskolan är ett annat 
område där det föreligger en stor skillnad mellan budget och verksamhetens kostnader. 
Motsvarande gäller för grundsärskolan som prognostiserar en negativ avvikelse med 1,0 miljoner 
kronor. Kommunstyrelsen gav nämnden i uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag eller 
förklaringar till varför åtgärder inte är möjliga att vidta redan i anslutning till nämndens 
februarirapport. Slutligt fastställande av godkända avvikelser föreslås ske i anslutning till 
behandling av nämndens årsrapport för 2022. På kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 
återrapporterade utbildningsnämnden enligt detta uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 
Ks § 128/2022. 
Tjänsteskrivelse, 23 maj 2022. 
Fördjupad redovisning av åtgärder inom utbildningsnämnden. 
Kfn § 35/2022. 
Sbn § 44/2022. 
Von § 70/2022. 
Ubn § 58/2022. 
Ubn § 60/2022. 
Ks § 102/2022. 
Ks § 103/2022. 
Kvartalsrapport per 31 mars 2022. 
 

Förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

• Kvartalsrapport efter 31 mars – hela kommunkoncernen godkänns. 
 

• Kommunfullmäktige godkänner en avvikelse inom utbildningsnämndens verksamheter 
om 9,5 miljoner kronor fördelat med 4,4 miljoner kronor i volymkompensation för 
förskolan, 4,1 miljoner kronor enligt årsprognos för gymnasiet och 1,0 miljoner kronor 
enligt årsprognos för grundsärskolan. 
 

• Kommunfullmäktige konstaterar att påbörjad fördjupad analys behöver slutföras 
gällande utbildningsnämndens verksamhet inom Centrum för Livslångt Lärande i syfte 
att åtgärda nuvarande underskott. 

 

Ändringsförslag  
Anne-Charlotte Mattsson (L) föreslår kommunfullmäktige att i den andra beslutspunkten besluta: 

• 9,5 miljoner kronor ska tillföras utbildningsnämnden men inte vara nivåhöjande för 
budget 2023, plan 2024-2025.  
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Yrkanden 
Marie Wilén (C), Anders Pettersson (S), Annika Krispinsson (C), Per Sverkersson (S) och Carina 
Schön (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ewa Westling Olzon (M), Anneli Ellnebrant (M), Mats Jennische (M), Håkan Bengtzon (M), Elin 
Ångman (MP), Ingela Wikander (KD), Anne-Charlotte Mattsson (L), Olle Vahlberg (L), Salima 
Korshed (V), Mattias Widén (SD), Marga Karttunen (SD), Jan Dagh (SD), Toni Hietakuja (SD), 
Bernt Ove Stenmark (KD) och Carl-Otto Bergqvist (V) yrkar bifall till Anne-Charlotte Mattssons 
ändringsförslag.   

Marie Wilén (C), Per Sverkersson (S) och Carina Schön (S) yrkar avslag på Anne-Charlotte 
Mattsons (L) ändringsförslag.  
 

Förslagsordning  

Kommunfullmäktiges ordförande Olof Nilsson (S) ställer inledningsvis den första och tredje 
beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden ställer sedan den andra beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag mot Anne-
Charlotte Mattssons (L) ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 

Reservationer 
Anneli Ellnebrant (M), Ewa Westling-Olzon (M), Mats Jennische (M), Håkan Bengtzon (M), Elin 
Ångman (MP), Anne-Charlotte Mattson (L), Olle Vahlberg (L), Ingela Wikander (KD), Bernt Ove 
Stenmark (KD), Salima Korshed (V), Carl-Otto Bergqvist (V), Mattias Widén (SD), Marga 
Karttunen (SD), Jan Dagh (SD) och Toni Hietakuja (SD) reserverar sig mot den andra 
beslutspunkten till förmån för Anne-Charlotte Mattssons ändringsförslag. 
 

 

 
Delges 
Samtliga nämnder  
Kommunfullmäktiges revisorer 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Samtliga förvaltningschefer 
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Kf § 53 Dnr KS/2022:26 170 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Heby kommun antas. 
 

Sammanfattning 
Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att handlingsprogrammet skall antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Vidare framgår av samma lag att programmet 
bland annat skall ange målet för kommunens verksamhet. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anger att programmet bör antas under det 
första året i mandatperioden. 
 
Räddningstjänsten Sala Heby har tagit fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor i Heby 
kommun. Handlingsprogrammet utgår ifrån resultaten i räddningstjänstens riskinventering och 
analys för Sala och Heby kommuner. 
 
Handlingsprogrammet har varit på remiss hos berörda myndigheter och har, där så varit påkallat, 
reviderats. 

 

Beslutsunderlag  
Ks § 137/2022. 
Tjänsteskrivelse 19 maj 2022. 
Handlingsplan för skydd mot olyckor. 

 
Delges 
Räddningschef 
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Kf § 54 Dnr KS/2020:70 001 

Kommunala pensionärsrådets instruktion 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunala pensionärsrådets instruktion antas.  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i § 34/2020 demokratiberedningen i uppdrag att göra en översyn av 
kommunala pensionärsrådets instruktion, efter att rådet lämnat en skrivelse till 
kommunfullmäktige. Demokratiberedningen har berett ett förslag till kommunfullmäktige och 
också haft en dialog med pensionsärsrådet kring det förslaget. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) och demokratiberedningen har träffats och diskuterat rådets 
synpunkter på gällande instruktion. Synpunkterna berör framförallt det faktum att rådets roll 
som remissinstans inte efterlevs. I diskussionen enades man om att det finns ett behov av att se 
över vilken roll KPR skall ha i den politiska organisationen. Hur tar vi tillvara det engagemang 
som finns och hur kan man kanalisera detta i den övriga politiska organisationen? 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig i frågan och i dagsläget informeras KPR på sina möten 
om aktuella frågor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde och har då också 
möjlighet att lämna synpunkter. I tidigare utvecklingsarbeten har personer valts för att vara med i 
workshops om frågor som rör äldre, som i ”framtidens äldreomsorg” samt visionsarbetet inför 
nytt vård- och omsorgsboende i Heby. I och med att KPR träffas fyra gånger per år kan frågor 
informeras både före och efter beslut. Utifrån frågornas egna processer och tidsramar finns inte 
alltid möjlighet till den framförhållning som skulle behövas om KPR ska vara remissorgan, även 
om de skulle träffas oftare än fyra gånger per år. 

Det gemensamma arbetssättet i rådet kan tydliggöras ytterligare utifrån vilka aktuella frågor KPR 
och nämnderna särskilt ska följa och hur ofta ärendena ska finnas på dagordningen. Det ger även 
förvaltningen möjlighet att bättre förbereda och återrapportera och skapa bra dialoger mellan 
KPR, nämnder och tjänsteorganisation. 

Förslag  
Utifrån respektive perspektiv föreslår demokratiberedningen att instruktionen pekar ut områden 
där yttrande och synpunkter ska inhämtas från rådet snarare än att rådet är ett remissorgan. 
Utifrån detta föreslås följande formulering i instruktionen: 
 
Yttrande och synpunkter inhämtas från det kommunala pensionärsrådet inom följande 
utvecklingsområden: 

• Framtagande av ny äldreplan 
• Framtagande av ny översiktsplan 
• Planering av nya äldreboenden 
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• Vid andra politiska beslutsprocesser som medför större strukturella 
förändringar som påverkar äldre 
 

Genom att peka ut större politiska processer som påverkar äldre blir det lättare att säkerställa att 
rådet faktiskt involveras i arbeten av större dignitet, vilket också underlättar för ansvariga i 
respektive process att veta när KPR ska involveras, så att så faktiskt också sker. Utpekade 
områden skapar en tydlighet, samtidigt som det kan finnas framtidsområden som rör äldre som vi 
inte känner till idag, därav föreslagen lydelse om ”vid andra politiska beslutsprocesser som 
medför större strukturella förändringar som påverkar äldre.” 

Det är också viktigt att betona att det finns många beslutsprocesser som rör äldre men som sker 
på förvaltningsnivå och att det därför är i processer där besluten fattas politiskt som KPR 
lämpligen involveras.  

Paragraf 14 förslås strykas ur dokumentet då den skrivningen är väldigt svår att efterleva. 
Återigen handlar det om att hitta en balans mellan rådets arbetsformer och den kommunala 
organisationens beslutsprocesser som är förenliga med varandra. 
 

Beslutsunderlag  
Ks § 139/2022. 
Db § 4/2022. 
Tjänsteskrivelse, 28 mars 2022. 
Kommunala pensionärsrådets instruktion, förslag. 

 

Yrkanden 
Olof Nilsson (S) och Annika Krispinsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 

 
 

Delges + bilaga 
Kommunala pensionärsrådet 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Kf § 55 Dnr KS/2022:52 002 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen, ansvar för arrenden 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Ansvaret för hantering av arrenden flyttas från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med förslagen på nya reglementen för 
kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Sammanfattning 
I dagsläget är hantering av arrenden samt försäljning av fastigheter uppdelat mellan 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Detta styrs av respektive organs reglemente 
som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen hanterar i nuläget arrenden medan 
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fastighetsförsäljning. Dialog har förts mellan 
förvaltningen samt samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens respektive presidium 
gällande huruvida detta är en önskvärd uppdelning eller om det bör revideras för att samla 
ansvaret under en nämnd. Diskussionen har landat i ett förslag där arrenden flyttas över till 
samhällsbyggnadsnämnden för att samla ansvaret gällande fastigheter under samma nämnd. 

Att flytta ansvaret för arrenden från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden innebär 
följande förändringar i respektive reglemente: Formuleringen ”upplåtelse samt in- och 
utarrendering av mark” stryks från rubriken ”Samhällsplanering § 7” i kommunstyrelsens 
reglemente. Formuleringen läggs istället in i samhällsbyggnadsnämndens reglemente under 
rubriken ”Fastigheter § 2”. I övrigt görs inga förändringar. Se bilagor för respektive 
revideringsförslag i sin helhet.   

 

Beslutsunderlag 
Ks § 140/2022. 
Sbn § 52/2022. 
Tjänsteskrivelse 25 april 2022. 
Kommunstyrelsens reglemente. 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 
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Delges + bilagor 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef SBF 
Kommundirektör 
Förvaltningsekonom SBF 
Förvaltningsekonom CF 
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Kf § 56   

Anmälan av nya motioner 

Det föreligger inga nya motioner.  
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Kf § 57 Dnr KS/2022:44 332 

Anmälan av nya medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget ”Satsning på parken i centrala Morgongåva” överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och besvarande.  
 
 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget ”Satsning på parken i centrala Morgongåva” har inkommit. Förslagsställaren 
menar att kommunen gjort en bra satsning på parken i Morgongåva men önskar större 
lekmöjligheter för barnen. Förslaget är därmed att Heby kommun fortsätter satsningen på parken 
i centrala Morgongåva genom att skapa större lekmöjligheter för kommunens barn och 
ungdomar. 

 
 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag: ”Satsning på parken i centrala Morgongåva”, 21 april 2022. 

 
Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förslagsställaren 
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Kf § 58 Dnr KS/2022:20 102 

Avsägelser 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Mikael Funseth (SD) entledigas som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 
• Mikael Funseth (SD) entledigas som ersättare i kommunstyrelsen.  
• Mikael Funseth (SD) entledigas som ordinarie ledamot i bygg- och miljönämnden. 
• Peter Dozzi (SD) entledigas som ordinarie ledamot i utbildningsnämnden.  
• Peter Dozzi (SD) entledigas som ersättare i bygg- och miljönämnden. 
• Peter Dozzi (SD) entledigas som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  
• Toni Hietakuja (SD) entledigas som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
• Mattias Widén (SD) entledigas som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.  
• Mattias Widén (SD) entledigas som ersättare i utbildningsnämnden. 
• Maud Plantin (PRO Tärnsjö) entledigas som ersättare i kommunala pensionärsrådet. 
• Bo Larsson (SPF Heby) entledigas som ersättare i kommunala pensionärsrådet.   

 

 

Beslutsunderlag  
Nominering och avsägelse SPF Seniorerna. 
Avsägelse och nominering PRO Tärnsjö. 
Avsägelse, 14 april 2022. 
Avsägelse, 10 juni 2022. 
Avsägelse, 16 juni 2022. 

 

 
Delges 
De entledigade  
Länsstyrelsen i Uppsala län  
Ansvarig förtroendemannaregistret 
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Kf § 59 Dnr KS/2018:82 102  

Övriga val 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Carl-Henrik Andersson (SD) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen för perioden fram 
till 30 november 2022. 

• Lars Sture Säberg (SD) utses till ny ordinarie ledamot i bygg- och miljönämnden för 
perioden fram till 31 december 2022. 

• Mattias Widén (SD) utses till ny ordinarie ledamot i utbildningsnämnden för perioden 
fram till 31 december 2022. 

• Joel Wåhlen (SD) utses till ny ersättare i bygg- och miljönämnden för perioden fram till 
31 december 2022. 

• Joel Wåhlen (SD) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden för perioden fram till 
31 december 2022. 

• Carl-Henrik Andersson (SD) utses till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden för 
perioden fram till 31 december 2022. 

• Malin Strömberg (SD) utses till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden för perioden 
fram till 31 december 2022. 

• Ing-Marie Fogelberg (SD) utses till ny ersättare i utbildningsnämnden för perioden fram 
till 31 december 2022. 

• Eva Lööf (PRO Tärnsjö) utses till ny ersättare i kommunala pensionärsrådet för perioden 
fram till 31 december 2022. 

• Margaretha Elmersjö (SPF Heby) utses till ny ersättare i kommunala pensionärsrådet för 
perioden fram till 31 december 2022. 

 

Sammanfattning  

Det föreligger fyllnadsval med anledning av avsägelser under föregående ärende, Kf § 58. 

 
 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 
Ansvarig förtroendemannaregistret  
De valda  
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Kf § 60  

Anmälningsärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Följande handlingar föreligger: 

• Redovisning av partistöd: 
o Miljöpartiet de gröna 
o Sverigedemokraterna 
o Moderaterna 
o Centerpartiet 
o Socialdemokraterna 

 
• Sbn § 47/2022 

 
• Sbn § 48/2022 

 
• Ks § 132/2022 med bilaga Preliminär mål och budget 2022 

 
• Kallelse och handlingar till Upplandsstiftelsens årsstämma 22 maj 2022 

 

 
Delges 
Förvaltningsekonom  
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