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Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-22  

 

Tid och plats  

2022-02-22 klockan 10:00-17:00 i Heby folkets hus, B-salen, ajournering klockan 12.00 – 13.00 

 

Beslutande ledamöter 

Marie Wilen (C) ordförande, Dick Pettersson (C), Bernt-Ove Stenmark (KD), Jan Andersson (S), Carina Schön 

(S), Berith Röjerås (C), Ewa Westling Olzon (M), Marga Karttunen (SD), Mattias Widén (SD), Ann-Christin 

Grattback Åkerblom (S), Anders Pettersson (S) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Olof Nilsson (S), Jan Eriksson (S), Annika Krispinsson (C) 

Övriga närvarande 

Emma Burstedt, kommundirektör, Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Bo Strömquist, ekonomichef § 33 

– 39, Mina Hagenvall, strateg social hållbarhet § 42, Marie Löfgren, beredskapssamordnare § 43, Matilda 

Johansson, enhetschef Mark och planering § 46 – 51, Erik Mörtsell, översiktsplanerare § 46, Linnea Rustemi, 

mark- och exploateringshandläggare § 47, Amadeus Walldén, infrastrukturstrateg § 48 – 49 

Tid och plats för justering 

2022-02-24,  klockan 13.00, Kommunkontoret, Tingsgatan 11 

Justerade paragrafer 

§ 31- § 53  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Disa Hasselberg, Sekreterare 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilen, Ordförande 

 _______________________________________________________________  

Ewa Westling Olzon, Justerare 

 _______________________________________________________________  



PROTOKOLL 
2022-02-22 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(34) 

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-02-24  

Datum då anslaget tas ned 

      2022-03-18 

Underskrift 

 

Disa Hasselberg 
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Ks § 31 Dnr KS/2020:39 440 

Information om läget gällande covid-19 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för information. 
 Rapporten om utvärdering av pandminhanteringen som presenterades på 

kommunstyrelsen 25 januari 2022 anmäls till kommunfullmäktige för kännedom. 
 

 

 

Sammanfattning 

Muntlig information från Emma Burstedt, kommundirektör. 

Smittspridningen är svårbedömd då folk inte längre testar sig i samma utsträckning. 

Bemanningen är fortfarande ansträngd i en del verksamheter, men situationen är något lättare 

än tidigare. Nu förbereder äldreomsorgen för dos 4 och de över 80 år kommer kunna boka in sig 

från 21/2. 

 

Delges  

Kommunfullmäktige 
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Ks § 32 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och lista delegationsbeslut 18 januari  - 15 
februari 2022 läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut 18 januari – 15 februari 2022 föreligger. 
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Ks § 33 Dnr KS/2022:29 042 

Ekonomiskt resultat för 2021 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med  
årsredovisning för Heby kommunkoncern 2021 till nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning 

Muntlig information från Bo Strömquist, ekonomichef. 

Det ekonomiska bokslutet för 2021 redovisar ett positivt resultat med 44,6 miljoner 

kronor.  En positiv utveckling av kommunens skatteintäkter utgör en väsentlig förklaring 

till resultatet då utfallet är 21,1 miljoner kronor bättre än budget. Även intäkterna för mark 

och exploatering har haft en positiv utveckling och redovisar ett utfall om 13,0 miljoner 

kronor. Verksamheterna redovisar en negativ budgetavvikelse med totalt 14,6 miljoner 

kronor. Större negativa budgetavvikelser redovisas för utbildningsnämnden, minus 14,1 

miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden, minus 8,6 miljoner kronor och 

finansförvaltningen, minus 8,1 miljoner kronor. Positiva avvikelser redovisas för 

kommunstyrelsen och bygg och miljönämnden. 

I förhållande till lämnade prognoser under året så har verksamheternas resultat förbättrats 

med 12,2 miljoner kronor jämfört med prognos i kvartalsrapport. I förhållande till 

årsprognosen i delårsrapporten är verksamheternas resultat 8,2 miljoner kronor bättre. 

De i budgeten beslutade finansiella målen har förutsättningar att kunna uppfyllas i 

bokslutet för 2021. Resultatet efter finansnetto uppgår till 4,85 procent vilket överstiger 

den genomsnittliga målnivån om 2 procent. Förändringen av skatter, generella statsbidrag 

och kommunalekonomisk utjämning uppgår till 4 procent vilket överstiger 

nettokostnadsökningen om 2,82 procent. Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden  

intjänande före 1998, kommer att förbättras så att en ökning sker under året. Måttet 

innebär en ökning mot ett medeltal för jämförbara kommuner.   

Årsredovisningen tas fram under februari där förvaltningsberättelse ska vara klar senast 

den 3 mars då årsredovisningen överlämnas för revision. Den 14 till 18 mars tar 

nämnderna beslut om sina årsrapporter och den 29 mars bereder kommunstyrelsen 

kommunkoncernens årsredovisning. Kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen 

den 12 april. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 14 februari 2022 

Bildspel, underlag bokslut 2021 

Bildspel, strategiskt seminarium 
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Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 34 Dnr KS/2012:166  

Gottgörelse från pensionsstiftelse för 2021 års kostnader 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 Söka gottgörelse från pensionsstiftelsen i enlighet med Tryggandelagen §§14 och 15 för 
belopp utbetalda under 2021, vilket uppgår till  5 793 658 kronor 

 Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en årsplan för återrapportering av 
pensionsstiftelsens förvaltning 

 Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av sätt att hantera den del av 
äldre pensionsåtaganden som inte är säkrade i pensionsstiftelsen 

 

Sammanfattning 

Gottgörelse från pensionsstiftelsen får enligt tryggandelagen, §§14 och 15, avse löpande 

utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår. För 

Heby kommun innebär det att en gottgörelse för 2021 uppgår till 5 793 658 kronor. Aktuellt 

belopp motsvarar kostnaden för de pensionsutbetalningar kommunen har haft för 

ålderskullar upp till 1947. 

Kommunen har under 2020 och 2019 sökt gottgörelse med 6 043 897 kr respektive  6 245 

099 kr. 

Avkastningen i pensionsförvaltningen har varit god under 2021 och motsvarar totalt drygt 

16 procent. Placeringspolicyn anger en genomsnittlig avkastning på 4 till 4,5 procent årligen 

i ett långsiktigt perspektiv. Under senare delen av 2021 och kanske framförallt under 

inledningen av 2022 har marknaden varit mer orolig och portföljens värde har minskat 

något. Vid gottgörelse sker regleringen till de marknadsvärden som gäller på likviddatum 

och det påverkar andelstalen för de tre kommunerna. 

Per den 31 december 2021 uppgår Heby kommuns del av stiftelsens marknadsvärderade 

egna kapital till 94,2 miljon kronor. Den del av ansvarsförbindelsen som är tryggad i 

pensionsstiftelsen uppgår vid samma tidpunkt till 54,8 miljoner kronor . Den totala 

ansvarsförbindelsen per 31 december uppgår till 196,6 miljoner kronor, exklusive löneskatt, 

för pensioner intjänade före 1997. 

I kommunens balansräkning uppgår värdet på gjord pensionsavsättning till 60,4 miljoner 

kronor och 14,6 miljoner kronor i förutbetald löneskatt per den 31 december 2021. När 

gottgörelse sker minskas det bokförda värdet på pensionsavsättningen samt den 

förutbetalda löneskatten. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2020, KS §79, togs ställning till att avvakta 

permutation av nya åldersgrupper intill dess att en strategisk diskussion förts med övriga 

medlemskommuner. Frågan handlar ytterst om hur långt respektive medlemskommuns 

åtagande sträcker sig i stiftelsen och hur en framtida avveckling ska ske. Den aktuella 

diskussionen är inledd men behöver avslutas innan beslut kan fattas om att trygga 

ytterligare åldersklasser. 
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En återrapport av den samlade förvaltningen 2021 kommer att ske vid kommunstyrelsens 

möte i mars då en färdig årsredovisning finns för stiftelsen. Förvaltningen efterfrågar ett 

uppdrag att återkomma med en plan för upplägget av den löpande årliga rapporteringen i 

kommunstyrelsen gällande pensionsstiftelsens förvaltning. 

Förvaltningen efterfrågar även ett uppdrag att ur ett strategiskt perspektiv analysera och 

beskriva olika sätt för kommunen att hantera det pensionsåtagande som inte är tryggat i 

pensionsstiftelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 14 februari 2022 

 

Delges 

Gemensam pensionsstiftelse i Uppsala län 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 35   

Skatteprognos, information 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Muntlig information från Bo Strömquist, ekonomichef. 

 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 36 Dnr KS/2021:7 041 

Effektiviseringskrav på bolagen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ett effektiviseringskrav på 2 % införs för 2022 på hela Hebyfastigheter AB och på 
Hebygårdar AB i den del av verksamheten som kommunen är hyresgäst i.  

 
 

Sammanfattning 

Nämnderna har ett generellt effektiviseringskrav för sina verksamheter med 2 procent i 
2022 års budget. Motsvarande krav i budgetprocessen föreligger inte på kommunens bolag. 
Sedan en tid har ett index för hyresjusteringar fastställts som utgår från officiellt index som 
tas fram av SCB. Det tillämpade indexet utgår från kontors- och butikslokaler. Hyresavtalen 
anger aktuellt index som fastställs i oktober året före budgetåret.  

Kommunen fick information i november om nivån på indexjustering för kommande år. Det 
fastställda indexet var 4,4 procent vilket väsentligt avviker från den nivå för uppräkning som 
ingått i nämndernas budgetar. Den generella uppräkningen för kommunens verksamheter 
är 2,1 procent. Kommunens uppräkning utgår från PKV – prisindex för kommunal 
verksamhet som framräknas av SKR (Sveriges kommuner och regioner) som ett 
planeringsunderlag för kommunal sektor. I PKV ingår prognos om lönekostnadsutveckling 
samt utveckling av KPI. Verksamheterna har alltså fått budgetunderlag för en 
kostnadsökning på 2,1 %.   

Det innebär en belastning för verksamheterna att hyrorna ökar med avsevärt mer än 2,1 %, 
något som kan leda till ytterligare krav på effektivisering i kommunernas verksamheter. I 
avstämning med bolaget, via möten, så snart indexet blivit känt förelåg en samsyn i att den 
aktuella indexnivån inte bedöms motsvara bolagets kostnadsbild. En fortsatt diskussion har 
förts på tjänstemannanivå för att dels hantera indexfrågan för 2022 och hur ett mer korrekt 
index ska kunna tillämpas i framtiden. 

Förslaget för hantering av situationen år 2022 är att lägga ett effektiviseringskrav som utgår 
som en reducering av aktuell indexuppräkning med 2 procent. Indexjusteringen för 2022 
blir därmed 2,4 procent i hyresavtalen för 2022 års verksamhet. 

Parterna ska därefter gemensamt utreda och föreslå ett index som på ett bättre sätt svarar 
mot kommunens fastighetstyper och som ger bättre förutsättningar att inordna till 
kommunkoncernens tidplan för mål och budgetarbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 14 februari 2022 

 

Delges 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Hebyfastigheter AB 
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Ks § 37 Dnr KS/2021:63 007 

Svar på revisionsrapporten Granskning av ekonomistyrning 

inom utbildningsnämndens ansvarsområde 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa samordningen i budgetprocessen.  
 Förvaltningen får i uppdrag att stärka analysen av åtgärdsförslagen i den löpande 

rapporteringen och utveckla de beslutsunderlag som föreläggs kommunstyrelsen. 
 Svaret i Tjänsteskrivelse 14 februari 2022 överlämnas till kommunfullmäktiges revisorer. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges revisorer i Heby kommun har med hjälp av sakkunnigt biträde PwC 

genomfört en granskning avseende ekonomistyrning – övergripande rörande kommunstyrelsen 

och en fördjupning inom utbildningsnämnden. Resultatet av granskningen framgår av bifogad 

rapport ”Granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsområde” och kan 

kort sammanfattas enligt följande: 

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- 

och budgetprocess på kommunövergripande nivå samt om utbildningsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftade 

även till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen i allt väsentligt 

har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på kommunövergripande nivå. Vår 

bedömning är vidare att utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig 

ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Avslutningsvis bedömer vi att den 

interna kontrollen inom granskningsområdet inte helt är tillräcklig. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och utbildningsnämnden yttrar sig över rapporten 

senast den 15 mars 2022. 

Beslutsunderlag 

                         Tjänsteskrivelse, 14 februari 2022 

                         Kf rev § 1/2022 

                         Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning inom utbildningsnämndens ansvarsområde 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Ekonomichef 

Utbildningsnämnden 
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Ks § 38 Dnr KS/2022:18 040 

Riktlinje för Mål och budget 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Riktlinje för Mål och budget antas. 
 

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. 

Under föregående sammanträde, 25 januari, beslutade kommunstyrelsen om vissa ändringar för 

att tydliggöra processen i avsnitten gällande verksamhetsplanering och uppföljningsprocessen 

under året. På sammanträdet uppstod ett önskemål gällande nämndernas möjlighet att vid 

månadsrapporteringen säkerställa positiva prognosförändringar som tillkommit och ligger 

utanför ordinarie helårsprognoser i kvartals- och delårsrapport, lydelsen som föreslås är därför: 

Bedömer nämnd att det föreligger en säkerställd positiv prognosförändring kan detta anges även 

utanför ordinarie hålårsprognoser i kvartals- och delårsrapport. 

 

Beslutsunderlag 

Ks § 6/2022 
Riktlinje för Mål och budget 

 

 

Delges 

Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga förvaltningschefer 

Hebyfastigheter AB 
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Ks § 39 Dnr KS/2022:9 041 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2023, plan 2024-2025 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Planeringsdirektiv för Mål och budget 2023, plan 2024-2025, daterat 22 februari 2022. 

 

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

 
Inför budgetarbetet med Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 föreslås följande fokus i 

mål- och budgetprocessen. Syftet är att stärka arbetet med att skapa en hållbar kommun, både 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt: 

Hållbar tillväxt 

 Kommunfullmäktiges beslut 29 oktober 2019 om lokalisering av kommunal service ska 

få genomslag i nämndernas planering av sin verksamhet. Beslutet innebär att 

kommunens verksamheter i första hand ska lokaliseras till Östervåla och Heby i de fall 

det anses lämpligt.  

 Nämnderna ska tillse att den tillväxt som kommunen har erfarit de senaste åren har 

möjlighet att fortsätta. Det innebär bland annat att varje nämnd och styrelse ska bidra – 

i tillämpliga delar – i att genomföra näringslivsstrategin. Det betyder också att 

nämnderna tillsammans och på ett övergripande plan behöver planera och förbereda 

för ett ökat behov av service, liksom för byggnation av fler bostäder. 

 Nämnderna ska säkerställa och möjliggöra att Heby kommun växer hållbart utifrån 

människan, miljön och ekonomin. Tillsammans bygger vi en hållbar kommun nu och för 

framtiden. 

 Nämnder och styrelser ska bidra till att Uppsala län uppnår den regionala visionen ”Ett 

gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft”. 

Visionen, dess delmål och vägen att ta sig dit beskrivs i den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 Nämnderna ska alla tillse att de bidrar till att kommunen hanterar och lever upp till 

kommunernas utökade uppdrag inom totalförsvaret.  

 Det avgörande för kommuner är att klara av att bemanna verksamheter med 

kompetenta medarbetare och använda individers kompetens rätt för att klara av den 

framtida välfärden. Glappet mellan personer i arbetsför ålder och medborgare i behov 

av skola, förskola och äldreomsorg är historiskt stegrande högt och innebär stor 
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konkurrens om rätt kompetens. Att attrahera nya medarbetare men framför allt att 

behålla och utveckla rätt kompetens och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare blir en 

knäckfråga.     

 Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att 

kommunen tillhandahåller modernt stöd och moderna tjänster. Heby kommuns 

förutsättningar och förmågan att tillhandahålla dessa tjänster behöver stärkas.   

Social hållbarhet 

 Nämnder och styrelser ska bidra till arbetet med sociala investeringar. Syftet med 

dessa är att förbättra barn och ungas chanser att klara grundskolan, samt att rusta 

unga vuxna och vuxna för arbetsmarknaden och egen försörjning. 

 Barnkonventionen ska implementeras i nämndernas arbete. 

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer 

 För att säkra kommande års resultat läggs fokus på att identifiera resultatförbättrande 

åtgärder både i form av effektiviseringar samt intäktsökningar för kommunkoncernens 

samtliga verksamheter.  

 All kommunal verksamhet ska vara kostnadseffektiv.  

 Kommunens verksamheter med en högre kostnadsnivå i jämförelse med 
referenskommuner ska ha en planering för anpassning av sina kostnader till en nivå 
som går att försvara utifrån Heby kommuns förutsättningar. 

 Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden ska tillsammans verka för att minska kostnaderna inom individ- och 

familjeomsorgen, genom att minska behovet av deras insatser. 

 Kommunens långsiktiga behov av lokaler ska kartläggas och en planering tas fram, för 

att den utveckling och omställning som är aktuell i olika verksamheter ska ske med så 

gott planeringsunderlag som möjligt. 

 Antalet äldre i kommunen kommer att öka, vilket medför att det är viktigt att alla 

nämnder och styrelser gemensamt bidrar till att förebygga behov av vårdinsatser.  

 Investeringsprocessen ska fortsätta att förbättras och samordnas i syfte att säkerställa 

Heby kommunkoncerns (Heby kommun, Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB) 

framtida investerings- och finansieringsbehov.  

 
 

Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse 9 februari 2022 

 

Delges 

Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga förvaltningschefer 

Hebyfastigheter AB 

 

  



PROTOKOLL 
2022-02-22 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 16(34) 

Ks § 40 Dnr KS/2020:41 006 

Reglemente för sammanträden på distans 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Reglemente för deltagande i sammanträde på distans för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och nämnder antas. 

 Kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och nämndernas respektive 
reglementen justeras i enlighet med de nya bestämmelserna om deltagande i sammanträde på 
distans. 
 

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 en 

större frihet att hålla distanssammanträden eller hybridsammanträde med ersättare 

deltagande på distans. 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.  

 

Beslutsunderlag 

Ks § 17/2021 

Tjänsteskrivelse, 9 februari 2022 

Reglemente för deltagande i sammanträde på distans för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och nämnder 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-02-22 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 17(34) 

Ks § 41 Dnr KS/2021:118 001 

Utredning av administration 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Uppdrar åt förvaltningen att beställa extern utredning av kommunens administrativa 
organisation. 

 

Sammanfattning 

Interpellation från Bernt-Ove Stenmark kallad ”Interpellation om utredning av organisationen” 

inkom till kommunfullmäktiges sammanträde 2 november (Kf § 91). En del av frågeställningen 

rör kostnader inom utbildningsnämnden, vilket får anses utrett vid det här laget. En annan del 

av interpellation kretsar kring frågan om det finns en adekvat tjänstemannaorganisation i 

kommunen. För ett få svar på detta föreslås en utredning genomföras. En extern utredning antas 

kosta cirka 200 000 kr. Förslaget är att medel tas från budgetposten ”omställningskostnader”.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 9 februari 2022 

Kf § 91/2021 

 

Delges 

Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga förvaltningschefer  
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Ks § 42 Dnr KS/2021:7 041 

Extra föreningsstöd för insatser riktade mot barn, unga, och 

unga vuxna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner förslag till fördelning av det extra föreningsstödet.  
 Ger i uppdrag till förvaltningen att meddela berörda föreningar och betala ut stödet, 

samt följa upp resultat av framförallt de initiativ som får mer medel.  
 Ge förvaltningen i uppdrag att följa upp genomförandet av det extra föreningsstödet till 

mottagarna och redovisa detta till kommunstyrelsen i februari 2023. 
 

Sammanfattning 
Den 1 december beslutade kommunstyrelsen att ge ett extra föreningsstöd till Heby kommuns 

föreningar motsvarande ett belopp på 500 000 kronor. Stödet  ska delas ut till föreningar som i 

sitt arbete bidrar till uppfyllnad av ett eller båda av de två nämndsgemensamma effektmål som 

lyder: 

 ”Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka 
som samhällsmedborgare”.  

 ” Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa 
och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka”. 

 

Stödet finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden 2021. I delårsrapportens 

helårsprognos uppskattades att inte alla medel som var anslagna till sociala investeringar skulle 

förbrukas år 2021. Totalt 3 miljoner kronor var anslagna, men endast 2 miljoner kronor 

förväntades användas. Dessa gick till de projekt som kommunstyrelsen tidigare har beslutat om; 

Danskraft, Ungdomscoacher, Portalen för Livslångt lärande och Feriepraktik.  

Föreningslivet spelar en viktig roll i ett samhälles sociala hållbarhet i och med att det involverar 

medborgarna i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. Föreningslivet skapar 

sammanhållning och bygger relationer och det finns evidens på att föreningsaktivitet är positivt 

för ungas lärande. Det finns en ambition i Heby kommun att involvera föreningslivet och det 

civila samhället i strävan mot en ökad social hållbarhet inom ramen för sociala investeringar. 

Detta har ännu inte hunnit förverkligas. I avvaktan på ett mer formellt samarbete om 

gemensamma projekt med föreningslivet får föreningslivet ta del av de medel ur den sociala 

investeringsfonden som var anslagna för 2021. För att styra mot social hållbarhet har de två 

effektmålen, som är gemensamma för flera nämnder och kommunstyrelsen, fungerat som 

ledstjärna i ansökan.   

Berörda tjänstepersoner inom kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens område har 

tillsammans med Styrgruppen för social hållbarhet berett de ansökningar som kommit in. Av 

dessa 27 ansökningar har 23 stycken bedömts bidra till uppfyllnad av ett eller båda de 
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gemensamma effektmålen samt i övrigt de kriterier som finns i kommunens riktlinje för 

föreningsstöd. 

Ansökningarna har deltas in i fyra kategorier;  

 Bibehålla, utveckla och utbilda ledare i föreningen 
Ledarna utgör en viktig grund för föreningslivet och för föreningarnas  möjligheter att 
bedriva sin verksamhet för att bidra till att ge god psykisk och fysisk hälsa.  
 

 Stärka mötesplatser 
Vi vill möjliggöra för barn, unga och unga vuxna samt övriga samhället att få tillgång till 
platser som erbjuder fysisk aktivitet samt stärker den psykiska hälsan.  

 

 Nya sätt att nå ungdomar genom uppsökande verksamhet och samverkan  
Stödet ges till föreningar som vill ta ett större ansvar samt prova nya sätt att nå barn och 
ungdomar genom uppsökande verksamhet samt/ eller i samverkan med skolan.  

 

 Prova på-aktiviteter  
Föreningslivet utvecklas hela tiden och för att finna nya intresserade samt för att kunna 
utveckla verksamheten ges stöd till Prova på-aktiviteter.  
 

Ansökningarna är relativt väl spridda över kommunen och riktar sig till såväl de som redan är 

aktiva som de som ej ännu är det och som med stöd av dessa medel skulle ges chansen är att 

prova föreningsaktiviteter. En del ansökningar syftar till att bibehålla och det utveckla det som 

redan finns medan några är inriktade mot att prova nya sätt att arbeta. Under de senaste åren 

har man kunnat se en utveckling med fler stillasittande barn samt sjunkande skolresultat. Det 

finns ett tydligt samband mellan rörelse och skolresultat. Den plats där det stora flertalet barn, 

unga och unga vuxna får en meningsfull och aktiv fritid är inom föreningslivet. Beredande 

tjänstepersoner och  Styrgruppen för social hållbarhet anser att det vore intressant att följa flera 

av initiativen, bland annat de som syftar till att på nya sätt nå ungdomar med uppsökande 

verksamhet samt i samverkan med bland annat skolan.  Summan på 500 000 kr har fördelats 

mellan de fyra kategorierna som redovisats ovan. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 8 februari 2022 

Bilaga fördelning av föreningsstöd  

 

Delges 

Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Strateg social hållbarhet 
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Ks § 43 Dnr KS/2021:74, KS/2020:83 012, 002 

Information om plan för att säkra reservkraft i kommunal 

verksamhet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner pågående planering. 
 

Sammanfattning 

 Kommunstyrelsen beslutar årligen om en internkontrollpunkt utifrån genomförd risk- och 

sårbarhetsanalys enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (kallas ofta för RSA). I denna lyfts 

de brister eller utvecklingsområden som identifierats för att förbättra kommunens förmåga 

att klara en extraordinär händelse.  

Alla kommuner i Uppsala län har i uppgift att upprätta nya beredskapszoner kring Forsmarks 

kärnkraftverk. Alla kommuner i landet har också i uppgift att skapa en krigsorganisation. Att 

säkerställa reservkraft på strategiska platser i kommunen, där man dels kan bedriva 

krisledning, dels erbjuda värme och möjlighet till enklare matlagning för medborgare, är en 

viktig del i båda dessa planeringar. Målsättningen är att på sikt (en femårsperiod) säkerställa 

att sådana möjligheter finns i kommunens tätorter. 

Under 2020 undersöktes det huruvida det finns reservkraft till de kommunala anläggningar 

som anses behöva kraftförsörjas vid händelse av en kris. Det ledde till att ett avtal tecknades 

med Sala Heby energi AB om reservkraft.  

Man brukar dela upp reservkraft i stationär och mobil reservkraft. Stationär reservkraft 

innebär att det i anslutning till en byggnad finns ett aggregat på plats, som ”hör” till den 

byggnaden och är ansluten. Mobil reservkraft innebär att en byggnad är förberedd för att 

kunna kopplas till ett flyttbart aggregat. 

Heby kommun har två fastigheter med stationär reservkraft, ett äldreboende och ett kontor. 

Ytterligare ett äldreboende kommer under år 2022 ha stationär reservkraft och en skola 

kommer att få det under de närmaste två åren.  

Utöver de stationära reservkraftverken finns även förberett för att koppla på mobil 

reservkraft på två äldreboenden samt två skolor. I ett av äldreboendena driver reservkraften 

vissa funktioner. I de tre andra fastigheterna driver reservkraften köken.  

Reservkraft finns idag på tre orter i kommunen, en del av ovanstående byggnader finns med 

andra ord inom samma ort. 
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Förvaltningen har tagit fram en planering som säkerställer trygghetspunkter i alla tätorter.  

Det första steget i att förverkliga detta är att ta in prisförslag på två åtgärder. Dessa är att 

förbereda för reservkraft i ytterligare ett äldreboende, som ligger i en ort där det inte finns 

någon byggnad med reservkraft idag. Den andra åtgärden är att utvidga systemet för 

reservkraft i det äldreboende som idag inte har reservkraft till sitt kök. Förvaltningen har valt 

att prioritera dessa åtgärder, då det bedöms som relativt säkert att kommunen kommer att 

bedriva verksamhet i dessa byggnader under överskådlig tid och det inte finns några planer 

på större ombyggnationer i dessa i närtid. 

 

Beslutsförslag 

Tjänsteskrivelse 15 februari 2022 

Ks § 26/2021 

 

 

Delges 

Beredskapssamordnare 

Kommundirektör 
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Ks § 44 Dnr KS/2022:1 006 

Motion om voteringssystem 
 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Sammanfattning 

Mattias Widén (SD) har inkommit med Motion om voteringssystem. Kommunfullmäktige gav i 

Kf § 14/2022 kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 15 februari 2022 

Kf § 14/2022 

Motion om voteringssystem 

  

 

Delges 

Kommundirektör 

Kanslichef 
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Ks § 45 Dnr KS/2022:21 624 

Motion om psykisk ohälsa i första hand bland barn, 

ungdomar och unga vuxna 
 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Sammanfattning 

Carl-Otto Bergqvist (V) och Salima Korshed (V) har inkommit med Motion om psykisk ohälsa i 
första hand bland barn, ungdomar och unga. Kommunfullmäktige gav i Kf § 14/2022 
kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om psykisk ohälsa i första hand bland barn, ungdomar och unga 

Kf § 14/2022 

 

Delges 

Kommundirektör 
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Ks § 46 Dnr KS/2020:20 212 

Fördjupad översiktsplan för Morgongåva 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner att förvaltningen innan granskning av planförslaget 
undersöker möjligheten att revidera planförslaget ytterligare gällande en del av fastigheten 
Stora Ramsjö 1:118. 

 Kommunstyrelsen godkänner att förvaltningen innan granskning av planförslaget 
undersöker möjligheten att revidera planförslaget ytterligare på del av fastigheten Stora 
Ramsjö 1:17. 

 Kommunstyrelsen godkänner att föreslagna revideringar införs i granskningsförslaget om 
förvaltningen finner dem möjliga och lämpliga. 
 

Sammanfattning 

Just nu pågår ett arbete inom samhällbyggnadsförvaltningen att ta fram en ny fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Morgongåva tätort. Ett så kallat avslutningssamråd hölls under perioden 

2021-05-07 – 2021-07-02 där länsstyrelsen, regionen och berörda kommuner samt kommunens 

medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse 

av planförslaget fick möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. 

De inkomna synpunkterna har sedan sammanställts och bemötts i en så kallad 

samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen framgår också de ändringar av förslaget som 

kommunen avser att göra innan planförslaget granskas. Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-

19  (Ks § 200) att godkänna den av förvaltningen upprättade samrådsredogörelen inklusive de 

ändringsförslag som förvaltningen redovisar i denna.  

Sedan detta beslut fattades har det inkommit ytterligare synpunkter gällande två ytor i tätorten. 

Förvaltningen anser att dessa yttranden föranleder en närmare undersökning av möjligheten att 

revidera granskningsförslaget ytterligare avseende dessa två ytor. Då dessa synpunkter inte tas 

upp i den av Ks godkända samrådsredogörelsen vill förvaltningen härmed få Kommunstyrelsens 

godkännande att undersöka förutsättningarna att revidera planförslaget ytterligare avseende 

dessa ytor.  

Det är viktigt att understryka att förvaltningen ännu inte med säkerhet kan svara på om, och i 

sådant fall i vilken utsträckning, dessa revideringar är möjliga eller lämpliga att införa i 

granskningsförslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 februari 2022 

Bilaga 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
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Ks § 47 Dnr KS/2021:13 214 

DPä 401 Drivmedelstation, Östervåla-Åby 8:53, Östervåla 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Att planuppdrag DPä 401 Drivmedelstation Dalvägen, Östervåla-Åby 8:53, Östervåla 
tätort avslutas. 

 

Sammanfattning 

Efter dialog och information från planintressent så har en begäran av att avbryta arbetet med 

detaljplaneändring DPä 401 inkommit 2022-02-05. 

Efter dukat bord med planintressenten avseende ny etablering av drivmedelstation på 

fastigheten Östervåla-Åby 8:53 så framkom att prickad mark på gällande detaljplan (1917-306) 

skulle behöva minskas då den begränsar önskad byggnations placering. Ansökan om 

planändring inkom 2021-01-27 och positivt planbesked och planuppdrag gavs av 

Kommunstyrelsen 2021-03-30. Planuppdraget har sedan dess varit placerat i Heby kommuns 

planlista. 

Utöver att ansöka om planändring uppstartade planintressenten en parallell process då bygglov 

söktes för tänkt drivmedelstation.   

Den 31 augusti 2021 bedömde Bygg- och miljönämnden att avvikelsen är liten och beslutade, 

med stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 9 kap. 31b§, att bevilja bygglov för nybyggnad 

av tankstation (Bmn § 72). 

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att inte upphäva bygglovet.  

Bygglovet har vunnit laga kraft och därav är en planändring inte längre aktuellt att genomföra. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 februari 2022 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Bygg- och miljöenheten 
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Ks § 48 Dnr KS/2022:3 045 

Markupplåtelseavtal avseende konstgräsplan i Östervåla 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Avtalsförslaget avseende markupplåtelseavtalet för ändamålet konstgräsplan inom 
fastigheten Hov 4:1 i Östervåla godkänns med redaktionella ändringar.  

 Beslutet att ingå i ett markupplåtelseavtal innebär inte att Heby kommun åtar sig att 
ge något finansiellt stöd till en konstgräsplan. 

 

Sammanfattning 

Heby kommun äger fastighet Hov 4:1 belägen i Östervåla tätort. Östervåla IF önskar att 

anlägga en belyst konstgräsplan med asfalterade ytor runt konstgräsplanen på del av fastighet 

Hov 4:1. I och med detta har ett markupplåtelseavtal upprättats i dialog mellan olika 

tjänstepersoner på kommunen och med föreningen i fråga. Med anledning av att föreningen 

ska söka bidrag för att kunna anlägga konstgräsplanen, och då behöver säkerställa 

markåtkomsten i minst 10 år, ska avtalet i enlighet med delegationsordningen godkännas och 

signeras av Kommunstyrelsen. 

Avtalet tecknas mellan Östervåla IF och Heby kommun och består av 17 paragrafer. 

Nyttjanderättstiden är satt till 10 år med förlängning på 3 år i taget så vida ingen uppsägning 

sker. Uppsägningstiden är 12 månader innan avtalets utgång.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 8 februari 2022 
Markupplåtelseavtal avseende konstgräsplan i Östervåla 
Bilagor 

 

Yrkande 

 Jan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 

 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 
Kultur-och Fritidsenheten 
Östervåla IF 
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Ks § 49 Dnr KS/2021:33 312 

Yttrande över granskningshandlingen Gång- och cykelväg, 

Morgongåva-Vittinge Heby kommun, Uppsala län 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 9 februari 2022 som sitt eget och överlämnas till 
Trafikverket. 

 

Sammanfattning 

Heby kommun har tagit del av granskningshandlingarna för framtagandet av vägplan för ny 

gång- och cykelväg mellan Morgongåva och Vittinge i Heby kommun.  

Trafikverket planerar för att anlägga en separerad gång- och cykelväg mellan Morgongåva och 

Vittinge som ska sammankoppla Brunkullsvägen närmast Morgongåva med Gamla landsvägen 

närmast Vittinge. Syftet bakom gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten för de 

oskyddade trafikanter som rör sig mellan orterna och längs sträckan.  

Inom projektet ingår även att förlänga gång- och cykelvägen som ansluter väster om 

Morgongåva fram till Morgongåva station. Sträckan omfattar ca 300 meter.  

Vägplanen är nu ute på granskning där Heby kommun har fått ta del av handlingarna. 

Granskningstiden är satt mellan 7 februari–24 mars 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande, 9 februari 2022 
Granskningshandling Gång- och cykelväg, Morgongåva-Vittinge Heby kommun, Uppsala län 

 

 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 

Trafikverket 
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Ks § 50 Dnr KS/2017:5 014 

Yttrande över nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022-2033 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar yttrandet på förslaget till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 daterat 9 februari 2022 som sitt eget och 
överlämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). 

 

Sammanfattning 

Heby kommun har erhållit rubricerad remiss från Trafikverket gällande förslag till ny nationell 

plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.  

Heby kommun har i samråd med Region Uppsala och länets övriga kommuner haft dialog 

gällande Region Uppsalas yttrande till förslaget på en ny nationell plan för 

transportinfrastrukturen. Heby kommun vill vara tydliga med att man står bakom Region 

Uppsalas yttrande, men väljer med bakgrund av betydelsefulla transportstråk för kommunen att 

komplettera med ytterligare kommunspecifika synpunkter.  Heby kommun lämnar i och med 

detta följande yttrande. 

Yttrande 

Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

Heby kommun ser mycket positivt på att det i planförslaget planeras för investeringar på 

Dalabanan. Heby kommun vill framföra att det finns ett stort behov av investeringar längs 

sträckan som bidrar till kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder såsom fler mötesspår, spår- 

och växelbyten och kontaktledningar.  

Att investeringar på Dalabanan ges utrymme i planförslaget är avgörande för att kunna korta 

ned restiden mellan Borlänge-Uppsala. Det är även viktigt att fortsatt ta höjd för ytterligare 

investeringar på Dalabanan framöver i takt med ökande i person- och godstransporter.  

Vidare bidrar investeringar på Dalabanan till att ytterligare förstärka attraktiviteten för fortsatt 

tillväxt bland såväl verksamhetsetableringar som nyinflyttningar för kommuner efter 

Dalabanan. Tillväxten i Heby kommun har de senaste åren varit god med en positiv 

befolkningstillväxt som enligt aktuella prognoser fortsatt väntas öka under kommande år. Heby 

kommun har ett mycket bra strategiskt läge för in- och utpendling, både inom kommungränsen, 

men även i regionen med goda förbindelser vidare mot såväl Uppsala och Stockholm som Sala 

och Västerås. I dagsläget finns det väl försörjda bussförbindelser till och från kommunen, men 

då Dalastråket är ett av de transportintensiva stråken i länet är busstrafiken inte lika 

konkurrenskraftig tidsmässigt som mot järnvägen samtidigt som det geografiska 

upptagningsområdet blir påtagligt mindre. Heby kommun har med anledning av den goda 
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geografiska positionen i Uppsala län och Stockholm-Mälarregionen i stort, stora möjligheter att 

fortsatt växa och attrahera nya kommuninvånare och verksamhetsetableringar förutsatt att 

nödvändiga investeringar i såväl Uppsala som längs Dalabanan görs. Heby kommun har bland 

annat framfört en önskan till Region Uppsala om ytterligare tåguppehåll i Vittinge tätort. 

Godstransporter – Setra & Morgongåva Företagspark  

Längs Dalastråket i Heby kommun finns det behov av att kunna möta en ökande efterfrågan på 

godstransporter via järnväg. Det finns flera transportintensiva verksamheter i Heby tätort såväl 

som i Morgongåva tätort och där det redan planläggs för stickspår in till Setras 

verksamhetsområde i Heby. I Morgongåva finns e-handelsklustret Morgongåva Företagspark 

som huserar stora arbetsgivare i form av bland annat Apotea, Adlibris, Babyland och Wigforss. I 

samarbete med Region Uppsala, Morgongåva Företagspark och företagen själva förs redan 

dialoger om önskan av stickspår även här för att framöver kunna flytta över transporter via 

vägnätet till järnvägen.  

E-handeln har under de senaste åren vuxit snabbt vilket medför stora krav på att den fysiska 

planeringen möter upp behoven. Med bakgrund av den snabba tillväxten är det inte osannolikt 

att det framöver kommer ske ytterligare utbyggnader och tillkommande verksamheter inom e-

handeln. Det är viktigt att det finns ett helhetstänk kring transportinfrastrukturen och dess 

funktionalitet som skapar förutsättningar för hela transportkedjan. 

Fyra spår Uppsala  

Det är viktigt att befintliga överenskommelser och avtal gällande fyrspårsutbyggnaden efterlevs. 

För Heby kommun och andra landsbygdskommuner möjliggör åtgärden ett större 

upptagningsområde för in- och utpendling såväl som för verksamheters möjlighet att attrahera 

arbetskraft och underlätta dess transporter.  

För mindre landsbygdskommuner som Heby kommun, är tillgången till en god och 

ändamålsenlig infrastruktur för både vägnätet och järnvägen avgörande för den fortsatta 

tillväxten. Genom att grannkommunerna Uppsala och Knivsta växer, skapar det också synergier 

längre ut i transportkedjan, arbetsmarknaden och människors boendesituation. 

Uppsala C 

Det är viktigt att befintliga överenskommelser och avtal efterlevs för att säkerställa att 

nuvarande och framtida behov möts. Uppsala C utgör en viktig bytespunkt för såväl mer 

långväga transporter som för trafik av mer lokal karaktär. Uppsala C spelar därmed en stor roll i 

framkomligheten för de transportflöden som finns efter sträckan. Verksamhetsutvecklingen 

längs Dalabanan gynnas med andra ord av den fortsatta satsningen och utvecklingen av Uppsala 

central och resecentrum, riskerna är stora i det fall utbyggnaden hämmas att Uppsala C blir en 

flaskhals som ger negativa utslag och konsekvenser för dels Heby kommun men även för andra 

kommuner efter Dalabanan. 

Räta linjen, väg 56 

Mötesfri väg, väg 56 Sala-Heby  
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Heby kommun ser mycket positivt på att ombyggnationen längs väg 56 mellan Sala-Heby ges 

utrymme och finns med som en namngiven åtgärd i den aktuella planperioden.  

Utbyggnaden fram till Valbo, Heby kommungräns-Valbo.  

Heby kommun vill betona att väg 56 som är av riksintresse för kommunikationer och som utgör 

ett viktigt stråk för näringslivets transporter, i dagsläget har brister gällande standard och 

trafiksäkerhet. Vägen trafikeras i dagsläget av en stor andel tung trafik och utgör dessutom en 

viktig koppling norrut för arbetspendling. Detta ställer krav på att investeringar görs för att 

säkerställa dess funktionalitet. 

Övriga synpunkter 

Effekter och konsekvenser av planförslaget 

I förslaget till ny nationell plan för transportinfrastrukturen framgår inte hur respektive 

kommun påverkas på ett tydligt sätt. Heby kommun ser att planförslaget bör kompletteras med 

vilka effekter föreslagna investeringar har på kommunerna, alternativt vilka konsekvenser som 

medför av uteblivna investeringar i transportsystemet.   

Vikten för landsbygdskommuner att kunna växa 

Infrastruktur- och transportsatsningar på landsbygden längs större transportintensiva stråk är 

avgörande landsbygdskommunernas tillväxt. Det möjliggör för människors arbetspendling och 

möjlighet att kunna nå olika målpunkter samtidigt som det skapar förutsättningar för 

verksamheters transporter. Det är bland annat viktigt att medel fortsatt riktas mot forskning 

och innovation som skapar möjligheter för hållbara transportsystem på landsbygden. 

Samordning och digital infrastruktur 

Under rådande pandemi har det blivit tydligt att många förväntas kunna arbeta hemifrån, vilket 

ställer högre krav på den digitala infrastrukturen. Detta gör att arbetspendlingen för många 

varierar över veckans olika dygn och numera är något mer flexibelt om när man förväntas 

arbeta hemifrån alternativt på arbetsplatsen. För att säkerställa att möjligheten för att kunna 

arbeta hemifrån behöver bredbandsutbyggnadstakten öka. I dagsläget är det Post- och 

telestyrelsen som samordnar det nationella bredbandsstöd som finns, men det skulle vara 

fördelaktigt om samverkan och samordning myndigheter emellan kunde ske för att identifiera 

områden som har brister både gällande transportinfrastrukturen och den digitala 

infrastrukturen. Detta för att kunna fånga upp och åtgärda de som drabbas av bristande 

kommunikationer, fysiska som digitala.   

Beslutsunderlag 

Yttrande, 9 februari 2022 
Remisshandling 
Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

 

Mark- och planeringsenheten 

Regeringskansliet 
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Ks § 51 Dnr KS/2021:130 436 

Yttrande på samrådsunderlag för Tärnsjö Grus ABs ansökan 

om Bergtäkt och utökad vattenverksamhet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 15 februari 2022. 

 
  

 Sammanfattning 

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

enlighet med 9 kap miljöbalken, se figur 1 för lokalisering.  

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. 

Yttrande 

Naturvärden 

En naturvärdesinventering har utförts och bifogats ansökningshandlingarna. I denna påvisas 

ett antal rödlistade arter som konstaterats i och omkring verksamhetsområdet. Om en art med 

högt skyddsvärde påverkas negativt ska skyddsåtgärder föreslås. 

Miljöpåverkan  
Sänkning av grundvattennivån kan medföra utsläpp av klimatdrivande gaser. I 
miljökonsekvensbeskrivningen bör utsläpp av klimatdrivande gaser innefattas. 

 
Vatten  
Enligt den regionala vattenförsörjningsplanen ska grundvatten skyddas inför framtida 

resursanvändning. Det är därav av högsta vikt att grundvattnet inte riskerar att förorenas. 

Kommunen noterar att sedimentationsdamm och provtagning av utgående vatten kommer att 

genomföras för att säkra att inte förorenat vatten leds ut till recipienten Färnebofjärden.  

 
På sidan 11 i samrådsunderlaget under villkorsförslag 14 är skrivet att ”om behov finns” ska 

vatten som avleds från täktområdet passera utjämningsmagasin försett med oljeavskiljande 

anordning. Heby kommun anser att vattnet från täkten ska ledas till reningsanläggning 

anpassad för flöde och föroreningsgrad innan utsläpp till recipient.  
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Heby kommun vill påpeka att miljökvalitetsnormerna för vatten ska beaktas och åtgärder ska 

vidtas för att inte riskera att försämra statusen på ytvatten och grundvatten. Den 

övergripande statusen är måttlig i området där täkten är tänkt att anläggas. 

Översiktsplanering  
I rådande översiktsplan från 2013 finns inga ställningstaganden som hindrar en bergtäkt i 
aktuellt område.  
 
Heby Kommun ser positivt på utveckling av verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande på samrådsunderlag  Tärnsjö Grus Bergtäkt och utökad vattenverksamhet 
 Samrådsunderlag 

 

 

Delges 
Trapezia 
Mark- och planeringsenheten 
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Ks § 52 Dnr KS/2020:70 001 

Utvärdering av den politiska organisationen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen diskuterar förslagen och kommunstyrelsens presidium och 
kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att bearbeta förslagen och stämma av 
dem med demokratiberedningen.  

 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen har fått i uppdrag att utvärdera den politiska organisationen och komma 

med förslag på förändringar till nästkommande mandatperiod. Demokratiberedningen har lagt 

ett antal förslag på förändringar som berör demokratiberedningen och gruppledare, förslag 

gällande fasta arvoderingar och sammanträdesarvoden, och vissa valbarhetsregler och 

förtydligande kring uppdrag. 

Till sammanträdet ligger två skarpa förslag, ett från demokratiberedningen och ett från 

centerpartiet. Förvaltningen har tagit fram utkast på ändringar i kommunfullmäktiges 

arbetsordning, reglemente för arvoden för förtroendevalda, kommunstyrelsens reglemente, 

demokratiberedningsreglemente och vård- och omsorgsnämndens reglemente, i enlighet med 

de förslag demokratiberedningen lägger. 

Som beslutsunderlag finns också en kostnadskalkyl för respektive förslag, samt vissa av de 

tidigare genomförda utredningar som förvaltningen tagit fram på uppdrag från 

demokratiberedningen. 

 

Beslutsunderlag 

Db § 1/2022 

Centerpartiets förslag till arvodesnivåer 

Bilagor med kostnadsberäkningar 

Utredning om arvoden 

Utredning om kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 

Kf § 85/2020 

Förslag Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag Demokratiberedningens reglemente 

Förslag Vård- och omsorgsnämndens reglemente 

Förslag Kommunstyrelsens reglemente 

Förslag Reglemente för ersättning till förtroendevalda 

 

Delges 
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Ks § 53  

Information och rapporter 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

  

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 Ubn § 5/2022 Åtgärder för en ekonomi i balans 
 Beslut om avslag gällande ansökning om naturgrustäkt, Länsstyrelsen i Uppsala län 
 Årsuppföljning av LSO för år 2021 
 Personalutskottets sammanträde 10 februari 2022 
 Information från Postnord om nu utdelningsmodell 

 

 

 

 


