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Mål och Budget - Heby kommuns främsta styrdokument 
Mål och budget är Heby kommuns främsta styrdokument och beskriver bland annat hur skattemedlen ska an-
vändas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad Hebyborna kan förvänta sig av kommunen 
framöver. Här fastställs övergripande inriktningar och mål, uppdrag, skattesats, taxor och avgifter samt hur 
resurser ska fördelas mellan nämnder och förvaltningar. 

Mål och budget innehåller både driftbudget och beslut om investeringar och är kommunens huvudsakliga
verktyg för planering och styrning av verksamheten. 
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Politisk plattform för perioden 
Gemensamt ansvar för hållbar tillväxt och ekonomi i Heby kommun. 
Heby kommun befinner sig fortsatt i ett utmanande läge, verksamhetsmässigt och ekonomiskt, med anled-
ning av den pågående Coronapandemin och högre kostnader inom grundskola och individ- och familjeomsorg 
i jämförelse med andra kommuner. Ett omfattande arbete genomförs med åtgärdsplaner för att minska kost-
naderna och öka intäkterna och vi ser att det ger viss effekt, men inte tillräckligt. 2021 kommer kommunen, 
enligt delårsrapportens årsprognos, att göra ett plusresultat på cirka 28 miljoner kronor. Resultatet förklaras 
av ökade skatteintäkter med cirka 16 miljoner kronor jämfört med budget och 10 miljoner i mark- och explo-
ateringsintäkter av engångskaraktär. Utan dessa intäkter skulle plusresultatet bli mycket lågt. Heby kommun 
måste fortsätta minska kostnaderna och öka intäkterna för att pengarna från skattebetalarna ska räcka lång-
siktigt. 

Vi som är Heby kommuns förtroendevalda och anställda har stora utmaningar framför oss. Ekonomin behö-
ver hållas stabil samtidigt som medborgarnas behov ska tillgodoses. Vi behöver också stärka ekonomin och 
för att klara förändringarna i demografin med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Vi måste göra detta arbete
tillsammans med nya alternativt fler arbetssätt, mer kunskap och samarbete, effektiviseringar och olika 
strukturförändringar. 

Heby kommun har goda möjligheter att fortsätta växa tack vare det geografiska läget. Vi vill tillvarata de posi-
tiva utvecklingsmöjligheter som finns med ett varierat näringsliv med många småföretag, ett rikt föreningsliv, 
god tillgång på mark, en fantastisk natur och landsbygd. Vi vill att fler företag och människor ska bosätta sig i 
kommunen. Det skapar ekonomiska förutsättningar att bedriva en bra förskola, skola, vård och omsorg. 

Socialdemokraterna och Centerpartiet har bildat majoritetsstyre under mandatperioden för att stabilisera 
och stärka Heby kommuns ekonomi och fortsätta växa hållbart. I detta arbete vill vi samarbeta med alla goda 
krafter i Heby kommun. Människors lika rätt och värde är grunden för vår politik. 

Agenda 2030-arbetet ska utvecklas 
Vi vill arbeta för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar kommun enligt Agenda 2030. Kommunen ska
fortsätta att vara en föregångare för att ställa om energi- och transportsystem så att de drivs med förnybar 
energi. Vi ska arbeta för att fler ska cykla, och åka buss och tåg till utbildning och jobb. Vi ska värna den biolo-
giska mångfalden i den kommunägda skogen, marken och i det öppna landskapet. Arbetet med social hållbar-
het har utvecklats bl.a. genom att resurser nu avsätts till sociala investeringar. 

Företagsklimatet ska bli bättre 
Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag och all kommunal verksamhet ska ha ett positivt förhållningssätt till
företagande. Upphandlingar av kommunala varor och tjänster ska om så är möjligt vara utformade så att lo-
kala företag ska kunna delta. Entreprenörskap i skolan ska främjas. 

Förutsättningarna för att bygga ska vara bra 
Vi ska arbeta för att det ska finnas en god planering för att bostäder ska kunna byggas och företag ska kunna 
etablera sig där behov och intresse finns. 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Det är viktigt att alla anställda i Heby kommun känner delaktighet, optimism och framtidstro. Kommunen be-
höver bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Frisknärvaron ska öka vilket är bra för individen, och det ger en 
stabilare bemanning och den goda arbetsplatsen stärks. 

Förskola, skola och omsorg ska vara bra 
Det ska erbjudas en bra förskola och skola med trygghet och goda utvecklings- och kunskapsresultat. Arbetet 
ska fortsätta med giftfri förskola och gröna skolgårdar. Andelen närodlad mat ska öka i förskola, skola och 
äldreomsorg. Det ska vara tryggt att åldras i Heby kommun. När en person har behov av hemtjänst och vård- 
och omsorgsboende ska det erbjudas genom biståndsbedömning. Sociala mötesplatser och fler boendeformer 
ska erbjudas i den mån det är möjligt. Arbetet med ett nytt äldreboende ska fullföljas och beräknas nu stå
klart i slutet av 2022. 

Föreningsbidraget ska stödja ett aktivt föreningsliv 
Heby kommun har ett mycket rikt förenings-, kultur- och idrottsliv som gör att kommunen växer. Föreningsli-
vet har en unik förmåga att bygga broar och därför är det viktigt att det är öppet för alla. Föreningsbidraget 
ska stimulera föreningar att ha verksamhet för alla på lika villkor och med det menar vi att även människor
med särskilda behov, olika bakgrund och olika etnicitet ska ha möjlighet till ett aktivt föreningsliv. 
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Så styrs Heby kommun 

Organisation- nämnder och förvaltningar 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är den kommunala motsvarigheten till riksdagen och därmed kommunens högsta beslu-
tande organ. Fullmäktige bestämmer själv hur många ledamöter fullmäktige ska bestå av, men kommunalla-
gen reglerar att antalet ska vara ett udda tal. I Heby kommun består fullmäktige av 41 ledamöter. 

Ledamöter till fullmäktige utses efter allmänna val som genomförs vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och
landstingsval. Kommunfullmäktige tillsätter i sin tur kommunstyrelse och de nämnder som behövs för att 
fullgöra kommunens uppgifter. Fullmäktige bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes för-
hållanden samt beslutar i ärenden om mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 

Fullmäktige sammanträder i Folkets hus i Heby minst sex (6) gånger per år. Sammanträdena är öppna för all-
mänheten och direktsänds via webbradio som nås via kommunens hemsida www.heby.se. 

Revisorer 

Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och är sju till antalet. De tar i sin granskning hjälp av sak-
kunniga revisorer i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Revisio-
nens uppgift är att varje år granska både den kommunala verksamheten och som lekmannarevisorer även de 
kommunala bolagens verksamheter. Syftet är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De granskar även om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kom-
munens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och de kommunala bolagen. Sty-
relsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, bereder eller yttrar 
sig i ärenden till fullmäktige, tar hand om den ekonomiska förvaltningen samt verkställer fullmäktiges beslut. 
De ansvarar för att det finns en fungerande planerings- och uppföljningsprocess och samordnar detta arbetet 
mellan nämnderna. Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll och har tolkningsföreträde om 
olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar. Kommunstyrelsen följer upp 
kommunens alla verksamheter likväl som den egna i enlighet med reglementet. Kommunstyrelsen består av 
11 ledamöter. Under styrelsen finns förvaltning med anställda tjänstemän. 

Nämnder 

Kommunens politiska organisation är fastställd av kommunfullmäktige. I Heby kommun finns förutom kom-
munstyrelsen fem nämnder. För alla nämnder finns ett reglemente som anger vilket ansvarsområde varje
nämnd har. Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och det ska ske inom de 
ekonomiska ramar som kommunfullmäktige angivit. Nämnderna är ansvariga gentemot fullmäktige och ska 
regelbundet rapportera om sin verksamhet till fullmäktige. Nämnderna har också att se till att den interna
kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i extern drift. 
Antal ledamöter bestäms av fullmäktige. Nämnderna har förvaltningar och anställda tjänstemän. 

Kommunala bolag 

Kommunen får efter beslut i fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett bolag. För
helägda bolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelse-
ledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning i beslut av principiell art eller av större vikt. Kommun har 
valt att driva delar av sin verksamhet i bolagsform. 

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB, 100 procent 

Sala Heby Energi AB 12,5 procent 
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Kommunalförbund, gemensam nämnd och samordningsförbund 

Samverkan mellan kommuner och regioner kan ske i flera former bland annat genom kommunalförbund, ge-
mensam nämnd och samordningsförbund. 

Kommunal förbund 

Kommunalförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och är fristående i för-
hållande till sina medlemskommuner. Organisatoriskt är de uppbyggda på i princip samma sätt som en kom-
mun. 

Heby kommun är medlem i kommunalförbundet VafabMiljö som tar hand om sophanteringen i kommunen. 

Gemensam nämnd 

En kommun kan tillsammans med andra kommuner bilda så kallade gemensamma nämnder som behövs för 
att fullgöra kommunens uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt. En gemensam 
nämnd är, i motsats till kommunalförbund inte en egen juridisk person utan ingår i en av de samverkande 
kommunernas politiska organisation. Heby kommun ingår i följande gemensamma nämnder. 

 Gemensam IT nämnd med Knivsta, Östhammars, Tierp och Älvkarleby kommun 
 Uppsala läns överförmyndarnämnd 

Samordningsförbund 

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser bå-
de operativt och strukturellt. 

Heby kommun är medlem i Samordningsförbundet Uppsala läns Samordningsförbund. 
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Styrmodell och styrkedja 

I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Mål- och resultatstyrning är politikens verktyg för att 
styra kommunen. Kommunens förtroendevalda ansvarar för att prioritera och formulera långsiktiga mål för 
nämnderna och kommunen som helhet. Kommunens förvaltningar/verksamheter arbetar sedan för att uppnå 
de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fattat beslut om. Målen i Heby kommun ska ha ett tyd-
ligt fokus på nyttan som skapas för våra medborgare och på de som använder våra tjänster. Kommunens styr-
kedja ser ut på följande sätt: 

Visionen 

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

Inriktningarna 

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

Effektmål och uppdrag 

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

Inom några områden har styrelsen och nämnderna beslutat om gemensamma effektmål. De gemensamma ef-
fektmålen syftar till att ge mer kraft och samverkan i styrningen av frågor och utmaningar som spänner över 
flera nämnders och styrelsens ansvarsområden, och skapar förutsättningar för ett stärkt samarbete inom 
dessa områden. Vilka nämnder som omfattas av ett gemensamt effektmål beror på målets innehåll. Nämnder-
na och styrelsen anger mått för effektmålen utifrån vad som utgör vardera parts bidrag i den gemensamma 
strävan mot målets uppfyllande. 
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Verksamhetsmål 

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

Styrande dokument i kommunen 

All styrning och ledning utgår från kommunens styrmodell och styrkedja. Kommunfullmäktige styr också 
med hjälp av olika styrdokument. Styrdokument är verktyg för att förverkliga de politiska målen och beslu-
ten. 

Det finns i Heby kommun fyra olika grupper av styrande dokument, organiserande, aktiverande, normerande
och regler för medborgaren. Heby kommuns reglemente anger vilken organisatorisk nivå som får fatta beslut
om respektive styrande dokument. 

Regler för budgetering och uppföljning 

Långsiktigt hållbar ekonomi 

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors 
jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna 
och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både 
kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Heby är en kommun där före-
tag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flic-
kor och pojkar, har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra 
till samhällets utveckling. 

Övergripande principer 

Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och
verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska, så långt som möjligt, ligga där beslutet fattas. Det
innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppfölj-
ning av både verksamhet och ekonomi. 

Den ram som tillsammans med driftsintäkter och övrig kommunal finansiering, anger det högsta belopp
nämnden får förfoga över. 

Utökning av ram medges i princip inte under löpande budgetår. 
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Ekonomistyrregel 

Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finan-
siellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås. 

Vid konflikt mellan mål och resurser gäller: 

 Avvikelser ska i första hand hanteras med de budgeterade och tilldelade resurser som verksamheten 
fått. 

 Varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom besluta-
de ramar. 

 Mål kan behöva modifieras eller måluppfyllelsen skjutas framåt i tiden för att utforma verksamheten 
inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. 

 Ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre
instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter. 

Budgetuppföljning 

Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal, tilldelats verksamhets- eller ekonomiskt an-
svar ska aktivt arbeta med styrning och uppföljning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid
behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. 

Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment: 

1. Jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräk-
nade intäkter och kostnader. 

2. Analys av förekommande avvikelser mellan budget och utfall. 
3. Prognos av intäkts-, kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden. 
4. Förslag till åtgärder för att styra intäkts-, kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning. 

Koncernnyttan 

Koncernnyttan gäller för alla beslut, det vill säga aktiviteter i enskilda verksamheter, ska hanteras så att de 
skapar bästa möjliga värde för den kommunala koncernen. Med kommunal koncern avses styrelse, nämnder 
och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala bokfö-
rings- och redovisningslagen. 

Investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut om investeringsram innebär att ramarna är beslutade, investeringar över 500 
tusen kronor behöver dock ett särskilt igångsättningsbeslut av respektive nämnd innan slutligt beslut. Det ak-
tuella bokföringsårets pågående investeringar som inte kommer att färdigställas inom kalenderåret ska flyt-
tas över budgetmässigt till nästkommande budgetårs övriga investeringar. Vid fastställande av årsredovis-
ning kommer det slutliga investeringsbeloppet som flyttas över att beslutas. 
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Förutsättningar inför planperioden 2022-2024 

Planeringsdirektiv och omvärldsanalys för mål och budget 2022 

Den demografiska utvecklingen med åldrande befolkning, invånares förväntningar och att Heby kommun 
växer ställer fortsatt krav på kommunal välfärd, på fysiska och sociala investeringar i samhällsplaneringen 
samt på stärkt integration för att säkra ett hållbart samhälle. De områden eller frågor som planeringsdirekti-
vet lyfter fram ska vara tongivande i arbetet i alla nämnder och styrelser. 

Agenda 2030 är tongivande i kommunens fortsatta planering, och målet är att uppfylla Heby kommuns vision 
”Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet” på ett långsiktigt
hållbart sätt. Agenda 2030 ser hållbarhet ur tre olika perspektiv: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
För att lyckas behöver fokus ligga på samtliga tre perspektiven. I planeringsdirektivet läggs särskilt fokus på 
de områden där nämnderna funnit frågor att prioritera tillsammans, som gemensamma effektmål, samt vid 
uppgiften att minska kostnader. 

Inför budgetarbetet med Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 föreslås följande fokus i mål- och bud-
getprocessen. Syftet är att stärka arbetet med att skapa en hållbar kommun, både ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt: 

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. 

 Utifrån framtagna utredningar och ovanstående beslut, ska omställningen av utbildningsnämndens 
verksamhet fortsätta för att kostnadsnivån ska minskas ytterligare. 

 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 ut-
veckling och omställning som är aktuell i olika verksamheter ska ske med så gott planeringsunderlag 
som möjligt. 

 Antalet medborgare med behov av vårdboende kommer att öka vilket medför att det är av högsta 
vikt att under planeringsperioden planera och färdigställa ett nytt vårdboende samt säkerställa fi-
nansiellt utrymme för driften. 

 Investeringsprocessen ska fortsätta att förbättras och samordnas i syfte att säkerställa Heby kom-
munkoncerns (Heby kommun, Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB) framtida investerings- och fi-
nansieringsbehov. 

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 övergripan-
de plan behöver planera och förbereda för ett ökat behov av service, liksom för byggnation av fler bo-
städer. 

 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 civilt försvar. 

Social hållbarhet 

 Nämnder och styrelser ska bidra till arbetet med sociala investeringar. Syftet med dessa är att för-
bättra barn och ungas chanser att klara grundskolan, samt att rusta unga vuxna och vuxna för arbets-
marknaden och egen försörjning. 
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Befolkningsutveckling 

År 2021 så har Statisticon AB på uppdrag av Heby kommun tagit fram en befolkningsprognos för hela kom-
munen samt kommunens olika delområden fram till år 2040. Arbetet gjordes tillsammans med mark- och pla-
neringsenheten som sammanställde underlag till leverantören. Underlaget bestod av kartmaterial, tidigare 
befolkningsutveckling och prognoser kring byggnation. Statistiska centralbyrån (SCB) levererar varje år be-
folkningsförändringar per ort och distrikt för kommunen. Det vill säga hur många som flyttat till, från, avlidit 
och fötts i åldrarna 0-100+ samt per kön. Denna data baseras i sin tur på folkbokföringen via Skatteverket. 

Sammanfattat så pekar prognosen mot en befolkningsökning med 1 562 personer för Heby kommun under 
perioden 2021-2040. Vilket motsvarar i genomsnitt 78 personer per år. För de fem senaste åren, 2016 - 2020, 
har den genomsnittliga befolkningsökningen uppgått till 101 personer. Antagandet om en lägre befolknings-
prognos utgår från en försiktig bedömning. 

Under prognosperioden når de stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet åldrar 
då barnafödandet är högt. I kraft av sitt stora antal väntas de ge upphov till en ny ”babyboom” under 2020-ta-
let. För riket väntas denna nya topp i barnafödandet nå sin kulmen år 2025. Inflyttningen och barnafödandet
innebär att folkmängden beräknas öka i förskoleåldrar och skolåldrar under prognosperioden. Invånare som 
är 80 år eller äldre väntas öka markant, från 917 invånare vid årsskiftet 20/21 till 1 459 invånare år 2040 i 
takt med att 40-talisterna åldras in i denna grupp samt att medellivslängden ökar. 

År 2020 var den demografiska försörjningskvoten i Heby kommun 88, vilket innebär att 100 personer föru-
tom sig själva skulle försörja ytterligare 88 personer. Motsvarande siffra för riket i helhet var 77 under år 
2020. Under prognosperioden väntas försörjningskvoten fortsätta öka. Det är både de under 20 år och de 
över 65 år som bidrar till denna ökning. Försörjningskvoten beräknas år 2025 vara 91. År 2030 beräknas den
vara 95, sen sjunker den till 94 vid år 2040. Jämförelsevis så väntas försörjningskvoten i riket år 2030 vara
80. 

Under prognostiden väntas antal barn 0-5 år minska med 13 stycken de närmsta 3 åren för att därefter öka
stegvis, från 923 stycken vid årsskifte 2020/2021 till 966 stycken fram till år 2040. Åldrarna 6 till 9 progno-
sticeras öka från 671 barn år 20/21 till 721 barn år 2025. Därefter minskar siffran något till 715 barn år 
2040. Barn i åldrarna 9-12 väntas öka från 474 barn år 20/21 till 554 barn år 2025 och 556 barn år 2040. 

Antal ungdomar i åldern 13-15 år väntas öka från 432 stycken vid årsskifte 2020/21 till 523 stycken år 2025 
och 558 stycken år 2040. Åldrarna 16-18 vänta öka från 459 stycken år 2020/21 till 543 stycken år 2040. An-
tal invånare i arbetsför ålder 19-65 väntas öka från 7 668 invånare år 2020/21 till 8 248 invånare år 2040. 

Prognosen är också nedbruten på olika delområden. Dessa delområden består av de olika distrikten samt 
centralorterna i respektive distrikt. Heby och Västerlövsta glesbygd, Harbo tätort och Harbo glessbygd, Tärn-
sjö och Nora glesbygd osv. Alla tätorter spås öka i befolkningsantal i prognosen 2021-2040. Morgongåva 
tätort med 349 fler invånare, Heby tätort med 336 fler invånare, Östervåla med 317 fler invånare, Harbo 236
invånare, Vittinge 124 invånare samt Tärnsjö med 60 fler invånare fram till år 2040. 

Antal invånare År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 

Totalt 14 101 14 211 14 435 14 557 14 742 14 871 

0 år 117 131 134 136 140 143 

1 -5 år 806 781 781 774 786 778 

6 år 180 174 176 176 165 183 

7 -15 år 1 397 1 469 1 532 1 561 1 605 1 615 

16 -18 år 459 437 431 448 470 498 

19 -64 år 7 668 7 694 7 800 7 849 7 889 7 936 

65 -79 år 2 557 2 578 2 600 2 604 2 637 2 634 

80 -89 år 754 787 814 835 867 899 

90 - 163 160 166 175 184 187 
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Budgetförutsättningar 

Kommunen 

Prognos 2021
Kommunen prognostiserar per sista augusti ett resultat om plus 28,1 miljoner kronor för 2021. 

Kommunal skattesats 
Den kommunala skattesatsen föreslås vara oförändrad 22,50 kronor per skattekrona. En justering av skatte-
satsen med 10 öre motsvarar 3 miljoner kronor. 

Politiska satsningar
Investeringar för hållbar tillväxt i kommun koncernen uppgår till ungefär 480,5 miljoner kronor för planperi-
oden. De största investeringarna sker i Hebyfastigheter AB och omfattar bland annat skola och förskola i Vit-
tinge och i Harbo. Hebygårdar AB planerar bland annat att bygga hyresbostäder i Morgongåva och i Heby. 

Investeringar kommer att ske i utomhusmiljöer och i en gång- och cykelväg mellan Morgongåva och Vittinge. 
Kommunen kommer även att satsa på digitalisering av tjänster och verksamhet. 

Byggnation av nytt äldreboende
Kommunfullmäktige uppdrog den 18:e december 2017 (Kf § 144 Dnr 2015/42) till Vård- och omsorgsnämn-
den att upphandla ett hyresavtal för ett nytt vård- och omsorgsboende i Heby kommun med 80 vårdplatser. 
Hyresavtalet är tecknat och boendet beräknas vara inflyttningsklart i november 2022. Det nya boendet ersät-
ter vård och omsorgsboendet Tegelbacken som har 22 platser i vårdboende och 18 korttidsplatser. Det nya
vård- och omsorgsboendet planeras för ytterligare 38 platser i vårdboende och två platser i korttidsboende, 
totalt 80 platser. I ramarna är avsatt 5,7 miljoner kronor som engångssatsning för att starta boendet år 2022. 
För 2022, 2023 och 2024 är nivåhöjning av ramarna med 4,8, 19,6 och 4,1 miljoner kronor för att driva boen-
det. 

Byggnation av förskolor/skolor
Kommunen planerar att bygga förskola/skola i Harbo och i Vittinge. Utbildningsnämnden har därför tillförts 
nivåhöjande satsning med 0,3 miljoner kronor för 2023 och 4,6 miljoner kronor för 2024 för byggnation och 
tillbyggnad av förskola/skola i Vittinge och Harbo. 

Sociala investeringar
I ramarna finns avsatt fyra miljoner per år 2022-2024 som ska användas för förebyggande insatser så kallade 
sociala investeringar. Inriktningen för de sociala investeringarna är företrädesvis förebyggande insatser för 
barn, ungdomar och unga vuxna. 

Utvecklingsinsatser
I ramarna finns tre miljoner kronor avsatta per år 2022-2024 för utvecklingsinsatser, de är främst till för att 
digitalisera den kommunala verksamheten samt för att utveckla samarbetet med övriga kommuner i region
Uppsala. 

Omställningskostnader
För att möjliggöra nödvändig omställning av verksamheten finns avsatt 1,5 miljoner kronor i budgeten per år 
2022-2024. Dessa är tänkt att användas för åtgärder av engångskaraktär som innebär att verksamhetens 
kostnader minskar på kort och lång sikt. 

Kultur- och fritidsverksamhet 
En nivåhöjande satsning sker inom kultur- och fritidsverksamheten på 1,4 miljoner kronor. Satsningen ska
användas för att fortsätta driva musikskolan som tidigare finansierats via bidrag, samt utökad satsning på 
ungdoms samt integrationsverksamhet. 

Utbildningsverksamhet 
Utbildningsnämnden kompenseras med 6,8 miljoner kronor för negativ avvikelse 2020. Den planerat riktade
besparingen om 2 miljoner kronor för år 2022 tas bort. Det riktade besparingskravet återkommer i plan för 
år 2023. Utbildningsnämnden tillförs 2,5 miljoner kronor som är ramhöjande som en kompensation för öka-
de kostnader i kostverksamheten. 

Strategisk vattenförsörjning
Samhällsbyggnadsnämnden får utökad ram på 0,6 miljoner kronor för år 2023 för att arbeta med strategisk
vattenförsörjning. 
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Översiktsplan
Kommunstyrelsen får en tvåårig satsning för att uppdatera översiktsplanen. För år 2022 tilldelas styrelsen 
0,15 miljoner kronor och för år 2023 0,35 miljoner kronor. 

Lönesatsning
I budgetramarna finns avsatt 0,757 miljoner kronor inklusive PO-pålägg för 2022, (nio månader) som acku-
muleras till årseffekt 2023 och 2024, till personalutskottets förfogande för extra lönesatsning. 

Gemensam support och driftsorganisation
Kommunstyrelsen får en ettårig ökning av budgetramen om 2,0 miljoner kronor för arbetet med att migrera 
IT supporten och IT driften till gemensam organisation i IT nämnden. 

Digitalisering
Kommunstyrelsen får ramhöjande satsning på 0,35 miljoner kronor för digitalisering av samhällsbyggnads-
processen 

Naturreservat 
Samhällsbyggnadsnämnden får en ettårig satsning om 0,45 miljoner kronor år 2022 för upprustning av kom-
munens naturreservat. 

Beredskap
Kommunstyrelsen får en ramhöjande satsning på 0,4 miljoner kronor för beredskapsarbete från år 2023. 

Kapellvägen
Kommunstyrelsen får en ettårig satsning år 2023 för Kapellvägen på 0,2 miljoner kronor. 

Tjänsteman i beredskap
Kommunstyrelsen tillförs nivåhöjande satsning om 0,35 miljoner kronor från år 2024 

Rivning av byggnader
Samhällsbyggnadsnämnden får en ettårig satsning 2023 på 0,2 miljoner kronor 

Skatteutveckling
Som underlag för att räkna fram skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning har skat-
teunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, per den 30 september använts. Vid beräk-
ning av skatteunderlaget antas att befolkningen ökar med 75 personer per år, antagandet är mer försiktigt än 
den befolkningsprognos som är framtaget av Statistiska Central Byrån, SCB. En förändring med 10 personer
motsvarar cirka 0,65 miljoner kronor. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 
under andra hälften av 2023. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning som ger förutsättningar att 
delvis hämta igen den tillväxt som gått förlorad. Men för att återföra konjunkturläget till det som gällde före 
krisen krävs en ännu högre BNP nivå. I prognosen bedöms även 2022 ligga under den potentiella BNP nivån 
exklusive pandemin. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer en positiv utveckling. Jäm-
fört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något lägre BNP-tillväxt un-
der åren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter 
krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin. 

Ramtilldelning
Vid beräkning av nämndernas ramar har den budgeterade kostnadsnivån för 2021 använts som utgångs-
punkt. 

Pris och löneökningskompensation
Samtliga verksamheter har fått pris- och löneökningskompensation enligt prisindex för kommunal verksam-
het, PKV, för 2022 2,1 procent, 2023, 2,5 procent och 2024 2,3 procent. 

Volymkompensation
Volymkompensation för år 2022-2024 är för skolan och äldreomsorgen beräknad utifrån ålder som underlag 
har den befolkningsprognos som kommunen med hjälp av SCB tog fram under våren 2021. Övriga verksam-
heter får en volymkompensation motsvarande en befolkningsökning om 75 personer. Verksamheterna Funk-
tionsvariation, LSS, försörjningsstöd, Individ och familjeomsorg samt samhällsbyggnad bedöms ha en högre
volymförändring än befolkningsprognos vilket har justerats i ramarna. Totalt för Vård och omsorgsnämnden 
motsvarar den extra volymökning 16,2 miljoner kronor och Samhällsbyggnadsnämnden 0,3 miljoner kronor 
för nya gators drift samt kapitalkostnader årligen. 

Val 2022 
Valnämnden tilldelas 0,3 miljoner kronor för att genomföra 2022 års riksdags- region- och kommunalval 
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Pensionskostnader 
Som underlag för beräkning av pensionskostnadsutvecklingen har KPA pensionsprognos från augusti 2021 
använts. 

Internränta 
Internräntan följer SKRs rekommendationer och fastställs till 1,0 procent för 2022, vilket är en sänkning med
0,25 procentenheter jämfört med 2021. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplå-
ningskostnader. 

Kostnadseffektivitet och besparingskrav
Alla verksamheter förutsätts bedriva verksamheterna kostnadseffektivt och med ett generellt effektivise-
ringskrav för alla verksamheter om 2 procent för 2022 och 2024. För år 2023 uppgår effektiviseringskravet 
till 2,3 procent. Därutöver finns riktade besparingar för individ- och familjeomsorgen om två miljoner år
2022. Verksamheten har ett högt kostnadsläge i förhållande till vad de statiskt förväntas utifrån bland annat 
demografi och geografi, den så kallade referenskostnaden. För år 2023 är den riktade besparingen två miljo-
ner kronor för utbildningsnämndens samlade verksamhet och två miljoner kronor för individ- och familje-
omsorgen. Med dessa riktade besparingar beräknas utbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgen 
närma sig referenskostnaden samt kostnaden för jämförbara kommuner. 

Koncernbolagen
Hebygårdar AB skall årligen generera en direktavkastning på minst fem procent på bokfört värde. 

Hebyfastigheter AB ska stödja verksamheten med att förvalta kommunens verksamhetslokaler för dess kärn-
verksamhet på ett kostnadseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Bolaget ska generera en vinst för att klara en 
långsiktig och ändamålsenlig förvaltning av kommunens verksamhetslokaler. 

Borgensavgiften fastställs till 0,35 procent och beräknas på under året genomsnittligt lånebelopp. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent för Hebyfastigheter AB och till minst 20 procent för He-
bygårdar AB. 

Hebyfastigheter AB får i uppdrag att tillsammans med kommunens verksamheter minska antalet kvadratme-
ter i skollokaler och därmed kostnaden per elev samt i kontorslokaler minska antalet kvadratmeter per an-
ställd i kommunen. Inriktningen är att i största möjliga mån använda koncernens lokaler. 

Balanskravsresultat 
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresulta-
tet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är 
kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den 
egentliga verksamheten. Ett negativt balanskrav ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Kommunens 
balanskravsresultat är positivt samtliga år för planperioden. 

Balanskravsresultat Miljoner kronor Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

IB ackumulerade ej återställda nega-
tiva resultat 0 0 0 0 0 

Årets resultat enligt resultaträkning-
en 28,1 24,9 31,6 32,2 44,2 

- Reducerat av samtliga realisations-
vinster -4,9 - - - -

+ justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjligheter - - - - -

+ justering för realisationsförluster en-
ligt undantagsmöjligheter - - - - -

+ orealiserade förluster i värdepapper - - - - -

+ justering för återföring av orealisera-
de förluster i värdepapper - - - - -

Årets balanskravsresultat efter ba-
lanskravsutredningen 23,3 24,9 31,6 32,2 44,2 

- reservering av med till resultatutjäm-
ningsreserv - - - - -
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Balanskravsresultat Miljoner kronor Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

+ användning av medel från resultatut-
jämningsreserv - - - - -

+ synnerliga skäl att inte återställa 1,7 5,2 1,5 1,5 1,5 

Balanskravsresultat 25,0 30,1 33,1 33,7 45,7 

Åtgärdsplan 

För att nå kommunens tre finansiella mål måste åtgärder vidtas för att sänka kostnader och där så är möjligt 
öka intäkterna. 

Heby kommun har fortsatt utmaningar i att skapa en stabil och uthållig ekonomi som ger förutsättningar att 
långsiktigt kunna leverera välfärdstjänster till kommuninvånarna. Ett återställande till balanskravet av resul-
taten från 2018 och 2019 gjordes så sent som i och med bokslut 2020. Helårsprognosen för 2021 ser ut att
kunna stärka kommunens ekonomiska ställning men det är fortsatt utan några större marginaler. Nämnderna 
har under senare tid vidtagit åtgärder för att skapa kostnadsnivåer i jämförelse med referenskommuner. Det-
ta arbete behöver fortsätta inom utpekade områden och samtidigt behöver all verksamhet löpande effektivi-
sera för att uppnå och bibehålla en god kostnadseffektivitet. För år 2022 föreligger ett riktat effektiviserings-
krav på individ- och familjeomsorgen som uppvisar en kostnadsutveckling som är väsentligt högre än jämför-
bara kommuner. Samtliga nämnder ges ett generellt effektiviseringsuppdrag om 2 procent i 2022 års budget. 

Nettokostnadsutveckling, miljoner kronor 2017 2018 2019 2020 

Förskola inklusive öppen förskola 

Fritidshem, inklusive öppen fritidshemsverksamhet 

Grundskola F-9 

Gymnasieskola 

Individ och familjeomsorg 

Äldreomsorg 

summa 

3 

-3 

46 

-1 

9 

6 

61 

8 

-4 

48 

3 

21 

7 

84 

1 

-7 

32 

3 

30 

-3 

55 

-2 

-5 

20 

0 

32 

0 

45 

Varje år i augusti redovisas samtliga kommuner nettokostnadsavvikelse för kärnverksamheterna i KOLADA 
(Kommun och Landstings- Databasen). Nettokostnadsavvikelsen visar hur mycket mer eller mindre verksam-
heterna i Heby kommun kostar i förhållande till statistiskt förväntat utfall utifrån ett antal parametrar, exem-
pelvis demografi, socioekonomi och geografi. Avvikelserna kan bero på politisk ambition eller effektivitet. In-
divid- och familjeomsorgen är den verksamhet som har störst negativ avvikelse för 2020. Verksamheten kos-
tar 32 miljoner kronor mer än statistiskt förväntat för år 2020 vilket är en försämring med 2 miljoner kronor
jämfört med 2019. För grundskolan har det skett en positiv förflyttning av nettokostnadsnivån under perio-
den. Verksamheten uppvisar fortfarande en kostnadsnivå som är 20 miljoner kronor över vad som är statis-
tiskt förväntat för år 2020. Inom områdena förskola, fritidshem, gymnasieskola och äldreomsorg har det skett 
positiva förflyttningar vad gäller nettokostnadsavvikelserna under den aktuella perioden 2017 till 2020. In-
om dessa verksamheter är det viktigt att bibehålla den aktuella kostnadsnivån. Ovanstående redovisning av 
nettokostnadsavvikelser visar storleksordningen på de kostnadsminskningar som behövs för att nå målet att 
Heby kommuns verksamheter ska bedrivas kostnadseffektiv och närma sig samma kostnadsnivå som refe-
renskostnad i jämförbara kommuner. 

Åtgärdsplaner 

Samtliga nämnder arbetar med åtgärdsplaner för att säkerställa ekonomi i balans på kort och lång sikt. För 
att underlätta arbetet med att sänka kostnaderna och förbättra kvaliteten har medel avsatts hos kommunsty-
relsen för sociala investeringar, utvecklingsmedel samt omställningskostnader. 

På en övergripande nivå fortsätter arbetet med lokaleffektiviseringar där bland annat en omställning från ex-
ternt till internt förhyrda lokaler fortsätter och målnivåer finns fastställda. Även arbetet med att effektivisera 
användandet av kontorsarbetsplatser fortsätter i riktning mot mer aktivitetsbaserade arbetsplatser. 
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Kommunens prioriterade utvecklingsområden 

Inriktningar för alla nämnder och bolag 

Heby kommuns inriktningar 2022-2024 

 Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet. 
 Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande

och valfrihet. 
 Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 
 Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och resursmedveten eko-

nomi. 
 Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och klima-

tanpassat samhälle. 

Finansiella mål 

För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den 
ekonomiska planeringen för planperioden ska därför ha fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Heby
kommuns resultat och finansiella ställning både på lång och kort sikt. 

Kommunen har tre finansiella mål, som tillsammans styr mot stärkt balansräkning och hållbar tillväxt: 

1. Resultat efter finansnetto i kommunen ska över en fyra års period uppgå till minst två procent av 
skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU). 

2. Förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU) ska vara 
bättre än förändringen av nettokostnaderna. 

3. Soliditeten i kommunen, inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budge-
teras så en ökning sker årligen mot ett medeltal för jämförbara kommuner. 

Utvecklingen av de finansiella målen i budgeten planeras enligt; 

1) Resultat efter finansnetto i kommunen ska över en fyra års period uppgå till minst två procent av skatter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU). 

 2022 3,3 procent 
 2023 3,3 procent 
 2024 4,4 procent 

Det innebär att det finns förutsättningar för att målet kan uppfyllas. 

2) Förändringen av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU) ska vara bättre 
än förändringen av nettokostnaderna. 

 2022 skatteutvecklingen 4,6 procent, nettokostnadsutvecklingen 4,4 procent, jämfört med delårsrap-
portens helårsprognos 

 2023 skatteutvecklingen 2,4 procent, nettokostnadsutvecklingen 2,4 procent 
 2024 skatteutvecklingen 3,6 procent, nettokostnadsutvecklingen 2,4 procent 

Det innebär att mål 2 i budgeten uppfylls för samtliga år. 

3) Soliditeten i kommun, inklusive pensionsåtaganden intjänade före 1998, ska förbättras och budgeteras så 
en ökning sker årligen mot ett medeltal för jämförbara kommuner. 

 2022 9,4 procent 
 2023 14,7 procent 
 2024 20,9 procent 

Budgeterat resultat är positivt samtliga år vilket innebär att soliditeten borde förbättras och målet är uppfyllt. 
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Nämndernas planering och ekonomiska ramar 

Kommunfullmäktige 

Ansvarsområde 

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som kan beskrivas som kommunens ”riksdag”. 
Kommunfullmäktige i Heby har 41 ledamöter. Dessutom finns under den här mandatperioden 24 ersättare. 

Kommunfullmäktige lägger fast övergripande mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar bland annat 
om: 

 budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 
 val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 
 folkomröstning i kommunen 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommuna-
la verksamheten och styr kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige fördelar 
anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. 

Driftsbudget 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

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

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

Revisionen 

Ansvarsområde 

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som granskar den kommunala verksamheten på uppdrag 
av kommunfullmäktige. Revisionen är oberoende samt arbetar objektivt och förutsättningslöst. 

Revisorerna är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har
därmed en viktig funktion i den kommunala självstyrelsen. 

Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag för ansvarsprövningen. 

Revisorernas åligganden regleras av kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed. 

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen (12 kap 1 §) är bland annat: 

 att årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs in-
om kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden 

 att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom kommun-
styrelsen och nämnderna är tillräcklig. 
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Driftsbudget 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

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

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

Omfördelning -0,1 0,0 0,0 0,0 

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

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

Kommunstyrelsen 

Nämndens prioriteringar 

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

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

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

I korthet föreslår styret att dessa poster prioriteras 2022: 

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

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

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

Styret föreslår dessa prioriteringar 2023: 

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

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

 Beredskap, 0,4 miljoner kronor (nivåhöjande). 

Styret föreslår dessa prioriteringar 2024: 

 Tjänsteman i beredskap, 0,35 miljoner kronor 

Hållbar tillväxt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Social hållbarhet 

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

Arbetsmarknad och dess utveckling har en stor påverkan på den sociala hållbarheten i en kommun. Kommun-
styrelsen har i januari 2021 beslutat om att inleda en social investering som har fokus på att minska arbets-

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022, plan 2023-2024 20(92) 



   
  

 

  
 

 

 
  

  
 

    
  

  
 

 

 

löshet, utanförskap och andelen unga vuxna med försörjningsstöd. Detta sker genom etablerande av en ny ar-
betsmodell kallad portalen för livslångt lärande och utökat antal tjänster riktade mot målgruppen. Tanken är, 
enkelt uttryckt, att på detta sätt få fler i sysselsättning med en förbättrad folkhälsa och minskat behov av eko-
nomiskt bistånd som resultat. Projektet löper fram till år 2023 och utgör en betydande del av den sociala in-
vesteringsfondens utrymme. Utöver detta har kommunstyrelsen också beslutat om en fortsättning på projek-
tet ungdomscoacher fram till halvårsskiftet 2022. 

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

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

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

Ekonomisk ram 

Kommunstyrelsen 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

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

Sänkt PO 0,9 0,0 0,0 0,0 

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

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

Omfördelning 0,2 -0,5 0,0 0,0 

Politisk satsning 0,0 -2,5 1,2 0,0 

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

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

Specificering Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Omfördelning 

Närvårdsstrateg från Von 

Kommunikatör från Kfn 

Politisk satsning 

Byte av drift och supportoperatör 

Översiktsplan 

Digitalisering samhällsbyggnadsprocessen 

Beredskap 

Tjänsteman i beredskap 

Kapellvägen 

-0,2 

-0,3 

-2,0 2,0 

-0,2 -0,2 0,2 

-0,4 

-0,4 

-0,4 

-0,2 0,2 
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 Utvecklingsmedel 
Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

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

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

 Sociala investeringar 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

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

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

 Omställningskostnader 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

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

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Volymförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

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

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

Typ av investering Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

Perrong i Vittinge 0,0 0,0 0,0 5,0 

10,0 

4,0 

19,0 

0,0 

7,5 

3,0 

10,5 

IT investeringar 2,5 2,5 2,5 

Tillväxtfrämjande investeringar 1,0 1,0 1,0 

Sum kommunstyrelsen 3,5 3,5 3,5 

Vård- och omsorgsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

Förutsättningar 

 Andel personer i arbetsför ålder minskar, vilket kräver aktivt arbete med att attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare inom samtliga områden inom förvaltningen. Eftersom andelen äldre kom-
mer att öka blir det särskilt viktigt att planera för det inom område äldre. 

 En tydlig trend i Sverige är att andelen barn och familjer, som är i behov av insatser från socialtjäns-
ten ökar. Det gäller även i Heby kommun där en kraftig ökning av både anmälningar och ansökningar 
förekommer inom barn och familj. Som ett led i det förebyggande arbetet kring barn och ungas psy-
kiska hälsa krävs god samverkan mellan UBN, KFN och VON, vilket sker genom ett gemensamt effekt-
mål. 

 Hot och våld i nära relationer, psykisk ohälsa och arbetslösheten antas öka i spåren av pandemin. I 
Heby kommun fortsätter antalet hushåll med försörjningsstöd att öka. Bakom ökningen finns flera bi-
dragande faktorer. Bland annat de nedskärningar som genomförts vid Arbetsförmedlingen, men ock-
så att flera nyanlända, som kommer ur etableringen, står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Även i 
detta fall krävs samverkan, varpå ett gemensamt effektmål mellan UBN, KFN, KS och VON arbetats 
fram. 

 Socialstyrelsen rapporterar att andelen äldre som beviljats och fått hemtjänst för första gången mins-
kade betydligt när tecknen på samhällsspridning av Covid-19 blev uppenbara i mars. En förklaring 
kan vara att många har avstått från att ansöka om hemtjänst utifrån rädsla för att smittas. Det medför
i sin tur större svårigheter än tidigare att prognostisera hur behovet av hemtjänst kommer att se ut
framöver i Heby kommun. 

 Den digitala utvecklingen går snabbt, vilket ställer krav på att förvaltningen ökar användandet av di-
gitala lösningar. Dessutom blir ett digitalt utanförskap alltmer synligt, vilket medför en svårighet för
vissa grupper att kunna ta del av samhällets välfärdssystem. 

Prioriteringar 

 Nämnden ser på kompetensförsörjningen, som en mycket viktig faktor utifrån en minskande andel
personer i arbetsför ålder. Det kräver aktivt arbete med att attrahera och behålla kompetenta medar-
betare inom samtliga områden Eftersom andelen äldre kommer att öka blir det särskilt viktigt att
planera för det inom område äldre. 

 Barns och ungas trygghet och psykiska hälsa behöver ur ett längre hållbart perspektiv särskilt upp-
märksammas, vilket är ett ansvar som nämnden delar med flera andra nämnder. 

 Nämnden ser med oro på det ökande antalet personer med missbruksproblematik, särskilt bland 
unga, och det ökade behovet av försörjningsstöd, varpå insatser till dessa målgrupper kommer att 
prioriteras. 

 Våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem med allvarliga konsekvenser för de di-
rekt berörda och deras närmaste omgivning. Nämnden vill se att det arbete som redan pågår utökas 
och intensifieras i syfte att minska hot och våld i nära relationer 

 Nämnden ser stora möjligheter med digitaliseringen som verktyg för att effektivisering och förbätt-
rad kvalitet. Givetvis ska det införas med stor respekt för brukarens egen integritet. 

 Mötesplatserna för seniorer är i stort sett det enda inom nämndens områden som inte är lagstyrt 
men som nämnden prioriterar som viktiga för att förebygga behovet av vård- och omsorgsinsatser. 
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Styret föreslår att dessa poster prioriteras 2022: 

 Extra volymkompensation, 16,2 miljoner kronor. 
 Engångskostnad för det nya vårdboendet 5,7 miljoner kronor. 
 Ökade driftskostnader för det nya vårdboendet, del av året 4,8 miljoner kronor. 

Styret föreslår att dessa poster prioriteras 2023 

 Helårseffekt av ändrad arbetstid nattpersonal, 0,433 miljoner kronor 
 Ökade driftskostnader för det nya vårdboendet helårseffekt, 19,6 miljoner kronor. 

Styret föreslår att dessa poster prioriteras 2024 

 Ökade driftskostnader för det nya vårdboendet helårseffekt, 4,1 miljoner kronor. 

Hållbar tillväxt 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet kommer att utökas inom de närmaste åren då antalet äldre som be-
höver service kommer att öka. På så sätt kommer också nämnden att bidra till fler arbetstillfällen inom kom-
munen. I de planeringar som sker följer nämnden kommunfullmäktiges beslut 2019 om lokaliseringar av 
kommunal service till Östervåla och Heby i de delar som anses vara lämpligt. 

Den regionala utvecklingsstrategin baseras på tre strategiska utvecklingsområden: En region för alla, En håll-
bart växande region och En nyskapande region. Inom En region för alla behandlas framför allt de globala mål
som har bäring på den sociala hållbarhetsdimensionen. Det handlar om allas rätt till ett gott liv, där såväl ut-
bildning som vård och hälsofrämjande livsmiljöer omhändertas. Vård- och omsorgsnämndens effektmål över-
ensstämmer i mycket stor utsträckning med de åtaganden som anges inom En region för alla. Exempelvis bi-
drar nämnden till det långsiktiga åtagandet ”att skapa goda möjligheter till ett livslångt lärande”. För att alla
barn ska ges grund för att klara målen i grundskolan krävs en bred samverkan, exempelvis mellan socialtjänst
och skola. Det är särskilt viktigt för att stödja de barn och familjer som har behov av extra stöd och insatser
för att kunna ha lika förutsättningar till studier. Genom det gemensamma effektmålet kring barn och ungas 
psykiska hälsa, påbörjades arbetet med att tillsammans med regionen, arbeta fram en gemensam samver-
kansmodell för att tidigt kunna ge stöd till barn och unga som befinner sig i ett skede av en ogynnsam utveck-
ling. 

Även inom åtagandet ”Möjliggöra för egen försörjning på en mer jämställd, jämlik och växande arbetsmark-
nad” bidrar nämnden. Dels genom det gemensamma effektmålet att rusta unga vuxna till självförsörjning, 
men också genom nämndens egna effektmål att minska behovet av långvarigt försörjningsstöd. För individer
som uppbär ekonomiskt bistånd är den sociala och ekonomiska situationen ofta ansträngd, varför behov av 
ett samordnat stöd från flera aktörer är särskilt angeläget för att möjliggöra egen försörjning på en jämlik och 
växande arbetsmarknad. För den enskilde är ett arbete betydelsefullt för bland annat en meningsfull vardag, 
tillhörighet och gemenskap, sammanhang och nätverk och en fungerande privatekonomi. 

Social hållbarhet 

Arbetet inom den sociala hållbarheten fokuserar på barn och unga samt unga vuxna i Heby kommun genom 
två gemensamma effektmål att arbeta mot; ”Med gemensamma krafter ska barns och ungas upplevelse av god 
psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka” samt ”Alla unga och unga vuxna ska va-
ra rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare”. Det förstnämnda riktar sig 
mot barn och ungas psykiska välbefinnande och förmågan att klara skolgången och det andra mot att unga 
och unga vuxna ska rustas för att klara försörjningen på egen hand samt kunna fungera i samhället. 

För att kunna nå de två ovan nämnda effektmålen pågår arbete med aktiviteter, insatser och projekt. Under 
effektmålet som rör barn och unga pågår arbete med att ta fram modell för ”Tidiga samordnade insatser för 
barn och unga”. Inom detta område har man arbetat fram ett förslag på ”barnhälsoteam” för barn som är mel-
lan 0-6 år. Arbetet med att skapa en modell för barn som är 7 år och äldre pågår också och där är det tänkt att 
man initialt ska få till ett skolfrämjande arbete för dem med hög skolfrånvaro. En aktivitet inom tidiga sam-
ordnade insatser är också att välja ut ett föräldrastödsprogram som ska implementeras i kommunen. Arbetet 
med tidiga samordnade insatser genomförs i samverkan med Region Uppsala och med stöd från FoU social-
tjänst. 

Under effektmålet för barn och unga ingår också insatsen ”Ungdomscoacher”. Ungdomscoacherna ska vara 
anställda inom Kultur- och fritidsenheten men arbeta nära både skola och socialtjänst och kunna möta ung-
domarna där de befinner sig och kunna komplettera de insatser som redan ges. Insatsen finansieras initialt 
med medel från sociala investeringsfonden och under kvartal ett pågår rekrytering. 

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022, plan 2023-2024 24(92) 



 
  

 

  
 

   

 
 

  

  
  

 
   

 

   
 

 

 

 

 

 

”Dans utan krav” är en aktivitet som riktar sig till unga tjejer med psykisk ohälsa. Aktiviteten finansieras med 
medel från sociala investeringsfonden samt medel från Region Uppsala. Aktiviteten startades upp under 2020
och fortsätter under 2021.

 Under effektmålet för unga, unga vuxna pågår arbete med ”Portalen för livslångt lärande”. Fokus har legat på 
planering av aktiviteter samt rekrytering av processledare. Personal har också utbildats för att kunna arbeta
med de olika delarna som ingår i portalen. Planen är att man ska kunna starta upp med ett flertal delar under
hösten 2021. ”Portalen för livslångt lärande” finansieras med medel från sociala investeringsfonden. Under 
kvartal ett har också ett samarbete med Wiks folkhögskola startats upp och under våren genomförs en förstu-
die som ska tydliggöra behoven av utbildning hos grupperna nyanlända kvinnor och unga som varken arbetar 
eller studerar. 

Under samma effektmål ingår också arbetet med LOKUS. Inom LOKUS har man beslutat att man ska arbeta 
med Sju frågor om våld. Under det första kvartalet har man också fått beslut om att man inom ramen för LO-
KUS ska delta i arbetet med att testa BIP (Baeskeftigelse Indikator Projektet), som handlar om att mäta ut-
veckling i arbetet med rehabilitering. 

Styrgruppen för social hållbarhet har också börjat undersöka hur man ska kunna genomföra samhällsekono-
miska beräkningar av arbetet som pågår. Man har också i mindre skala påbörjat ett systematiskt arbetssätt
med lägesbilder när det gäller främst trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete men också droger. 
Arbetet med lägesbilder är i första hand kopplat till det medborgarlöfte som politiken i Heby kommun och 
Lokalpolisområde Norduppland beslutat om för 2021 och som riktar sig mot barn och unga. 

De aktiviteter, insatser och projekt som pågår under de gemensamma effektmålen är alla tänkta att komma in 
i tidiga skeden och vara väl samordnade. Det är en avgörande framgångsfaktor, tillsammans med tillräckliga
resurser som kan möjliggöra ett proaktivt förbyggande arbete. Det är ett nödvändigt långsiktigt arbete som 
behöver år för att ge resultat, men som inte går att välja bort med hänsyn till att ge alla invånare i kommunen 
möjlighet att skapa bra förutsättningar för ett gott liv. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Plan 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -351,3 -351,0 -382,3 -399,5 

Sänkt PO 5,8 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -6,2 -7,4 -9,6 -9,2 

Volymförändringar -1,0 -7,1 -4,6 -5,6 

Extra volymökning -4,4 -16,2 -0,4 0,0 

Omfördelning 0,0 0,2 0,0 0,0 

Riktad besparing 1,0 2,0 2,0 0,0 

Politisk satsning -1,9 -10,5 -13,8 -4,1 

Effektiviseringskrav 2,0 %, 2,3 %, 2,0 % 7,1 7,6 9,2 8,3 

Nettokostnadsram -351,0 -382,3 -399,5 -410,1 

Specificering Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Extra volymförändring 

Ändrade arbetstid natt -1,3 -0,4 

Boende vuxna LSS -0,7 

Boende barn LSS -2,2 

Boendestöd -0,6 

Vuxna missbruk -0,9 

Barn och ungdomsvård -8,4 

Ekonomiskt bistånd -0,6 

Myndighetsutövning -1,4 

Cosmic link -0,2 

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022, plan 2023-2024 25(92) 



  

   

    
 

 
  

   
  

  

 
 

  

 

 

  
   

 
  

  

  
 

 
  

   
  

 

Härledning ekonomisk ram Plan 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Omfördelning 

Närvårdsstrateg till Ks 0,2 

Politisk satsning 

Engångskostnad Våbo Lövsta 

Ökade driftskostnader Våbo Lövsta 

-5,7 5,7 

-4,8 -19,6 -4,1 

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

Individ och familjeomsorg (IFO) 

Utmaning 

Den stora volymökningen är den främsta utmaningen att hantera för en ekonomi i balans. Verksamheten vi-
sar en ökning av inflödet av anmälningar både barn och vuxna samtidigt som utflödet är långsamt då många
individer behöver långvarigt stöd för att klara att leva självständigt med självförsörjning. Svårigheten ökar då 
IFO inte själv kan hantera alla volymer då verksamheten i många delar avspeglar hur andra verksamheter i
kommunen och andra myndigheter klarar sitt uppdrag. 

Omställningsarbeten och förändrade arbetssätt har en långsiktigt god effekt på ekonomin. Snabba kraftiga åt-
gärder kan snarare tendera att kosta mer i form av rörelse bland personal med konsultlösningar och fler pla-
ceringar som följd vilket gör att åtgärder behöver genomföras med god kommunikation och delaktighet i
verksamheten. Genom att samtidigt satsa på ett gemensamt utvecklingsarbete med ökad intern samverkan 
finns ett mål om ökad kvalitet för klienterna att sträva efter samtidigt som en mer kostnadseffektiv organisa-
tion skapas, vilket motiverar personalen i omställningsarbetet. 

Förändrat arbetssätt och förebyggande insatser för att motverka volymökningar är åtgärder av mer långsiktig 
karaktär vilket gör att en tilltro och en uthållighet behövs att rätt åtgärder pågår. 

Resultatförbättrande åtgärder 

Åtgärder utifrån både förvaltningens analyser och den externa analys som gjordes under 2019. 

Identifierade åtgärdsområden inom vilka åtgärder beräknas pågå under planperioden: 

 Kostnadseffektiv organisation 
 Kostnadseffektiva insatser 
 Minskade volymer 

Arbetet med en effektiv organisation samt kostnadseffektiva insatser är ett genomlysningsarbete för att sä-
kerställa verksamhetens eget arbete för att bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt vilket ock-
så till viss del kommer att kunna påverka volymerna. Nämndens internkontroll 2021 är en del av att granska 
och identifiera åtgärder inom det området. Det största arbetet med att minska volymerna måste ske i samver-
kan med andra förvaltningar och myndigheter där resurser för de gemensamma effektmålens aktiviteter be-
höver prioriteras. 

Äldreomsorg och funktionsstöd 

Utmaning 

Äldreomsorgens utmaningar runt ekonomi i balans är kompetensförsörjningen inom området kopplat till den 
väntade ökningen av antalet äldre och minskat antal personer i arbetsför ålder. Det ökande antalet äldre för-
väntas också i sig vara kostnadsdrivande då insatserna för målgruppen kommer att öka. 

Verksamheten arbetar för att hitta andra former av arbetstider/scheman för att minska övertid och mertid. 
Det flexibla arbetstidsavtalet om önskad sysselsättningsgrad som sades upp av facket under 2020 visade att
det fanns ett intresse att arbeta mer då det vid avslutet fanns över 20 årsarbetare i form av högre sysselsätt-
ningsgrad inom äldre och funktionsstöd. Inför den svåra rekryteringssituationen som väntas inom de när-
maste åren ser förvaltningen också ett behov av att skapa hållbara scheman utifrån längd, förläggning med
antal helger och delade turer. Denna översyn i kombination med kompetensutveckling för både nya och gam-
la medarbetare gör att förvaltningen både kan öka attraktiviteten och minska kostnader för verksamheten 
samtidigt som antalet personer minskas runt våra äldre och ger de nyanställda en lite bättre kunskapsgrund 
med sig in i verksamheten. 
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Utmaningen blir också att motverka ökning av volymerna av insatser samt hitta alternativa former för utfö-
rande av insatser där både förebyggande åtgärder och digitala lösningar blir viktiga faktorer för att klara upp-
draget. 

Lövsta vård- och omsorgsboende i Heby öppnar i slutet av 2022 och Tegelbackens vård- och omsorgsboende 
fasas då ut. Antalet platser bli därmed fler för att möta den ökande äldre befolkningens behov. 

Ökningstakten går långsammare än tidigare prognos visar och covid-pandemin har sannolikt minskat efter-
frågan på platser just nu. Om behovet av platser på vård och omsorgsboende inte ökar i den takt som tidigare 
beräknats när pandemin avtar så kommer en anpassning av platser att behöva göras under en period. Lång-
siktigt ökar dock behovet under minst 10-15 år fram i tiden och en översyn om platsbehovet pågår. 

Inom område funktionsstöd ökar behoven inom gruppen som har rätt till insatser genom Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är en rättighetslag för de som omfattas och inte möjliga för kom-
munen att avslå. 

Resultatförbättrande åtgärder 

Åtgärder för planperioden utifrån förvaltningens analyser och prognoser: 

 Attraktiv arbetsgivare/Kompetensförsörjning 
 Förebyggande insatser 
 Digitala lösningar 
 Kostnadseffektiva insatser inom funktionsstöd 

I förvaltningen finns i stort sett endast lagstyrd verksamhet. Förvaltningen kommer systematiskt att arbeta 
vidare för att ha en kostnadseffektiv verksamhet. 

Investeringsbudget 

Typ av investering Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

Arbetstekniska hjälpmedel 0,2 0,2 0,2 0,8 

0,7 

2,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,5 

0,6 

0,0 

1,5 

0,0 

0,0 

0,0 

2,1 

Kopieringsmaskiner/skrivare 0,0 0,0 0,0 

Utveckling digitalisering 1,5 1,0 1,0 

Våbo - nyanskaffning 4,4 0,0 0,0 

Trygghetslarm nytt Våbo 2,1 0,0 0,0 

Passagesystem nytt Våbo 1,6 0,0 0,0 

Sum Vård- och omsorgsnämnden 9,8 1,2 1,2 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

Vi ser ett flertal områden som vi behöver prioritera inom kommande år. Här nedan presenteras områdena 
närmare. 

Kultur- och aktivitet för barn och unga
I dag är vår kultur- och aktivitetsverksamhet för barn och unga till större delen direkt beroende av externa 
projektmedel. En viktig prioritering de närmaste åren är därför att göra den verksamhet som idag bedrivs 
med hjälp av externa projektmedel permanent. Det är angeläget eftersom vi vet att det finns problematik med 
psykisk ohälsa bland kommunens unga, att belastningen på individ- och familjeomsorgen är hög och att beho-
vet av förebyggande kultur- och fritidsaktiviteter är stort. Med tanke på att vi också arbetar nämndövergri-
pande mot gemensamma effektmål med fokus på ungas psykiska hälsa och förmåga till självförsörjande finns
det också en naturlig logik i att prioritera och utveckla den här verksamheten. Vi ser också att det finns en ef-
terfrågan av det kulturutbud vi idag erbjuder våra barn och unga, där Musikskolans instrumentundervisning 
kompletteras av sådant som musikal, dans, digitalt musikskapande och teater. Det är dags att göra kultur-
verksamheten permanent genom att utöka med 2-3 tjänster inom Musikskolans verksamhet. Detta bör också 
ses som ett första steg mot att omvandla Musikskolan till en regelrätt Kulturskola med ett kulturutbud som 
kommunens barn och unga kan lita på. Vi ser också behov av att introducera kultur under skoltid, detta för att 
tidigt väcka barnens intresse och lust inom området. Det här är ett arbete vi också kan starta så snart vi har 
mer personalresurser. 
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Prioriteringen avser: 

 Ökad personalkapacitet på Musikskolan, ett första steg mot att bilda en Kulturskola. Vi äskar 400 000
för denna prioritering. 

 Integrera ordinarie verksamhet Dans utan krav som idag finansieras med hjälp av kommunens socia-
la fond. Vi äskar 200 000 för denna prioritering. 

 Ökad personalkapacitet inom ungdoms- och integrationsverksamheten. Vi äskar 1 000 000 för denna 
prioritering. 

Folkhälsa 

Under 2020 har vi sett ett ökat behov av utomhusaktiviteter på grund av Corona covid-19. Människor har
också ett behov av mötesplatser och områden för rekreation och avkoppling. Med hjälp av extra tilldelat före-
ningsbidrag under 2020 är det ett antal föreningar som planerat för att bygga utomhusgym. Här har kommu-
nen ett viktigt uppdrag att fungera som en samverkanspartner, där vi resursmässigt dels stöttar förenings-
drivna initiativ, dels själva driver på utvecklingen där det behövs. Vi ser att det finns behov av exempelvis fler 
grillplatser, utomhusgym och gröna mötesplatser. För att uppnå detta krävs, utöver en ökad investeringsram, 
täckning för en ökad kapitalkostnad som tillkommer investeringen. 

Vi äskar 50 000 för denna prioritering. (500 000 investeringsram, se investeringsbudget) 

Digitalisering 
Det råder ingen tvekan om att vi lever i en digital värld, något som möjligen har förstärkts under det senaste
året då covid-19 utmanat våra fysiska möten. Våra invånare förväntar sig digitala och effektiva lösningar och
verktyg när de kommer i kontakt med oss. Det här är en verklighet som vi behöver ta på allvar och möta upp. 
Vi behöver dels se över vilka system som bör köpas in för att underlätta och effektivisera invånarnas kontakt 
med oss, dels underhålla systemen årsvis och bekosta driften av dem. Idag vet vi att vi behöver ett modernt
och effektivt bokningssystem för våra sporthallar, vilket i dagsläget sker manuellt via samtal. Vi vet också att
vi behöver nya datorsystem inom biblioteksverksamheten, och att vi behöver stärka upp vår ungdomsverk-
samhet med datorer. För att uppnå detta krävs, utöver en ökad investeringsram, täckning för en ökad kapital-
kostnad som tillkommer investeringen. 

Vi äskar 20 000 för denna prioritering. (200 000 investeringsram, se investeringsbudget) 

Uppstart av planerad investering - Östervåla bibliotek 
Det har sedan tidigare beslutats om en ökad investeringsram om 500 000 för att rusta upp och modernisera 
Östervåla bibliotek. För att komma i gång med planerad investering behöver vi täckning för en ökad kapital-
tjänstkostnad som tillkommer investeringen. 

Vi äskar 50 000 för denna prioritering. 

Ny konsthall och aktivitetslokal bredvid Heby bibliotek
Det står klart att Heby kommun saknar en bra plats att förvara, förvalta och visa upp vår konst. Det finns där-
för anledning att undersöka vilka möjligheter den snart lediga lokalen intill Heby bibliotek erbjuder (Kondito-
ri Åbagarens tidigare lokal). Lokalen är intressant av flera anledningar, bland annat på grund av sitt läge 
bredvid Heby bibliotek. Biblioteket saknar i sig bra möjligheter till att ordna konstutställningar, varför den 
nya lokalen skulle fungera som ett praktiskt komplement som ger mervärde till våra invånare. Vidare är Heby 
bibliotek relativt trångt då det kommer till personalutrymmen i form av kontorsplatser. Den nya lokalen kan 
då inhysa kontorsplatser för förslagsvis skolbibliotekspersonalen, vilket i förlängningen innebär att de publi-
ka ytorna i Heby bibliotek ökar och ger plats för exempelvis fler studieplatser. Utöver detta bidrar en ytterli-
gare konstlokal till samhällets attraktivitet och kulturens ställning i vår kommun. Det finns också möjligheter
för studieförbund att använda lokalen för kreativa aktiviteter och kursverksamhet. En förutsättning för den 
här prioriteringen är dock att vi finner ett gott samarbete och en bra dialog med Tegelbruksmuséet där vi 
samverkar, inte konkurrerar. 

Sammanfattningsvis bidrar denna prioritering till: 

 ett konstförråd. 
 en utställningslokal för både biblioteket och fler aktörer. 
 fler studieplatser/mötesplatser i Heby bibliotek. 
 mindre trängsel och bättre arbetsmiljö för bibliotekets personal. 
 ökad attraktivitet för Heby kommun och ett lyft av konstens ställning. 
 kreativ samverkan med studieförbund och föreningar. 

Vi äskar 100 000 för denna prioritering. 
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Styret föreslår dessa prioriteringar för 2022: 

 Musikskolan, 0,4 miljoner kronor. 
 Personal för ungdom och integrationsverksamhet, 1,0 miljon kronor. 

Hållbar tillväxt 

Människor har kanske mer nu än någonsin ett behov av mötesplatser utomhus och områden för rekreation 
och avkoppling. Med hjälp av extra tilldelat föreningsbidrag under 2020 är det ett antal föreningar som plane-
rat för att bygga utomhusgym. Här har kommunen ett viktigt uppdrag att fungera som en samverkanspartner, 
där vi resursmässigt dels stöttar föreningsdrivna initiativ, dels själva driver på utvecklingen där det behövs. 
Vi ser att det finns behov av exempelvis fler grillplatser, utomhusgym och gröna mötesplatser. En satsning på
att utveckla friluftslivet bidrar till kommunens attraktivitet och gör att fler får upp ögonen för Heby kommun 
som besöksmål. Denna satsning går också i linje med det pågående Lundaprojektet där vi arbetar för en ut-
veckling av Lundaområdet i Östervåla. Visionen är att föreningslivet, kommunen och lokala företag samver-
kar och för en dialog för att också kunna paketera ett attraktivt utbud, och därigenom skapa ett större värde 
åt Heby kommun. 

Social hållbarhet 

Med anledning av att många unga i Heby kommun mår psykiskt dåligt och att skolresultaten inte ser bra ut 
(där man vet att det finns koppling till hälsa), finns det all anledning att fortsätta arbeta med förebyggande
aktiviteter och satsningar. Den sociala fonden gör detta möjligt, och kultur- och fritid kommer fortsatt att sö-
ka pengar därifrån för att antingen utveckla/bibehålla tidigare satsningar, eller göra nya sådana som bedö-
mer möter behovet hos kommunens unga. 

Pågående är dels Dans utan krav (nu Danskraft) och satsningen på ungdomscoacher som vi bedömer som en 
viktig del i vårt förebyggande arbete där relationsskapande är så viktigt. Förhoppningen är att dessa satsning-
ar ska integreras i vår ordinarie verksamhetsbudget, detta så att det blir mer än tidsbundna projekt som för-
svinner efter en tid och därmed lämnar ungdomarna i sticket. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -29,5 -31,1 -32,3 -32,5 

Sänkt PO 0,4 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -0,5 -0,7 -0,8 -0,7 

Volymförändringar -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 

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

Beslutade åtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omfördelning 0,0 0,3 0,0 0,0 

Politisk satsning -1,8 -1,4 0,0 0,0 

Effektiviseringskrav 2,0 %, 2,3 %, 2,0 % 0,6 0,6 0,8 0,7 

Nettokostnadsram -31,1 -32,3 -32,5 -32,8 

Specificering Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Omfördelning 

Kommunikatör till Ks 0,3 

Politisk satsning 

Musikskolan -0,4 

Personal för ungdom och integrationsverk-
samhet -1,0 
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Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

Vi ser hur den psykiska ohälsan hos Heby kommuns unga är stor, att vi har en stor andel unga som lämnar 
grundskolan utan fullständiga betyg och att belastningen på individ-och familjeomsorgen är hög. Diskussio-
ner behöver föras kring hur resurser bäst fördelas för att i slutändan bli en besparing. Det är positivt att vi nu 
har gemensamma effektmål som vi arbetar mot tillsammans med BUF och VOF eftersom samverkan och dis-
kussion är en förutsättning för att nå lösningar på problem som är gemensamma. 

Stimulerande kultur- och fritidsaktiviteter är en viktig del för barn och ungas välmående och bör ses som en 
investering för framtiden. Därför är det centralt att vi här och nu har ett levande föreningsliv som erbjuder ett 
brett utbud av idrottsaktiviteter, liksom att vi som kommun kan erbjuda ett stabilt utbud av kultur- och fri-
tidsaktiviteter. Som det ser ut idag är vi beroende av externa projektmedel som när som helst kan sluta exi-
stera. Det är något som vi arbetar för att förändra och vi hoppas att vi landar i en annorlunda budgetfördel-
ning i det kommande. 

Investeringsbudget 

Typ av investering Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

Näridrottsplatser 0,0 0,0 0,0 4,0 

0,0 

1,0 

0,4 

0,0 

0,0 

5,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Mer öppet på biblioteken 0,0 0,0 0,0 

Skatepark/ Parkourpark 0,0 0,0 0,0 

Kopiatorer 0,0 0,0 0,0 

Upprustning anläggningar 0,1 0,0 0,0 

Ny Biblioteksservice 0,5 0,0 0,0 

Summa kultur- och fritidsnämnden 0,6 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

Förutom de prioriteringar som finns under rubrikerna nedan om Social hållbarhet, Hållbar tillväxt och Sänka 
kostnader/motverka höga kostnadsnivåer så behöver nämnden fortsatt prioritera arbete med digitalisering 
och kompetensförsörjning för att säkerställa en framtida hållbar förvaltningsorganisation. 

Kompetensförsörjning 

Personal inom samtliga av nämndens ansvarsområden är attraktiva. Nämnden ser därför positivt på kommu-
nens gemensamma satsning för att bli en attraktiv arbetsgivare och därigenom säkra kompetensförsörjning-
en i framtiden. T ex så är målet att heltid ska vara norm från år 2021 vilket framför allt påverkar kostverk-
samheten. I samband med att nämnden tagit över ansvaret för frukost och mellanmål på förskolor och fritids 
har ytterligare tio medarbetare inom kostverksamheten fått heltidstjänster. Nämnden kommer fortsatt under 
planperioden ha fokus på att säkerställa framtida kompetensförsörjning. 

Digitalisering 

Nämnden ser positivt på kommunstyrelsens arbete för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen vilket 
kommer underlätta för både privatpersoner och näringslivet vid olika typer av exploateringar och självklart 
också för nämndens egna exploateringar. Inom nämndens ansvarsområde sker en fortsatt digitalisering fram-
för allt med olika E-tjänster. Inom kostverksamheten så behöver också en fortsatt digitalisering ske framför 
allt för att effektivisering intern administration mellan skola och förskola i samband med beställning, avbok-
ning, fakturering o.s.v. 

Flera av de åtgärder och prioriteringar som nämns under huvudrubrikerna nedan ryms inom nämndens nu-
varande ram genom effektivisering och omprioritering men vi ser att en förstärkning behöver göras inom 
framför allt två områden: 

 Strategisk vattenplanering där vi idag i princip inte alls arbetar med denna viktiga fråga. Lagstyrd ut-
ifrån EU 's vattendirektiv och miljöbalken. Mer info under rubrik "Hållbar tillväxt". (1,1 Mnkr) 

 Naturreservat och friluftsliv. Samtliga kommunens naturområden och naturreservat har fått en kraf-
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tig ökning när det gäller antalet besökare och vi förutser att trenden kommer att hålls i sig. Det inne-
bär ökade kostnader för drift och skötsel t ex när det gäller sophämtning, tömning av toaletter, ved, 
städning mm. Det innebär också ett ökat behov av underhållsarbete av det olika lederna som finns
utmärkta i kommunen så att dessa är säkra och framkomliga. Mer info under rubrik "Hållbar tillväxt". 
(0,6 Mnkr) 

Styret föreslår dessa prioriteringar för 2022: 

 Drift- och kapitalkostnader för nya gator, 0,256 miljoner kronor. 
 Upprustning av naturreservat, 0,45 miljoner kronor. (tillfällig utökning) 

Styret föreslår dessa prioriteringar för 2023: 

 Drift- och kapitalkostnader för nya gator, 0,3 miljoner kronor. 
 Strategisk vattenförsörjning, 0,6 miljoner kronor (tillfällig utökning) 
 Rivning av byggnader, 0,2 miljoner kronor (tillfällig utökning) 

Styret föreslår dessa prioriteringar för 2024: 

 Drift- och kapitalkostnader för nya gator, 0,3 miljoner kronor. 

Hållbar tillväxt 

Nämnden har inlett ett samarbete med kommunstyrelsen, som ansvarar för den fysiska planeringen, för att 
tillsammans ”arbeta strategiskt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen med växande befolk-
ning och en levande landsbygd”. Uppdraget enligt planeringsdirektivet, är att tillse att den befolkningstill-
växt som kommunen har erfarit de senaste åren har möjlighet att fortsätta. 

Utmaningarna består i att exploatera i en "lagom" takt utifrån efterfrågan och att göra rätt prioriteringar, 
samtidigt som vi bevarar de värden som gör Heby kommun attraktiv. Förutom externa förfrågningar om 
mark har även kommunens verksamheter och bolag ökade behov av mark för ny- och ombyggnationer av t ex 
förskola och vård- och omsorgsboende. 

Den regionala utvecklingsstrategin baseras på tre strategiska utvecklingsområden: En region för alla, En håll-
bart växande region och En nyskapande region. Nämndens prioriteringar och effektmål taktar väl in i framför 
allt området En hållbart växande kommun. 

Friluftsliv och Östa naturreservat 
Ett av Heby kommuns kanske viktigaste attraktionsvärde är den fantastiska naturen som finns runt om i 
kommunen inte minst när det gäller Östa Naturreservat som gränsar till Färnebofjärdens nationalpark. Föru-
tom att det innebär stora möjligheter för invånarna som redan bor i kommunen med fiske, vandring och an-
nat friluftsliv så lockar våra naturområden också besökare från andra delar av Sverige och även internationel-
la besökare. 

Redan innan pandemin fanns en trend där fler söker sig ut i naturen, vilket genererar högre belastning på na-
turreservatet och ställer större krav på våra natur- och friluftsområden. Under förra året i samband med pan-
demin ökade antalet besökare kraftig till kommunens naturområden och naturreservat. Nationellt så förutses 
denna trend att hålla i sig även efter pandemin. Det innebär ökade kostnader för drift och skötsel t ex när det
gäller sophämtning, tömning av toaletter, ved, städning mm. Det innebär också ett ökat behov av underhålls-
arbete av de olika lederna som finns utmärkta i kommunen för att säkerställa att dessa är säkra och fram-
komliga. Även kommunens mer tätortsnära friluftsområden har upplevt ett kraftigt ökat antal besökare. 

Samverkan med näringslivet
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar ständigt tillsammans med kommunstyrelsen för att möjliggöra för nya 
eller utökade företagsetableringar inom kommunen. Både vad gäller bostäder och verksamheter. Detta 
görs genom att ha en god dialog med näringslivet och genom att så långt det är möjligt försöka matcha nä-
ringslivets behov av mark för verksamheter och bostadsbyggande. 

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

I de fall nämnden inte lyckas matcha den efterfrågan av mark som finns så är strävan alltid att försöka hitta 
ett annat likvärdigt alternativ i nära dialog med näringsutövaren. Här är tydlig information och kommunika-
tion a och o. 
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På en mer operativ nivå har förvaltningen arbetat med förbättringar på hemsidan under ”tomt och markför-
säljning” med en tydligare info om vad som gäller olika typer av markköp. Förvaltningen har haft flera dukat
bord möten och fått positiv respons gällande konceptet.  Ett nytt industriområde håller på att tas fram i Heby 
där det kommer finnas färdiga industritomter till salu. 

De senaste åren har nämnden arbetat aktivt med att göra Östa naturreservat mer tillgängligt och känt både
inom och utanför kommunen och 2020 har vi sett ett kraftigt ökat besöksantal inom naturreservatet. Det ger 
möjlighet till befintlig och ny näringslivsverksamhet inom reservatet. 

Agenda 2030 med fokus på miljö och vatten
Både lokalt, nationellt och internationellt ställs ökade krav och förväntningar på att kommunens verksamhe-
ter ska drivas mer hållbart och att kommunen ska stå i fronten när det gäller hållbarhetsarbetet inom kom-
munens gränser. 

Nämnden kommer att fortsätta att arbeta med samtliga tre perspektiven i Agenda 2030 men kommer att ha 
ett särskilt fokus på den ekologiska hållbarheten utifrån nämndens ansvar för miljöfrågor. Färdplan för ett 
hållbart län är framtagen av Länsstyrelsen och innehåller fyra regionala åtgärdsprogram. Dessa omfattar till-
sammans åtgärdsarbetet med samtliga miljömål som länet berörs av. Kommunen har eller kommer troligtvis
teckna ett antal hållbarhetslöften inom de fyra olika åtgärdsprogrammen. Dessa är åtgärder för att minska 
klimatpåverkan (2020), åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald (2021), åtgärder för vatten (2022) 
samt slutligen åtgärder för samhällsutveckling (2023). Kommunen har också beslutat om en gemensam av-
fallsplan inom VafabMiljö med flera miljömål. Detta innebär att en intensifiering behöver ske inom samtliga 
nämnder när det gäller miljöarbetet för att vi ska nå målen och uppfylla löftena. 

Heby kommun hör till två av Sveriges fem vattendistrikt och därför så kommer särskilt fokus behöva läggas 
av nämnden på just vattenfrågor. EU:s vattendirektiv ligger till grund för arbetet och förvaltningen av vatten 
är på avrinningsområden där alltså kommunen tillhör två vattendistrikt. Vattenmyndigheterna i Sverige har 
beslutat om samråd för Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärds-
program, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt 2021–2027. Åtgärds-
programmet för 2021–2027 riktar sig till myndigheter och kommuner för att säkerställa att de inom sina re-
spektive verksamheter genomför åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 

I planerna redogörs för hur distriktens vatten behöver förvaltas under kommande sexårsperiod för att följa 
miljökvalitetsnormerna samt hur vattnets nuvarande tillstånd ser ut. Heby kommun tillhör Bottenhavets och
Norra Östersjöns vattendistrikt. 

Säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning idag och i framtiden
Att säkerställa vattenresurser för vattenförsörjning i framtiden har pågått i flera år och kommer att fortlöpa. 
Omfattande utredningsarbete och undersökningar ligger till grund för identifiering av reservvattentäkt i 
Tärnsjö och Heby. Arbetet med reservvattentäkt i Tärnsjö har kommit så pass långt att en tillståndsansökan 
har lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Att få fram en reservvattentäkt för Heby har inte varit lika fram-
gångsrikt. I nästa steg behöver nuvarande vattentäkter och framtida prioriterade vattenresurser skyddas 
bland annat genom fastslagna vattenskyddsområden. Detta arbete pågår mellan kommunen och Länsstyrel-
sen. 

En säkert och effektiv gatubelysning
Kommunen har ett åldrat bestånd av gatubelysning i alla orter där framför allt underhåll "under mark" är 
kraftigt eftersatt. Sala Heby Energi har genomfört en besiktning av kommunens gatubelysning och som befa-
rats så kommer det krävas omfattande investeringar för att åter ha en effektiv och säker gatubelysning. En 
översyn behöver också genomföras om var i kommunen belysning ska finnas kvar. 
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Social hållbarhet 

Barnen och social hållbarhet i fokus när vi planerar våra samhällen 

Samhällsbyggnadsnämnden har under flera år utvecklat gröna mötesplatser i kommunens tätorter. Syftet
med dessa projekt har varit att skapa mötesplatser för människor i olika åldrar, vilket på ett tydligt sätt kopp-
lar till social hållbarhet. I projektet med den gröna mötesplatsen i Morgongåva var även medborgardialog en 
viktig del av processen. Medborgardialog använts också för att kartlägga viktiga tätortsnära rekreationsområ-
den. 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019 riktlinjer för kommunala lekplatser och naturliga lekmiljöer (Heby 
FS 2019:30), vilka bland annat anger att barn och unga i möjligaste mån inte ska ha längre än 300 meters 
gångväg från sin bostad till närmaste offentliga lek- eller rekreationsyta och att natur med höga lekvärden i 
anslutning till bostadsbebyggelse ska tillvaratas och göras tillgänglig som lek- och rekreationsyta där motsva-
rande ytor saknas. Nu pågår arbetet med att ta fram riktlinjer för säkra skolvägar. Syftet med riktlinjerna är 
att möjliggöra för barn och unga att på ett tryggt och säkert sätt kunna förflytta sig mellan bostad och skola. 

Heby kommun och Region Uppsala jobbar gemensamt för att säkerställa cykelbarhet mellan Morgongåva och 
Vittinge och mellan Östervåla och Harbo. GC-kopplingen mellan orterna kommer bidra till ökad trafiksäker-
het och förflyttning vilket bl.a. gynnar skolpendling, arbetspendling, fritidsaktiviteter m.m. 

Goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om hållbar struktur i en växande kommun och planeringsdirekti-
ven ska samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 
erbjuda Heby kommuns förskolebarn, elever och äldre goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider. 
Arbetet för att nå det gemensamma effektmålet intensifieras under 2021 och kommer att fortgå under plan-
perioden. 

Kostenhetens framtida verksamhet och struktur är beroende av vilka beslut som tas för framför allt skolans
organisation. Överallt där det finns verksamhet ska det serveras mat och det är konstaterats att endast mind-
re effektiviseringar kan genomföras genom att ställa om kök från tillagningskök till mottagningskök. Det är
antalet enheter som är avgörande för hur ekonomisk effektiv måltidsverksamheten kan bli. Utbildningsnämn-
den har beslutat att så långt det är möjligt så ska skola och förskolans verksamheter centraliseras inom re-
spektive ort. Nybyggnation planeras också i Vittinge respektive Harbo till en enhet och ett kök per ort vilket 
innebär en effektivisering av när det gäller personalkostnader inom kosten. Dock ökar samtidigt lokalkostna-
den eftersom köken som ersätts är gamla och omoderna och därigenom har en jämförelsevis låg hyra idag. 

Inom vård- och omsorg innebär det nya boendet som beräknas vara klart 2022 att verksamheten kommer att 
behöva utvärderas så att det nya köket som då byggs kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt samti-
digt som kvaliteten hålls hög. Beroende av vilka beslut som vård- och omsorgsnämnden fattar om framtida
struktur på vård- och omsorgsboenden kommer även kostverksamhetens struktur att påverkas. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -20,8 -21,4 -22,0 -22,8 

Sänkt PO 0,3 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -0,4 -0,5 -0,6 -0,5 

Volymförändringar -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 

Extra volymökning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Omf från Ks -0,2 0,0 0,0 0,0 

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

Politisk satsning -0,3 -0,2 -0,4 0,8 

Effektiviseringskrav 2,0 %, 2,3 %, 2,0 % 0,4 0,4 0,5 0,5 

Nettokostnadsram -21,4 -22,0 -22,8 -22,5 
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Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Specificering Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Extra volymförändring 

Nya gator (drift och kapitalkostnad) -0,3 -0,3 -0,3 

Politisk satsning 

Varmsätratippen 0,3 

Upprustning naturreservat -0,5 0,5 

Strategisk vattenförsörjning -0,6 0,6 

Rivning byggnader -0,2 0,2 

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

För att säkra kommande års resultat läggs fokus på att identifiera resultatförbättrande åtgärder både i form 
av effektiviseringar samt intäktsökningar för nämndens samtliga verksamheter. Utmaningen för nämnden 
blir att både gasa och bromsa samtidigt. Att säkerställa att de verksamheter som bidrar till kommunens at-
traktivitet och tillväxt kan fortsätta parallellt med att effektiviseringar genomförs. Att möjliggöra för nya bo-
städer och för näringslivet i övriga att expandera är nämndens viktigaste uppdrag för att påverka kommu-
nens ekonomi i positiv riktning. 

Den enskilt viktigaste faktorn som påverkar en kommuns ekonomi positivt är hur stor del av kommuninvå-
narna som betalar kommunskatt samt hur stor denna är. I Heby kommun har vi en lägre arbetslöshet är jäm-
förbara kommunen men samtidigt en lägre skattebas d.v.s. en Hebybo tjänar i snitt mindre än en invånare i en 
jämförbar kommun. 

Heby kommun har relativt få invånare på en stor geografisk yta med flera tätorter där det bor ungefär lika 
många invånare. Idag finns flera relativt små enheter med kommunal service (skola, förskola, vård- och om-
sorgsboende, kök, bibliotek osv) i de olika orterna. Inom flera verksamheter upplever man svårigheter att be-
driva effektiva verksamheter på grund de är så pass små. 

Fler kommuninvånare skulle gynna kommunen ekonomiskt både genom ökade skatteintäkter och genom be-
hov av större och därigenom mer effektiva kommunala enheter på de olika orterna. 

Nedan redogörs för de åtgärder som bedöms ge störst positiv ekonomisk effekt för kommunen, som ligger in-
om samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. 

(Inom parentes anges vilken nämnd som är ansvarig). 

 Attrahera fler kommuninvånare genom bra pendlingsmöjligheter, fina utemiljöer och bra kultur- och
fritidsutbud. (Sbn, Ks, Kfn) 

 Möjliggöra för fler kommuninvånare att flytta hit genom byggklara villatomter i attraktiva lägen och
flerbostadshus med lägenheter som efterfrågas. (Sbn, Ks) 

 Möjliggöra för företag att växa i kommunen eller nyetablera sig för att möjliggöra för fler arbetstill-
fällen och därigenom mer skatteintäkter. (Sbn, Ks) 

Kommunfullmäktige har beslutat att kostnadsnivån för de olika verksamheterna ska ligga i linje med jämför-
bara kommuner. Det finns relativt få nyckeltal med jämförbara kostnader för samhällsbyggnadsnämndens
verksamheter. De som finns är: 

 Kostnader för måltider i grundskolan. 2018 låg kostnaden 12 procent högre än jämförbara kommu-
ner, 2019 6 procent högre än jämförbara kommuner och 2020 lika som jämförbara kommuner. 

 Kostnader för parker per invånare. Hebys kostnad är 240 kr/invånare jämfört med medel på ca 480 
kronor/invånare år 2018, 2019 ser kostnaden för Heby ut att ha sjunkit till 91 kronor/invånare men 
budgeten är inte lägre. Heby kommuns kostnad ligger oavsett år väsentligt lägre än jämförbara kom-
muner. För 2020 är siffrorna ännu inte klara. 

 Kostnader för drift av gator - nytt nyckeltal för 2019 och ännu inte så många kommuner som rappor-
terat in. Heby kommun ser dock ut att ligga något lägre i driftskostnad per meter. För 2020 är siffror-
na ännu inte klara. 

 Kostnad för gatubelysning mäts kr/ljuspunkter. Få jämförbara kommuner men Heby kommun ligger 
relativt lågt. Kostnad kommer att öka på grund av eftersatt underhåll/investering. För 2020 är siff-
rorna ännu inte klara. 
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Samhällsbyggnadsnämndens har precis som övriga nämnder haft stora effektiviseringskrav under flera år på
mellan 2-3%. De stora besparingskraven innebär att nämnden förutom en allmän återhållsamhet även behö-
ver genomföra strukturella förändringar inom samtliga enheter. Nedan följer en kortfattad beskrivning över 
de åtgärder som har genomförts, pågår eller ska genomföras för att nämnden ska klara sina effektiviserings-
krav. 

 Öka intäkter för markförsäljning genom att tidigt genomföra strategiska markinköp av attraktiv 
mark som sedan förädlas genom planarbete och exploatering av infrastruktur. 

 Säkerställa rätt intäkter för kommunens markinnehav med utgångspunkt i marknadsvärde. 
 En ny intern resursfördelningsmodell för kostverksamheten som innebär mindre intern administra-

tion och en effektiv ekonomisk styrning. 
 Digitalisera måltidsverksamheten tillsammans med skola/förskola när det gäller beställning, fakture-

ring och avbokning o.s.v. 
 Fortsatt vara tuffa, kompetenta och professionella beställare i samband med upphandling av tjänster 

och varor. 
 Ersätta entreprenörer med egen personal t.ex. så har två anläggare anställts inom vatten och avlopp. 
 Strategisk planering av utvecklingen av vår infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar och 

kollektivtrafik. Höja den egna kompetensen genom att anställa en gatuingenjör och därigenom bli 
mindre beroende av konsulter och samtidigt mer effektiva på sikt. 

 Avveckla det kommunala vägbidraget. 

Förutom ovanstående så sker en mängd olika åtgärder för att öka intäkter respektive minska kostnader inom 
nämndens ansvarsområden. 

Investeringsbudget 

Typ av investering Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

Hastighetssänkande åtgärder 

Pendlarparkering 

GC-väg 

Reinvestering gata (innefattar asfaltering) 

Cykelinfrastruktur 

Reinvestering utemiljö (park och lekplatser) 

Utveckling utemiljö (Park o lekplatser) 

Upplåtelse av mark 

Belysning 

Reinvesteringar broar 

Inventarier kosten 

Tillgänglighetsanpassa 

Återplantera 

Utsmyckning juletid (större julgransfot) 

Kopiatorer 

Markexploatering 

Östa 

Vattenåtgärder 

VA 

Ledningsbyte, avstängningsventiler 

Reservvattentäkt 

Ventilbyten 

0,1 0,2 0,1 0,8 

0,0 

0,0 

8,0 

0,0 

3,0 

0,0 

0,0 

4,5 

0,4 

0,5 

0,4 

1,0 

0,0 

0,1 

10,0 

1,2 

0,0 

8,0 

2,5 

2,6 

0,4 

0,0 

0,0 

4,0 

0,0 

3,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,2 

0,5 

0,2 

1,0 

0,0 

0,0 

5,0 

0,9 

0,0 

6,0 

0,0 

2,6 

0,6 1,0 0,0 

0,4 1,5 3,6 

1,6 6,3 2,6 

0,0 0,0 4,0 

0,4 1,0 1,0 

0,2 0,8 0,2 

0,0 0,5 0,0 

4,0 4,0 4,0 

0,6 0,2 0,2 

0,3 0,3 0,3 

0,1 0,1 0,1 

0,0 0,1 0,1 

0,2 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

6,8 2,3 2,5 

0,3 0,3 0,0 

0,3 2,0 0,0 

1,5 1,5 1,5 

0,8 1,2 0,5 

0,7 0,7 0,7 
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Typ av investering Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

Exploatering 2,6 1,5 1,5 4,0 

0,0 

0,0 

2,0 

49,0 

2,0 

0,0 

0,0 

1,0 

26,8

Miljöåtgärder spillvatten 0,0 0,0 1,5 

Investering byggnader 0,5 5,5 0,0 

Reinvestering byggnader 0,7 0,2 0,5 

Sum Samhällsbyggnadsnämnden 22,5 31,0 24,9 

 Bygg- och miljönämnden 

Nämndens prioriteringar 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter, såväl mot enskild som mot 
kommunens egen verksamhet, beträffande plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskydd samt bostads-
anpassningsbidrag som regleras i följande lagrum: 

 Vad som anges i plan- och bygglagen beträffande bygglov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygg-
förordningen, marklov, byggsamråd, kontrollplan, slutbesked, rätt att godkänna av byggherren före-
slagen kontrollansvarig och förbud att fortsätta byggnadsarbeten. 

 Åtgärder enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem. 
 Beslut enligt plan- och byggförordningen om hissar och andra motordrivna anordningar. 
 Beslut enligt plan- och byggförordningen. 
 Tillstånd till skylt enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
 Påföljder och ingripande vid olovligt byggande enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 Ärenden som åligger den kommunala nämnden inom plan- och bygglagsområdet enligt fastighets-

bildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. 
 Bygg- och miljönämnden ska svara för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet

samt de angränsande områden som enligt gällande lagar och författningar åligger sådan nämnd. Däri 
ingår bland annat kontroll av försäljning av receptfria läkemedel. 

 Nämnden är ansvarig för den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbal-
ken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt föreskrifter med-
delande med stöd av dessa lagar. 

 Nämnden är behörig myndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. 
 Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kom-

muner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen. Ansvaret innefattar kontroll
av dricksvatten, livsmedelshygien, renlighet och spårbarhet. 

 Bygg- och miljönämnden ansvarar för att avge yttrande enligt alkohollagen till den nämnd inom 
kommunen som handhar alkoholärenden. 

 Bygg- och miljönämnden ska - besluta i ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag enligt lag om 
bostadsanpassningsbidrag med mera. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -7,9 -7,9 -8,0 -8,0 

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

Volymförändringar -0,1 0,0 0,0 0,0 

Beslutade åtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

Nettokostnadsram -7,9 -8,0 -8,0 -8,1 
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Utbildningsnämnden 

Nämndens prioriteringar 

Utbildningsnämnden befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge och det kommer att bli tuffa år även framö-
ver. Vi lever just nu en orolig tid med Coronapandemin och det är svårt att sia om vad det kommer få för eko-
nomiska och sociala konsekvenser framöver. Men en ökad arbetslöshet och en negativ påverkan på budget är 
att vänta. De statliga satsningarna som planerats, mycket med fokus på bland annat vår verksamhet, kan 
komma att se annorlunda ut framöver. Utbildningsnämnden har idag en organisation som delvis är byggd på 
att få in statsbidrag och förändras detta måste ytterligare justeringar ske i verksamheten. Kontinuerliga ut-
värderingar av skolpengsberäkningen är nödvändiga för att säkerställa en likvärdig resursfördelning. 

Trots de effektiviseringar som skett tidigare år har Utbildningsnämnden organisation fortsatt något för små 
grupper och för få elever per årsarbetare för att nå målet om en budget i balans på alla enheter. Utbildnings-
nämndens långsiktiga mål, för att komma inom budgetram, är färre och större klasser samt fler elever per
årsarbetare som en del i att uppnå en mer kostnadseffektiv organisation. Utbildningsnämnden har en stor or-
ganisation med många enheter och verksamhetsformer vilket skapar en komplex bild och en svårighet att få 
överblick. 

Kommunen har ett stort antal elever inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar) och vi ser även att gruppen 
som inte är behöriga till gymnasiet är fortsatt hög. Utbildningsnämnden kommer framöver inte att få köpa 
platser på delar av det individuella programmet (IMA) i Uppsala som tidigare varför eleverna nu hänvisas i 
huvudsak till Sala. Utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda vilka kostnader och möj-
ligheter som finns för att bedriva IMA i Heby kommuns regi. 

Kostnader för gymnasieskola och gymnasiesärskola är svåra att budgetera och prognostisera i och med att 
Heby kommun inte har ett eget gymnasium och därmed saknar möjlighet att påverka skolpengen för dessa 
verksamheter. Förvaltningen har därutöver svårt att förutse vilka program eleverna kommer att välja. Inom 
gymnasieskolan kan skillnaden i kostnad variera stort mellan programmen; i dagsläget är den lägsta kostna-
den per elev och månad 7000 kr och den högsta 26 000 kr. Trots att Utbildningsnämnden försöker ta höjd för
detta så har det de senare åren varit svårt att hålla sig inom lagd budgetram. För att komma till rätta med det-
ta behöver det utvecklas vassare prognosverktyg, samt en kvalitativ uppföljning. Möjligt är dock att även un-
derlaget för hur budgetramen beräknas behöver justeras för att bemöta den kostnadsökning som syns inom 
verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Kostnadsökningen beror på fler faktorer, dels en ge-
nerell höjning av skolpeng och dels att det de senaste åren syns en ökad kostnad för anpassad gymnasieut-
bildning beroende på elevens behov. Nuvarande metod för att beräkna volymkompensation i de olika nämn-
dernas budgetramar tar inte hänsyn till att även om en viss ålderskategori minskar i antal så kan fortfarande 
antalet elever inom en viss verksamhet öka. Exempelvis kan antalet elever i åldern 16-19 år totalt sett minska 
vilket i nuvarande budgetmodell innebär en volymsänkning för båda verksamheterna gymnasieskola och
gymnasiesärskola, detta trots att en volymökning kan ses inom gymnasiesärskolan. Detsamma gäller för 
grundskola och grundsärskola, även om det skulle synas en minskning för den ålderskategorin så kan fortfa-
rande antalet elever inom grundsärskola öka. Denna verksamhet kräver oftast en mer anpassad skolgång vil-
ket innebär en högre kostnad jämfört med skolpengen för grundskola. 

Digitalisering är kostsam och förvaltningen behöver arbeta för att få effekter på ekonomin likväl som på ar-
betssätt och administration. Huvudfokus de närmaste åren är en systempark (med systempark avses samtliga 
system som används inom Barn- och utbildningsförvaltningens organisation) som har god synkning av data 
mellan system, uppfyller verksamheternas behov och förenklar såväl processer som analys och vardagliga ar-
betsuppgifter. 

Förvaltningen ser en större rörlighet bland personalen och att rekrytera är, och kommer även fortsatt att va-
ra, en av de största utmaningarna framöver. I samband med nyrekrytering syns också ett annat löneläge då 
närheten till större städer leder till högre ingångslöner. Förvaltningen ser att ökade krav på behörigheten i
fritidshem, grundsärskola och förskoleklass skapar behov av att satsa på kompetensutveckling för de yrkes-
grupper som också är svåra att rekrytera. Detta gäller exempelvis lärare i fritidshem och speciallärare med
inriktning mot utvecklingsstörning, men också behöriga lärare inom vissa ämnen så som slöjd och musik. 

Att arbeta mer tillsammans både inom förvaltning och över förvaltningsgränserna är nödvändigt för att ut-
veckla organisationen och bygga en verksamhet som är kostnadseffektiv, likvärdig och håller en hög pedago-
gisk standard. Resultaten måste förbättras och våra barn/elevers mående är en viktig del i detta. För att detta
ska bli möjligt pågår ett arbete med att ta fram en skolplan för de kommande fem åren. Denna ska peka ut en 
riktning och mål att arbeta med och fokusera på. Med en gemensam helhetssyn och ett utvecklat ledarskap in-
om hela verksamheten tillses att barn och elever känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas så långt 
som möjligt. 
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Ett led i att öka det förvaltningsövergripande arbetet är den sociala investeringsfonden. Även denna förvän-
tas bidra till att öka samverkan och insatser kopplade till barn och ungas mående. Det långsiktiga och gemen-
samma målet är att fler elever ska vara behöriga till och klara av gymnasieutbildningen. 

Avtalet gällande Skolskjuts av särskilda skäl löper ut vid årsskiftet 2022. Förvaltningen ser de senaste åren
att kostnaderna för bland annat skolskjuts av särskilda skäl är höga och ser, tillsammans med andra förvalt-
ningar, över hur detta kan arrangeras i framtiden. En kostnadseffektiv möjlighet för Barn- och utbildningsför-
valtningen skulle vara att arrangera skolskjuts av särskilda skäl i egen regi. 

Utbildningsnämnden har fattat beslut gällande framtida skolstruktur och valt att behålla samtliga skolenhe-
ter. Förvaltningen arbetar nu tillsammans med lokalstrateg och Heby fastigheter för att så snabbt som möjligt 
få till de anpassningar som är nödvändiga för att få till en mer kostnadseffektiv struktur i organisationen. I tä-
torten Heby har nu (2021) Förvaltningskontoret samt förskoleavdelningarna Villekulla och Junibacken flyttat 
in på Heby skola. I Vittinge har två avdelningar som haft lokal separat från huvudförskolan lagts ned och de 
barn som inte får plats på Vittinge förskola hänvisas idag till Morgongåva förskola. För 2021 har förskolan i 
Vittinge plats för 38 placerade barn. I upptagningsområdet finns sammanlagt 67 barn i förskoleåldern. 

Utbildningsnämnden begär månadsrapporter och genomgång av dessa av controller vid varje sammanträde 
samt redovisningar gällande samtliga verksamheters eventuella avvikelse mot budget. Vid varje sammanträ-
de redovisas också det pågående arbete med lokalstruktur samt den långsiktiga planen för budget i balans. 
Det långsiktiga arbetet för en budget i balans bedrivs såväl övergripande som på enhetsnivå. 

Förvaltningen arbetar även fortsatt med att se över samtliga kostnader såsom kost, hyror, IT och digitala sy-
stem med mera. Den prognos som arbetas fram av Sweco har under åren reviderats av Heby kommun och vi-
sar nu på en något långsammare tillväxt. 

I och med inrapporteringen till Räkenskapssammandraget för 2020 har verksamheterna och ekonomienhe-
ten tillsammans med personalenheten säkerställt att alla kostnader ligger mot rätt verksamhet och inom rätt 
kostnadskategori. Gällande grundskolan, som är den av Utbildningsnämndens verksamheter som har en rik-
tad besparing mot sig, syns en kostnadsminskning per invånare (7- 15 år) på 2 procent från år 2019 till 2020. 

Sammanfattning av prioriterade områden de kommande åren: 

 Ekonomiskt arbete för en budget i balans, ordning och reda i ekonomin och god ekonomisk kompe-
tens inom hela organisationen 

 Kompetensförsörjning (särskilt inom grundsärskola, fritidshem och förskoleklass) 
 God psykisk hälsa för våra barn och elever 
 Implementering av Skolplanen 
 Digitalisering 

Samtliga prioriterade områden har som mål att skapa förutsättningar för våra barn och elever så att var och 
en kan utvecklas så långt som möjligt. 

Styret föreslår dessa prioriteringar för 2022: 

 Kompensation för negativ avvikelse 2020, 6,8 miljoner kronor. 
 Det riktade besparingskravet för 2021, 1,0 miljoner kronor tas bort. 
 Inget riktat besparingskrav 2022, 2,0 miljoner kronor 
 Kompensation ökade måltidskostnader, 2,5 miljoner kronor 

Styret föreslår dessa prioriteringar för 2023: 

 Hyreskompensation för ny förskola/skola i Vittinge, 0,349 miljoner kronor 

Styret föreslår dessa prioriteringar 2024: 

 Helårseffekt hyreskostnad för ny förskola/skola Vittinge, 3,840 miljoner kronor. 
 Hyreskompensation för ny förskola/skola i Harbo, 0,767 miljoner kronor. 
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Hållbar tillväxt 

Utbildningsnämnden har i den mån det varit möjligt försökt centralisera sina verksamheter i de orter där
verksamheter finns. I Heby är samtliga avdelningar tillhörande Bullerbyns förskola lokaliserade i samma 
byggnad. Därtill har Barn- och utbildningsförvaltningen flyttat till Heby skola och lämnat lokalerna på 
Centralgatan. Vittinge förskolas verksamhet har lokaliserats till en lokal vilket medfört färre förskoleplatser i 
tätorten och vårdnadshavare kan hänvisas till förskoleplatser i Morgongåva. Centralisering har genomförts i 
majoriteten av orterna i den utsträckning det varit möjligt så att verksamheter är lokaliserad i samma eller
anknytande lokaler. Ett fortsatt arbete bedrivs att försöka centralisera nämndens verksamheter i respektive
ort, men majoriteten är redan genomförd. 

Utifrån näringslivsstrategin fokuserar förvaltningen på delen med att öka matchningen mellan näringslivets, 
skolans och arbetslivets behov. En samordnande arbetsgrupp är tillsatt med verksamhetschef, chef för ar-
betsmarknad och vuxenutbildning samt kommunens näringslivsstrateg. Gruppen har träffats och även arbe-
tat tillsammans med gruppen Företagarna och studie- och yrkesvägledare (SYV) med dessa frågor. Implemen-
teringen har påbörjats under året och en del aktiviteter har genomförts, men vissa områden har blivit lågt 
prioriterade eller flyttats framåt bland annat på grund av det intensiva arbetet med plan för budget i balans
för Utbildningsnämnden samt Covid-19 pandemin. 

Gruppen har under året bland annat arbetat med ett förtydligande av verksamhetsmålen.
• Skapa riktade utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen.
• Arbeta för framtagande av fler lärlingsprogram.
• Säkerställa entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i grundskolan. 

Planerade insatser 
• Framtidsportal – grupp för samverkan skola - näringsliv.
• Ta fram en gemensam plan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning från förskolan till
vuxenutbildningen.
• Skapa ett SYV- nätverk.
• Få företag att ta emot fler Praoelever och praktikanter. 

Detta är en del av ett större arbete som Utbildningsnämnden bedriver gällande näringslivsstrategin genom 
att säkerställa att barn och elever i Heby kommun får likvärdiga utbildningsmöjligheter på samtliga enheter
samt säkerställa att de har goda förutsättningar för framtida gymnasieval och yrken. Ett led i detta arbete är 
framtagandet av en SYV-plan som enheterna kan arbeta med samt andra större sociala satsningar och kopp-
lingar mot kommunens näringslivsstrategi 

Utbildningsnämnden arbetar aktivt med att tillgodose förskolebehov i samtliga orter där förskola i kommunal 
regi bedrivs. Detta innebär att eventuell nybyggnation av bostäder kan medföra en ökad efterfråga av försko-
leplatser i berört område. Samma förutsättningar gäller för grundskola, men med vissa skillnader. Då det rå-
der skolplikt från hösten det år barn fyller 6 har kommuner ansvar att säkerställa att skolplikten kan genom-
föras. Eventuell byggnation av bostäder kan medföra att elevantalen i en ort ökar och det är viktigt att Utbild-
ningsnämnden informeras och är delaktig i processen för att säkerställa att det finns platser på grundskola. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i dagsläget ett samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen gällan-
de projekt som berör nybyggnation av bostäder, men detta samarbete behöver utvecklas ytterligare. Detta för
att kunna underlätta för respektive nämnd vid planeringen av framtida serviceutbud i samband med byggna-
tion av bostäder. 

För att uppnå RUSens uppsatta mål behöver invånare ha en god utbildningsgrund vilket faller inom ramen för 
Utbildningsnämndens grundläggande ansvarsområden. En stor del av nämndens uppdrag regleras av Skolla-
gen och respektive verksamhets läroplan, men Utbildningsnämnden har även valt att förtydliga sin målsätt-
ning genom specifika effektmål med tillhörande mått. De senaste årens ekonomiska underskott och riktade
besparingskrav medfört omorganisation av personal på samtliga enheter för att säkerställa en budget i ba-
lans. Än så länge har elevers utbildningsresultat inte uppvisat större förändringar jämfört med tidigare år, 
men med fortsatta riktade besparingskrav och lägre ekonomisk ram kan Utbildningsnämndens grundläggan-
de uppdrag försvåras. Den långsiktiga konsekvensen av detta kan bli försämrade studieresultat och att Heby 
kommun inte bidrar till Uppsala läns målsättning i lika stor utsträckning som kommunen annars har potenti-
al för. 

Social hållbarhet 

Elevhälsan utgör en viktig del av grundskolans arbete med att erbjuda elever möjligheter att klara grundsko-
lan, men verksamheten har de senaste åren präglats av ett stort antal chefsbyten och organisationen har ge-
nomgått flera förändringar i samband med detta. En ny chef tillsattes under hösten 2020 och har som upp-
drag att skapa en organisation som följer lagkraven och att detta kan följas upp systematiskt. Det finns ett be-
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hov av att utveckla en samsyn kring specialpedagogiska insatser där målsättningen är att samtliga enheter ar-
betar likvärdigt. En samordnande specialpedagog finns sedan hösten 2019 och antalet skolpsykologer har ut-
ökats för att kunna arbeta mer främjande och förebyggande. Utifrån samtal med delar av elevhälsan hösten 
2019 utmynnade ett antal frågeställningar för att hitta ett nuläge att utgå ifrån och hitta områden att analyse-
ra och mäta systematiskt. Skillnader i förhållningssätt och elevsyn föranleder förändringar för att skapa en 
samsyn och en likvärdighet inom hela elevhälsan, både centralt och ute på enheterna. Den centrala elevhälsan
behöver säkerställa att alla elever får det stöd de har rätt till och en tätare uppföljning och analyser utifrån 
screeningar i flera årskurser behövs för att få större förståelse för vilka insatser som behövs framöver. Ett led 
i detta arbete är skapandet av en gemensam elevhälsoplan där de olika professionerna samt arbetssätt och
förhållningssätt finns dokumenterade. Detta arbete påbörjades under hösten 2020 och är kommunicerat med
elevhälsopersonal i verksamheterna. Därtill har arbetet med en gemensam screeningplan påbörjats vars syfte 
är att skapa gemensamma rutiner och dokument för kartläggningar och utredningar. 

Utbildningsnämnden antog under hösten 2020 nya riktlinjer rörande övergång och samverkan för förskola
och grundskola. Därtill har Barn-och utbildningsförvaltningen framtagit nya rutiner för att säkerställa att 
samtliga enheter kan säkerställa vilken information som tydligt ska framgå. Målsättningen med dessa riktlin-
jer och rutiner är att skapa likvärdighet i enheternas arbete med övergång och samverkan. 

Utbildningsnämnden har tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden be-
slutat om ett gemensamt effektmål rörande barn och ungas psykiska välmående. Detta nämndövergripande 
samarbete leds av Styrgruppen för Barn och unga där chef för Elevhälsan och rektor för CLL representerar 
Utbildningsnämnden. Under hösten 2020 genomfördes en enkätundersökning där elever från och med års-
kurs 6 fick möjlighet att skatta sitt emotionella, sociala och psykiska välbefinnande. Denna enkät kommer att 
genomföras årligen under hösten för att kunna kartlägga hur elevernas välbefinnande förändras över tid och 
hur dessa påverkas av olika projekt. Resultaten av den första enkäten påvisade att flickor i kommunen över-
lag skattar sitt välbefinnande lägre än pojkar, men det saknas tydligt underlag från tidigare år vilket innebär
att inga konkreta slutsatser kunde erhållas. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Nettokostnadsram föregående år -365,8 -364,1 -380,8 -384,0 

Sänkt PO 5,2 0,0 0,0 0,0 

Pris- och löneuppräkning -6,5 -7,6 -9,5 -8,8 

Volymförändringar -5,5 -6,5 -4,5 -6,4 

Riktad besparing 1,0 -1,0 2,0 0,0 

Politisk satsning 0,0 -9,3 -0,3 -4,6 

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

Effektiviseringskrav 2,0 %, 2,3 %, 2,0 % 7,5 7,7 9,2 8,0 

Nettokostnadsram -364,1 -380,8 -384,0 -395,9 

Specificering Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Politisk satsning 

Kompensation kostpriser -2,5 

Negativ avvikelse 2020 -6,8 

Vittinge förskola/skola -0,3 -3,8 

Harbo förskola/skola -0,8 

Sänk kostnader/motverka höga kostnadsnivåer för planperioden 

Förvaltningen arbetar vidare med att jämföra nuvarande grundskoleorganisation med den modellskola som 
legat till grund för beräkningen av skolpengen. Förvaltningen ser att den kommunala grundskolan har mind-
re klasser och fler årsarbetare än vad modellskolan är beräknad på och arbete pågår med att anpassa verk-
samheten till modellskolan för att samtliga verksamheter ska rymmas inom sin tilldelade budgetram. De 
verksamheter som ligger längst ifrån en budget i balans har prioriterats under år 2021 för att tillsammans 
med controller och delar av förvaltningen arbeta fram effektivare arbetssätt och på så vis nå en budget i ba-
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lans utan att sänka kvaliteten på utbildningen. Gällande den kommunala förskolan är det svårt att bemöta va-
riationerna gällande antalet barn från år till år, antalet barn påverkar både planering av organisation och till-
delad budgetram. Det är ett kommunalt ansvar att ha en beredskap för det antal barn som kan börja på för-
skolan. Inom den kommunala förskolan är det väldigt olika från år till år gällande vilket förskoleområde som 
har en budget i balans och den främsta förklaringen är just antalet barn. Covid-19 har ytterligare försvårat ar-
betet med att prognostisera antalet barn. 

Inför år 2022 tas även en modellskola fram för den kommunala grundsärskolan samt att Centrum för Livs-
långt Lärandes (CLL) verksamhet och ram utvärderas och eventuellt justeras. 

En stor del av Utbildningsnämndens budget avsätts för gymnasieskola och gymnasiesärskola då det köps 
platser i andra kommuner för samtliga elever som är folkbokförda i Heby kommun (17 % av Utbildnings-
nämndens prognos för år 2021). Den här budgetposten är svår att påverka då Heby kommun ej kan påverka 
kostnaden mer än genom att förbättra den ekonomiska uppföljningen vilken är föremål för intern kontroll år
2021. Vidare försvåras budgetarbetet när förvaltningen är beroende av hur budgetprocessen fortskrider i de 
kommuner där Heby Kommun köper platser. Exempelvis kan förseningar eller särskilda satsningar inom oli-
ka verksamheter påverka en för Utbildningsnämnden i Heby redan lagd budget. 

Förvaltningen arbetar vidare med effektiviseringar inom flera områden samt med att effektivisera arbetssätt. 

Följande åtgärder arbetas fortsatt aktivt med under 2021 och kommande år: 

 Elevresor/skolskjuts 
 Se över rutiner kring gymnasiet för en effektivare ekonomisk hantering (se även intern kontroll 

2021) 
 Samverkan mellan verksamheter, exempelvis kring öppning och stängning samt kring sjukfrånvaro. 
 Förankring av skolplanen så att alla arbetar med samma mål i sikte 
 Säkerställa kostnaderna för kosten samt arbeta bort administration i samverkan med Kostenheten 

och Samhällsbyggnadsnämnden. 
 Se över och säkerställa att vi organiserar CLLs verksamheter på ett optimalt sätt. 
 Se över och säkerställa att organisationen av undervisning samt resor gällande moderna språk/prak-

tiskt estetiska ämnen fungerar optimalt. Exempelvis genom att årskurs 5 och 6 får heldagar på hög-
stadierna. Detta kan bidra till att bättre fylla tjänster på högstadierna, bättre behörighet i undervis-
ningen samt till att övergång och samverkan mellan stadierna får ett kvalitativt lyft. 

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

 Översyn av finansiering, handläggning och rutiner för tilläggsbelopp 
 Långsiktig plan för budget i balans för varje enhet, med start hos de verksamheter som är längst från 

en budget i balans. 
 Ekonomiskt utvecklingsarbete (rutiner, utbildning etc.) 

För mer om de åtgärder som Utbildningsnämnden arbetar med för att verksamheterna ska rymmas inom ram 
se bilaga "Långsiktigt åtgärdsplan för budget i balans, arbetsmaterial". Se även PM "Åtgärder för en ekonomi i 
balans 202104" som rapporterades till Utbildningsnämnden i april 2021. I PM:et återfinns även ett framskri-
vet nuläge och önskat läge. 

Investeringsbudget 

Typ av investering Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

Omstrukturering Utbildningsnämnden 0,0 3,0 0,0 3,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

0,0 

0,0 

6,0 

9,0 

15,0 

Kopieringsmaskiner/skrivare 0,0 0,0 0,0 

Möbler 3,0 3,0 7,0 

Utomhus- och inomhusmiljö 2,5 4,0 12,0 

Sum utbildningsnämnden 5,5 10,0 19,0 

Budget för investering i förskola/skola i Harbo respektive Vittinge finns i Hebyfastigheters för budget och 
planperiod. 
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Valnämnden 

Nämndens ansvarsområde 

Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på val-
nämnd. Detta innefattar bland annat att leda och ansvara för genomförande av allmänna val och folkomröst-
ningar enligt vallagen. 

Riksdagsvalet i Sverige 2022 äger rum söndagen den 11 september. Vid detta val kommer Sveriges riksdag 
för mandatperioden 2022-2026 att väljas. Samtidigt kommer det att hållas allmänna val till kommun- och re-
gionfullmäktige. 

Styret föreslår denna prioritering för 2022: 

 Ettårig kompensation för att genomföra årets val, 0,3 miljoner kronor. 

Ekonomisk ram 

Härledning ekonomisk ram Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

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

Sänkt PO 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Nyval 0,0 -0,3 0,3 0,0 

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

Nettokostnadsram 0,0 -0,3 0,0 0,0 
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Koncernbolagets planering och budgetramar 
Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet finns i Hebyfastigheter AB, som är 
moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, äger
kommunens hyres- och bostadsfastigheter, är dotterbolag till Hebyfastigheter AB. 

Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt 
och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfas-
tigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och er-
bjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär
också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som be-
driver sin verksamhet på affärsmässig grund. Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställ-
ning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. 

Styrning 

Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag. 

Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet 

Hebygårdar AB ska årligen generera en direktavkastning på minst fem procent av bokfört värde. 

Hebyfastigheter AB ska stödja verksamheten med att förvalta kommunens verksamhetslokaler för dess kärn-
verksamhet på ett kostnadseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Bolaget ska generera en vinst för att klara en 
långsiktig och ändamålsenlig förvaltning av kommunens verksamhetslokaler. Mer konkreta resultatmått 
kommer att tas fram och presenteras för kommunstyrelsen när de har färdigberetts. 

Borgensavgiften fastställs till 0,35 procent och beräknas på under året genomsnittligt lånebelopp. 

Soliditeten för Hebyfastigheter AB ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent och för Hebygårdar AB till minst 
20 procent. 

Investeringsbudget 

Typ av investering Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

Hebyfastigheter 57,2 126,0 18,5 22,0 

84,2 

106,2 

22,0 

45,0 

67,0 

Hebygårdar 56,1 68,0 18,5 

Summa investeringar bolagen 113,3 194,0 37,0 
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Ekonomisk sammanställning, miljoner kronor 

Driftsbudget 

Styrelse/nämnd Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Kommunfullmäktige 

Revisionen 

Utvecklingsmedel 

Sociala investeringar 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Utbildningsnämnden 

Valnämnden 

Omställningskostnader 

-2,1 

-0,8 

0,0 

-0,5 

-75,0 

-359,1 

-31,1 

-17,7 

-5,7 

-372,6 

0,0 

-2,0 

-2,6 

-1,0 

-3,0 

-3,0 

-78,2 

-351,0 

-31,1 

-21,4 

-7,9 

-364,1 

0,0 

-5,2 

-2,4 

-1,0 

-2,5 

-2,0 

-72,5 

-361,0 

-33,3 

-23,5 

-7,1 

-378,6 

0,0 

-1,7 

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

-1,1 -1,1 -1,1 

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

-4,0 -4,0 -4,0 

-81,7 -81,0 -81,6 

-382,3 -399,5 -410,1 

-32,3 -32,5 -32,8 

-22,0 -22,8 -22,5 

-8,0 -8,0 -8,1 

-380,8 -384,0 -395,9 

-0,3 0,0 0,0 

-1,5 -1,5 -1,5 

Verksamhetens nettokostnad -866,5 -868,5 -885,6 -919,6 -940,2 -963,3 

Mark- och exploatering 1,9 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens netto inkl. Mark- o 
Expl -864,6 -868,5 -875,6 -919,6 -940,2 -963,3 

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

KPA pensionskostnader 

Pensioner -46,2 -42,0 -49,5 -44,4 -44,7 -48,0 

Lönesatsning 0,0 0,0 0,0 -0,8 -1,8 -2,8 

Arbetsgivaravgift -119,2 -128,3 -121,8 -130,9 -134,0 -137,2 

Intern intäkt arbetsgivaravgift 162,9 157,6 154,6 163,3 166,5 174,2 

Internränta 1,4 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5 

Citybanan -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Övriga kostnader -0,7 -0,3 -1,6 -0,3 -0,3 -0,3 

Summa finansförvaltningen -2,0 -11,8 -17,5 -11,8 -13,2 -12,9 

Skatter och statsbidrag 

Bokslut Budget Prognos Budget Plan PlanEnligt SKL 30 september 2021 2020 2021 2021 2022 2023 2024 

Utdebitering skatt 

Skatteintäkter, prel 635,1 634,7 635,0 673,8 697,4 720,9 

Slutavräkning år -2 -3,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 

Slutavräkning år -1 -10,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 

Slutavräkning år -0 0,0 -5,0 0,0 2,7 0,0 0,0 

Summa skatteintäkter 621,7 629,7 648,3 676,5 697,4 720,9 
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Inkomstutjämning 179,0 184,6 182,2 193,1 205,2 212,3 

Kostnadsutjämning 8,3 5,5 5,3 11,8 11,6 16,0 

Regleringsbidrag/avgift 14,4 42,1 41,8 35,5 25,4 25,2 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunal fastighetsavgift 33,6 38,0 37,7 38,2 38,2 38,2 

Extra statsbidrag Välfärd 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa statsbidrag 264,4 270,2 266,8 278,7 280,4 291,7 

LSS-utjämning -1,0 -0,5 -0,2 2,0 2,0 2,0 

Summa statsbidrag och LSS-utjämning 263,5 269,7 266,6 280,7 282,4 293,7 

Summa skatter+statsbidrag 885,1 899,4 915,2 957,2 979,8 1 014,6 

Resultatbudget 

Resultaträkning Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

138,5 

-996,6 

-6,3 

126,0 

-999,2 

-7,1 

131,1 

-1 017,1 

-5,8 

128,4 131,4 134,4 

-1 052,8 -1 077,7 -1 103,6 

-7,1 -7,1 -7,1 

Verksamhetens nettokostnader -864,4 -880,3 -891,8 -931,4 -953,4 -976,2 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

621,7 

263,5 

629,7 

269,7 

648,4 

266,8 

676,5 697,4 720,9 

280,7 282,4 293,7 

Verksamhetens resultat 20,7 19,1 23,4 25,8 26,4 38,4 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

5,0 

-2,8 

5,9 

-0,1 

6,1 

-1,4 

5,9 5,9 5,9 

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

Resultat efter finansiella poster 22,9 24,9 28,1 31,6 32,2 44,2 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 22,9 24,9 28,1 31,6 32,2 44,2 

Resultatöverskott 2,6 % 2,8 % 3,1 % 3,3 % 3,3 % 4,4 % 

Verksamhetens netto ./. Skatter och 
statsbidrag -97,7 % -97,9 % -97,4 % -97,3 % -97,3 % -96,2 % 

Egenfinansiering av investeringar i 
procent 0,0 % -19,8 % 0,0 % 33,6 % 9,5 % -20,8 % 

Fördelningen mellan verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar är preliminära 

Balansbudget 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar 112,2 119,0 122,4 141,9 170,5 190,8 

Maskiner och inventarier 14,8 31,9 21,4 37,2 46,3 64,6 
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Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan 
2020 2021 2021 2022 2023 2024 

Finansiella anläggningstillgångar 228,4 232,2 222,7 218,1 213,4 208,8 

Summa anläggningstillgångar 355,4 383,0 366,5 397,2 430,3 464,2 

Bidrag till statlig infrastruktur 5,4 5,1 5,1 4,8 4,5 4,2 

Omsättningstillgångar 

Förråd mm 4,7 3,7 4,5 4,5 4,5 4,5 

Fordringar 87,1 86,6 87,1 87,1 87,1 87,1 

Kassa, bank 95,8 50,6 124,8 130,2 133,9 150,7 

Summa omsättningstillgångar 187,6 140,9 216,4 221,8 225,6 242,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 548,5 529,0 588,0 623,8 660,3 710,6 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

Eget kapital 

Årets resultat 22,9 24,9 28,1 31,6 32,2 44,2 

Övrigt eget kapital 217,5 240,6 240,4 268,6 300,1 332,3 

Summa eget kapital 240,4 265,5 268,6 300,1 332,3 376,5 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknan- 100,7 103,2 109,6 113,8 118,2 124,3 de förpliktelser 

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skulder 

Långfristiga skulder 32,6 31,7 35,0 35,0 35,0 35,0 

Kortfristiga skulder 174,8 128,6 174,8 174,8 174,8 174,8 

Summa avsättningar och skulder 308,1 263,5 319,4 323,6 328,0 334,1 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 548,5 529,0 588,0 623,8 660,3 710,6 

Nyckeltal 

Soliditet 43,8 % 50,2 % 45,7 % 48,1 % 50,3 % 53,0 % 

Kassalikviditet 104,7 % 106,7 % 121,2 % 124,3 % 126,5 % 136,0 % 

Rörelsekapital 8,2 8,6 37,1 42,5 46 63 

Kassaflödesbudget 

Kassaflödesanalys Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat 22,9 24,9 28,1 31,6 32,2 44,2 

Utbetalningar för ianspråktagna av-
sättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Justering för ej likviditetspåverkande
poster 13,5 10,6 9,7 11,1 12,6 16,5 

Medel från verksamheten före föränd-
ring av rörelsekapital 36,4 35,5 37,9 42,6 44,8 60,6 

Ökning (-) minskning (+) av kortfristi-
ga fordringar -7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Bokslut Budget Prognos Budget Plan PlanKassaflödesanalys 2020 2021 2021 2022 2023 2024 

Ökning (-) minskning (+) av förråd mm -0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-) minskning (+) av kortfristi- 35,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ga skulder 

Kassaflöde från den löpande verk- 63,1 35,5 38,1 42,6 44,8 60,6 samheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggnings- -18,4 -22,9 -22,9 -41,9 -45,7 -48,6 tillgångar 

Försäljning av materiella anläggnings- 0,9 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0tillgångar 

Investering i finansiella anläggnings- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0tillgångar 

Försäljning av finansiella anläggnings- 6,2 9,4 7,4 4,5 4,5 4,5tillgångar 

Kassaflöde från investeringsverk- -11,2 -13,5 -11,8 -37,3 -41,2 -44,0samheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 

Amortering av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning av långfristiga fordringar 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Minskning av långfristiga fordringar 2,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kassaflöde från finansieringsverk- 3,8 0,1 2,5 0,1 0,1 0,1samheten 

  

 

 

 

 

 

 

Årets kassaflöde 55,6 22,1 28,8 5,4 3,8 16,7 

Likvida medel vid årets början 40,3 39,5 95,9 124,8 130,2 133,9 

Likvida medel vid periodens slut 95,9 61,5 124,8 130,2 133,9 150,7 

Investeringsbudget 

Investeringar Styrelse/nämnd/bolag Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025-

2028 
Plan 2029-

2031 

Kommunstyrelsen 

Vård. Och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Totalt investeringar kommunen 

Hebyfastigheter AB 

Hebygårdar AB 

Totalt investeringar koncernen 

3,5 3,5 3,5 19,0 

3,5 

5,4 

49,0 

3,0 

79,9 

22,0 

84,2 

186,0 

10,5 

2,1 

0,0 

26,8 

15,0 

54,4 

22,0 

45,0 

121,4 

9,8 1,2 1,2 

0,6 0,0 0,0 

22,5 31,0 24,9 

5,5 10,0 19,0 

41,9 45,7 48,6 

57,2 126,0 18,5 

56,1 68,0 18,5 

155,2 239,7 85,6 
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Ekonomiska nyckeltal 

Fem år i sammandrag 
Bok-
slut 

2020 

Budget 
2021 

Pro-
gnos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Antal invånare i skatteprognosen den 1 november 
året innan 

Antal invånare enligt befolkningsprognosen den 31 
december 

Kommunalskatt, kr 

Totala tillgångar per invånare, kr 

Eget kapital per invånare, kr 

Långfristiga skulder per invånare, kr 

Nettokostnad per invånare, kr 

Skatteintäkter & generella statsbidrag per invåna-
re, kr 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och gen
statsbidrag, i % 

Eget kapital, miljoner kronor 

Årets resultat, miljoner kronor 

Soliditet (eget kapital i % av totala tillgångar) 

Skuldsättningsgrad (skulder i % av totala tillgångar) 

Pensionsåtagande intjänat innan 1998 

Eget kapital inklusive pensionsåtagande, Mnkr 

Soliditet inklusive pensionsåtagande 

14 054 

14 101 

22,50 

38 896 

17 050 

2 311 

61 300 

62 772 

-97,7 % 

240,4 

22,9 

43,8 % 

56,2 % 

252,0 

-11,6 

-2,1 % 

14 129 

14 271 

22,50 

37 070 

18 602 

2 224 

61 684 

63 025 

-97,9 % 

265,5 

24,9 

50,2 % 

49,8 % 

242,3 

23,2 

4,4 % 

14 048 

14 211 

22,50 

41 374 

18 898 

2 466 

62 751 

64 400 

-97,4 % 

268,6 

28,1 

45,7 % 

54,3 % 

247,5 

21,1 

3,6 % 

14 123 14 198 14 273 

14 435 14 557 14 742 

22,50 22,50 22,50 

43 211 45 362 48 204 

20 791 22 828 25 537 

2 427 2 407 2 377 

64 525 65 493 66 221 

66 310 67 308 68 825 

-97,3 % -97,3 % -96,2 % 

300,1 332,3 376,5 

31,6 32,2 44,2 

48,1 % 50,3 % 53,0 % 

51,9 % 49,7 % 47,0 % 

241,6 235,1 228,1 

58,5 97,2 148,4 

9,4 % 14,7 % 20,9 %

 si 
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Bilaga 1 Taxor och avgifter 

Taxor och avgifter kommunstyrelsens ansvar 
Sotningstaxa 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 
2022 Förändring 

Sotningstaxans timpris 498 kr *) 

*) Taxan räknas upp för 2022 utifrån SKL's sotningsindex som presenteras under våren 2022 

Årsarvode till sotaren 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 
2022 Förändring 

Årsarvode 31 642 kr *) 
*) Taxan räknas upp för 2022 utifrån SKL's sotningsindex som presenteras under våren 2022 

Taxa för tillsyn enl. lag om brandfarliga och explosiva varor 

Taxan/avgiften avser 
Taxa 2021 Taxa 

2022 
Förändring 

Grundavgift 1 695 kr 1 737 kr 42 kr 
Timkostnad 844 kr 865 kr 21 kr 
Tillsynsavgift 844 kr 865 kr 21 kr 

Taxa för tillsyn enl. lag om skydd mot olyckor 

Taxan/avgiften avser 
Taxa 2021 Taxa 

2022 
Förändring 

Grundavgift 1 695 kr 1 737 kr 42 kr 
Timkostnad 844 kr 865 kr 21 kr 
Tillsynsavgift 3 383 kr 3 468 kr 85 kr 

Taxa för tillstånd enl. lag om brandfarliga och explosiva varor 

Taxan/avgiften avser 
Taxa 2021 Taxa 

2022 
Förändring 

Försäljning fyrverkeri (nytt) 3 811 kr 3 906 kr 95 kr 
Försäljning fyrverkeri (förnyat) 2 858 kr 2 929 kr 71 kr 

Förvaring av explosiv vara (nytt) 3 811 kr 3 906 kr 95 kr 

Förvaring av explosiv vara (förny-
at) 

2 382 kr 2 442 kr 60 kr 

Godkännande av föreståndare 
(nytt) 

952 kr 976 kr 24 kr 

Godkännande av föreståndare (för-
nyat) 

952 kr 976 kr 24 kr 

Överföring 952 kr 976 kr 24 kr 
Avslag 952 kr 976 kr 24 kr 
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Tillståndsärenden brandfarliga 
varor 

Taxa 2021 Taxa 
2022 

Förändring 

Mindre anläggning (nytt) 3 811 kr 3 906 kr 95 kr 
Mindre anläggning (förnyat) 2 858 kr 2 929 kr 71 kr 
medelstor anläggning (nytt) 6 669 kr 6 836 kr 167 kr 
Medelstor anläggning (förnyat) 4 287 kr 4 394 kr 107 kr 
Stor anläggning (nytt) 14 539 kr 14 902 kr 363 kr 
Stor anläggning (förnyat) 8 098 kr 8 300 kr 202 kr 
Avslag 952 kr 976 kr 24 kr 

Kartor 
Karttaxa. Förändras enligt förslag för 2022 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 
2022 Förändring 

Timtaxa 900 kr 950 kr 0 kr 
Förenklad nybyggnadskarta 50 
Utdrag ur primärkarta, kr/st. 1 142 kr 2 109 kr 967 kr 

Större område än normalt 900 kr/tim 950 
kr/tim 50 kr 

Digitalisering av prickmark eller 
övriga detaljer 900 kr/tim 950 

kr/tim 50 kr 

Digital primärkarta: 
Digital primärkarta, kr/ha, utan 
höjdinformation 914 kr 927 kr/ha

+ 1 425 kr 
13 kr/ha +  

1 425 kr 

Digital primärkarta, kr/ha, med 
höjdinformation 1 142 kr 

1 159 
kr/ha + 1

425 kr 

17 kr/ha +  
1 425 kr 

Nybyggnadskarta: 

Enbostadshus/enstaka byggnad, 
flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. Tom-
tyta mindre eller lika med 1999 
m2 

6 162 kr 7 221 kr 1 059 kr 

Tomtyta 2000-4999 m2 9 970 kr 11 085 kr 1 115 kr 
Tomtyta 5000-9999 m2 13 778 kr 14 949 kr 1 171 kr 
Tomtyta 10000-15000 m2 17 586 kr 18 813 kr 1 227 kr 

Tomtyta större än 15000 m2 900 kr/tim 950 
kr/tim 50 kr 

Nybyggnadskarta eller särskilda 
kompletteringar utanför pri-
märkarteområdet 

900 kr/tim 950 
kr/tim 50 kr 

§ 1 Heby kommun har rätt att försälja kopior ur sitt kartmaterial. Rätt att ta ut avgift för tjänsten framgår av
 kommunallagen (2017:725) 2 kap 5 §. 
§ 2 Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kartmaterial överlåtes normalt endast 
rätten att nyttja materialet för visst angivet ändamål under begränsad tid. 
§ 3 Avgift: Heby kommun använder SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa 2011. 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Moms tillkommer med 25 % undantaget  
tillhandahållande av förenklad nybyggnadskarta samt nybyggnadskarta i samband med bygglovsprövning.
Avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen 
(1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång 
och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
Därutöver justeringsfaktor N läggs till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. 
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  Faktor sätts till N = 0,8 (Heby kommun ca. 14 000 invånare). 

Förenklad nybyggnadskarta Avgift = mPBB x FNKF x N 
Utdrag ur primärkarta som visar fastighetsgränser, befintliga byggnader och vägar.
Ingen moms tillämpas om tillhandahållandet av förenklad nybyggnadskartan sker i samband med bygglovsprövning. 

AAFKFNK= administrativ avgift för framtagning av kartan = 0,5* timersättning. 
AAFKFNK tillämpas av tjänstemän i Heby Kommun för framtagning av förenklad nybyggnadskartan. 

AAHBFNK = administrativ avgift för hantering av beställning = 0,5* timersättning. 
AAHBFNK tillämpas av tjänstemän i Heby Kommun för administrativ hantering av beställningen av förenklad
nybyggnadskartan. 

Åtgärd FNKF 
Digital samt analog karta (DWG- och PDF-fil) 30 
Digital karta större område än normaltomt* (DWG-fil) Timersättning 
Digitalisering av prickmark eller övriga detaljer Timersättning 
* Normaltomt: enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar i storlek: 
A3 eller A4, skala 1:500 eller 1:1000. 

Digital primärkarta Avgift per HA = mPBB x KF x N 
Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information. 
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som
löper flera år. Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. 

AAFKDPK= administrativ avgift för framtagning av kartmaterial = 0,5* timersättning. 
AAFKDPK tillämpas av tjänstemän i Heby Kommun för framtagning av digital primärkarta 

AAHBDPK = administrativ avgift för hantering av beställning = 1* timersättning. 
AAHBDPK tillämpas av tjänstemän i Heby Kommun för administrativ hantering av beställningen av digital primärkar-
ta 
samt upprättande av avtal. 

Åtgärd FNKF 
Gränser och fastighetsbeteckning 9 
Byggnader och övriga topografiska objekt 9 
Vägar, järnvägar, adresser 6 
Höjdinformation 6 
All information 30 

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022, plan 2023-2024 51(92) 



   
 

        
   

 
        

   
 

        
 

 

 
 

  
  
  
  

 
 

        
        

     

    

  

    

    

     
    
    
    
    

    

    

 

    
      

     
    

       
  

     
        

Nybyggnadskarta Avgift = mPBB x NKF x N + AAFKNK + AAHBNK 

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter.
Ingen moms tillämpas om tillhandahållandet av nybyggnadskartan sker i samband med bygglovsprövning. 

AAFKNK= administrativ avgift för framtagning av kartan = 0,5* timersättning. 
AAFKNK tillämpas av konsulten som på uppdrag av Heby kommun framtar nybyggnadskartan. 

AAHBNK = administrativ avgift för hantering av beställning = 1* timersättning. 
AAHBNK tillämpas av tjänstemän i Heby Kommun för administrativ hantering av beställningen av nybyggnadskartan. 

Åtgärd NKF 
Enbostadshus/enstaka byggnad, flerfamiljshus samt alla 
övriga byggnader och anläggningar.
Tomtyta mindre eller lika med 1999 m2 

150 

Tomtyta 2000 - 4999 m2 250 
Tomtyta 5000 - 9999 m2 350 
Tomtyta 10000 - 15000 m2 450 
Tomtyta större än 15000 m2 Timersättning 
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför
primärkarteområdet Timersättning 

Markupplåtelser. Lämnas oförändrad för 2022. 

MARKUPPLÅTELSER Taxa 2021 Taxa 
2022 Förändring 

Torghandelsplats, dag 

0 kr/dag
vid ett till-
fälle däref-

ter 127 
kr/dag 

0 kr/dag
vid ett till-

fälle där-
efter 127 

kr/dag 

0 kr 

Torghandelsplats, månad 761 
kr/mån 

761 
kr/mån 0 kr 

Torghandelsplats, fast plats 1 
dag/vecka under 1 år 2 533 kr 2 533 kr 0 kr 

Torghandelsplats, fast plats 1 år 3 293 kr 3 293 kr 0 kr 
Kiosk, månad 1 000 kr 1 000 kr 0 kr 
Kiosk, halvår 2 500 kr 2 500 kr 0 kr 
Kiosk, år 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 

Teknikbod < 5 kvm 1 000 
kr/år 

1 000 
kr/år 0 kr 

Teknikbod 5 – 10 kvm 2 000 
kr/år 

2 000 
kr/år 0 kr 

Kommersiella shower eller uppvis-
ningar, t.ex. cirkus och tivoli 

1 000 
kr/dag 

1 000 
kr/dag 0 kr 

Samtliga taxor är inklusive moms.
Samtliga taxor är exklusive vatten- och avlopp.
Arrendeavgifter ska betalas årsvis i förskott. Avgifter för markupplåtelser betalas innan tillträde. 
De upplåtelser som gäller längre än ett år betalas årsvis i förskott.
Taxan är anpassad för årlig uppräkning, baserat på indextalet för föregående år då avtalet tecknades med 
konsumentprisindex (totalindex) 1980 som basår. 
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Plantaxa 
Plantaxan. Förändras enligt förslag för 2022. 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 
2022 Förändring 

Plantaxa 
Avgift per timme 900 kr 950 kr 50 kr 

Kopierings- och utskriftsservice 
Taxan/avgiften avser (Inkl. 
moms) Taxa 2021 

Taxa 
2022 Förändring 

De 10 första kopiorna 0,00 0,00 0,00 
Grundavgift /vid fler än 25 ex 56,00 57,00 1,00 
Sv/Vit 
A4 80 gr 1,31 1,34 0,03 
A4 100 g 1,96 2,01 0,04 
A3 80 g 2,62 2,67 0,05 
A3 100 g 3,93 4,01 0,08 
Färg 
A4 80 g 7,20 7,35 0,15 
A4 100 gr 7,86 8,02 0,16 
A3 80 g 15,71 16,04 0,33 
A3 100 g 17,68 18,05 0,37 
Inplastning 
A4 8,51 8,69 0,18 
A3 17,68 18,05 0,37 
Häftning 
Häftning - hörn 0,65 0,67 0,01 
A5 - Häfte sadelhäftning 1,31 1,34 0,03 
A4 - Häfte sadelhäftning 1,96 2,01 0,04 
A3 - Häfte sadelhäftning 3,27 3,34 0,07 
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Taxor och avgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar 
Musikskoleverksamhet 
Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 2022 Förändring 
Terminsavgift, ordinarie 750 kr 750 kr 0 kr 
Terminsavgift, syskonrabatt andra 
barnet 375 kr 375 kr 0 kr 

Terminsavgift, syskonrabatt tredje 
barnet och uppåt 0 0 0 kr 

Nybörjargrupp 420 kr 420 kr 0 kr 
Prova-på-grupp 0 kr 0 kr 0 kr 
Instrumenthyra 340 kr 340 kr 0 kr 
Nya konstformer, kurs 350 kr 350 kr 0 kr 

Biblioteken (KFF)
Bibliotekstaxan är oförändrad för år 2022 
Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 2022 Förändring 
Förseningsavgift (fr.o.m. dag två, 
maxavgift 50 kr) 0 kr/dag 0 kr/dag 0 kr 

Förseningsavgift, vuxenmedia 
(fr.o.m. dag tre, maxavgift 20 kr/ti-
tel efter 10 dagar) 

10 kr/titel 10 kr/titel 0 kr 

Förseningsavgift, barnmedia 0 kr/dag 0 kr/dag 0 kr 
Förseningsavgift - flera försenade 
böcker, maxavgift 0 kr/dag 0 kr/dag 0 kr 

Avgift för utskick av kravbrev (en-
dast ett tillfälle) 20 kr 20 kr 0 kr 

Medieeersättning, vuxenbok 320 kr 320 kr 0 kr 
Medieeersättning, barnbok 0 kr 0 kr 0 kr 
Medieeersättning, musik-cd 200 kr 200 kr 0 kr 

Medieeersättning, enstaka tidskrift 55 kr 55 kr 0 kr 

Medieeersättning, en årgång av en 
tidskrift 320 kr 320 kr 0 kr 

Medieeersättning digitala hjälpme-
del, Daisyspelare 4 000 kr 4 000 kr 0 kr 

Medieeersättning digitala hjälpme-
del, Ipad 4 000 kr 4 000 kr 0 kr 

Fjärrlåningsavgift 20 kr/titel 20 kr/titel 0 kr 
Medieeersättning för bortkomna 
fjärrlån, vuxenbok 

700 kr/ti-
tel 

700 kr/ti-
tel 0 kr 

Medieeersättning för bortkomna 
fjärrlån, barnbok 

700 kr/ti-
tel 

700 kr/ti-
tel 0 kr 

Ersätta borttappat lånekort, vuxen 25 kr 25 kr 0 kr 

Ersätta borttappat lånekort, barn 10 kr 10 kr 0 kr 
Kasse 5 kr 5 kr 0 kr 
Alla avgifter är momsfria.
Kostnaden för medieersättning inkluderar en momssats på sex pro-
cent. 
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Sim- och sporthallar (KFF)
Taxan för sim- och sporthallen är oförändrad för år 2022. 

Taxan/avgiften avser Taxa 
2021 

Taxa 
2022 Förändring 

BAD 
Enkelbiljett, bad (3-17 år) 25 kr 25 kr 0 kr 
Enkelbiljett, bad (18 år och över) 50 kr 50 kr 0 kr 

Enkelbiljett, bad (pensionär/studerande) 40 kr 40 kr 0 kr 

Babybad (vuxen + baby) 50 kr 50 kr 0 kr 
Halvårskort, bad (3-17 år) 360 kr 360 kr 0 kr 
Halvårskort, bad (18 år och över) 750 kr 750 kr 0 kr 

Halvårskort, bad (pensionär/studerande) 590 kr 590 kr 0 kr 

Halvårskort för familj, bad (2 vuxna och 2 barn) 1 600 kr 1 600 kr 0 kr 

Extra barn vid köp av familjekort, bad 260 
kr/barn 

260 
kr/barn 0 kr 

Klippkort 10 ggr, bad (3-17 år) 225 kr 225 kr 0 kr 

Klippkort 10 ggr, bad (18 år och över) 450 kr 450 kr 0 kr 

Klippkort 10 ggr, bad (pensionär/studerande) 360 kr 360 kr 0 kr 

GYM 

Enkelbiljett, gym (16 år och över) 75 kr 75 kr 0 kr 

Enkelbiljett, gym (pensionär/studerande) 55 kr 55 kr 0 kr 

Månadskort, gym (16 år och över) 350 kr 350 kr 0 kr 

Månadskort, gym (pensionär/studerande) 260 kr 260 kr 0 kr 

Halvårskort, gym (16 år och över) 1 650 kr 1 650 kr 0 kr 

Halvårskort, gym (pensionär/studerande) 1 350 kr 1 350 kr 0 kr 

Årskort, gym (16 år och över) 3 050 kr 3 050 kr 0 kr 

Årskort, gym (pensionär/studerande) 2 450 kr 2 450 kr 0 kr 

Klippkort 10 ggr, gym (16 år och över) 675 kr 675 kr 0 kr 

Klippkort 10 ggr, gym (pensionär/studerande) 450 kr 450 kr 0 kr 

KOMBINERAT BAD/GYM 

Kombinationskort en månad, gym/bad (16 år och över) 500 kr 500 kr 0 kr 

Kombinationskort en månad, gym/bad (pensionär/studerande) 400 kr 400 kr 0 kr 

Kombinationskort halvår, gym/bad (16 år och över) 2 150 kr 2 150 kr 0 kr 

Kombinationskort halvår, gym/bad (pensionär/studerande) 1 700 kr 1 700 kr 0 kr 

Kombinationskort år, gym/bad (16 år och över) 4 100 kr 4 100 kr 0 kr 
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Taxan/avgiften avser 

Kombinationskort år, gym/bad (pensionär/studerande) 

Taxa 
2021 

3 300 kr 

Taxa 
2022 

3 300 kr 

Förändring 

0 kr 

SENIORPOWER-, KOMMUN-, OCH FÖRETAGSKORT 

Klippkort 10 ggr, seniorpower 500 kr 500 kr 0 kr 
Kommunkort, gym, 3 månader 800 kr 800 kr 0 kr 
Företagskort, gym, 1 år 2 000 kr 2 000 kr 0 kr 
Företagskort, gym/bad, 1 år 3 000 kr 3 000 kr 0 kr 

Företagskort, bad + 2 massager, 1 år 1 500 kr 1 500 kr 0 kr 

LIVSSTIL 
Personlig tränare, 10 tillfällen 600 kr 600 kr 0 kr 
Livsstilsförändring 1 månad 1 250 kr 1 250 kr 0 kr 
Livsstilsförändring 4 månader 5 000 kr 5 000 kr 0 kr 
Massage, 30 min 350 kr 350 kr 0 kr 
Massage, 45 min 450 kr 450 kr 0 kr 
Tanitavägning 200 kr 200 kr 0 kr 
ÖVRIGT 

Kill- eller tjejkväll 250 
kr/person 

250 
kr/person 0 kr 

Hyra av simhall 
930 

kr/h+25 
kr/person 

930 
kr/h+25 

kr/person 
0 kr 

Hyra av simhall för barnkalas 
450 

kr/h+15 
kr/person 

450 
kr/h+15 

kr/person 
0 kr 

Hyra av badlakan 30 kr 30 kr 0 kr 
Hyra av baddräkt/badbyxor 30 kr 30 kr 0 kr 
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Hallhyra (KFF)
Taxan för hallhyra är oföränd-
rad för år 2022. 

Taxan/avgiften avser Taxa 
2021 

Taxa 
2022 Förändring 

FÖRENINGAR HEBY KOMMUN 

Morgongåva sporthall, hel hall 70 kr 70 kr 0 kr 

Morgongåva sporthall, halv hall 60 kr 60 kr 0 kr 

Heby och Östervåla sporthall, hel 
hall 95 kr 95 kr 0 kr 

Heby och Östervåla sporthall, halv 
hall 70 kr 70 kr 0 kr 

Brottarlokalen 70 kr 70 kr 0 kr 

Tärnsjö sporthall 70 kr 70 kr 0 kr 

Gamla skolan 70 kr 70 kr 0 kr 

PRIVATA 

Morgongåva sporthall, hel hall 150 kr 150 kr 0 kr 

Morgongåva sporthall, halv hall 120 kr 120 kr 0 kr 

Heby och Östervåla sporthall, hel 
hall 200 kr 200 kr 0 kr 

Heby och Östervåla sporthall, halv 
hall 150 kr 150 kr 0 kr 

Brottarlokalen 150 kr 150 kr 0 kr 

Tärnsjö sporthall 150 kr 150 kr 0 kr 

Gamla skolan 120 kr 120 kr 0 kr 

Badminton, alla hallar 100 kr 100 kr 0 kr 

EXTERNA FÖRENINGAR 

Heby och Östervåla sporthall 300 kr 300 kr 0 kr 

Morgongåva och Tärnsjö sporthall 250 kr 250 kr 0 kr 

Registrering av lotterier 
Taxan/avgiften avser Taxa 

2021 
Taxa 
2022 Förändring 

Lotteritillstånd (gäller 3 år) 300 kr 300 kr 0 kr 
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Förslag till avgifter år 2022 Vård och omsorgsnämnden 
De flesta avgifter höjs med 3 procent. Där avgiften eller taxan legat lågt eller högt i jämförelse med andra kommuner har den justerats så den 
är mer likt övriga landet.  Där avgifterna föreslås höjas med 3 procent avrundas dessa till närmaste 5 krona förutom avgifter inom  LSS då det 
skulle innebära en alltför stor procentuell höjning. 

Vård- och omsorgsavgifter 
Maxavgift 
Det finns en maxavgift för vård och omsorg som bestäms enligt socialtjänstlagen som är baserad på prisbasbeloppet. Avgifter som ingår i 
maxtaxan kan aldrig överstiga den fastslagna maxavgiften. 
Maxtavgiften gäller tjänster inom kommunens Vård- och omsorg. Måltider, förbrukningsmaterial, läkemedel och liknande omfattas inte av 
den kommunala maxtaxan. 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Förslag 2022 Förändring 
Avgift i ordinärt boende 
Hemtjänst, serviceinsats, kr/utförd timme (ingår i maxavgift)   320 kr    330 kr 3% 
Hemtjänst, omvårdnadsinsats, kr/utförd timme  (ingår i maxavgift)   260 kr    270 kr 3% 
Ledsagarservice och avlösarservice, kr/utförd timme  (ingår i maxavgift)   260 kr    270 kr 3% 
Assistans enligt SoL, kr/utförd timme (ingår i maxavgift)    270 kr Ny 
Dagvård inkl. mat och resa, kr/dag  (ingår i maxavgift)   180 kr    185 kr 3% 
Trygghetslarm i ordinärt boende, kr/månad  (ingår i maxavgift)   285 kr    295 kr 3% 
Installationsavgift trygghetslarm, engångsavgift  (ingår ej i maxavgift)   400 kr    415 kr 3% 
Tillfälligt boende omvårdnad kr/dygn  (ingår i maxavgift)   230 kr    105 kr Ny 
Tillfälligt boende mat kr/dygn (ingår ej i maxavgift)    135 kr Ny 
Hemsjukvård och hemrehabilitering kr /månad  (ingår i maxavgift)   330 kr    340 kr 3% 
Avgift vård- och omsorgsboende 
Omvårdnadsavgift 0,5392 av prisbasbeloppet per månad. kr/mån (ingår i 
maxavgift)    2 139 kr 2 170 kr 

Matabonnemang, kr/mån  (ingår ej i maxavgift)    4 185 kr 4 185 kr 0% 
Förbrukningsmaterial kr/mån (ingår ej i maxavgift)   200 kr    205 kr 3% 
Övriga avgifter 

Bårtransport (beställd av omsorgspersonal) 
Kostnad motsvaran-
de upphandlad 
transport 

Kostnad motsvaran-
de upphandlad 
transport 
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Tekniska hjälpmedel
Nedanstående avgifter tas ut som egenavgift för varje hyrt/lånat hjälpmedel som återlämnas när behovet upphört. Hjälpmeldelsavgiften ingår 
ej i maxavgiften. 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Förslag 2022 Förändring 
Hjälpmedelsavgift debiteras per komplett hjälpmedel. 
Rollator nr 1,  (engångsavgift)   205 kr    210 kr 3% 
Rollator nr 2 (engångsavgift)   310 kr    320 kr 3% 
Gåbord nr 1 (engångsavgift)   310 kr    320 kr 3% 
Gåbord nr 2 (engångsavgift)   310 kr    320 kr 3% 
Manuell rullstol nr 1 (engångsavgift)   410 kr    420 kr 3% 
Manuell rullstol nr 2 (engångsavgift)   410 kr    420 kr 3% 
Elrullstol  hjälpmedelsavgift (månadsavgift)   120 kr    125 kr 3% 
Drivagregat till manuell rullstol  (månadsavgift)    125 kr Ny 
Hjälpmedelsavgift till personer ej folkbokförda i kommunen utlånas 
max 12 veckor 
Manuell rullstol, gåbord, ramp, övrigt, (120 kr per påbörjad vecka). 115    120 kr 3% 
Vårdarsäng och mobil lyft (120 kr per påbörjad vecka). 115    120 kr 3% 

Hämtningsavgift vid ej återlämnat hjälpmedel 
Hämtning av hjälpmedel rollator mm 400 Ny 
Hämtning av skrymmande hjälpmedel som sängar exempelvis  - kr 

Avgifter inom LSS
I anslutning till en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen rätt att ta ut skäliga avgifter för bo-
stad, mat, resor, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Förslag 2022 Förändring 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar eller familjehem 

Barn mellan 0-18 år, avgift /månad Enl. Fk underhålls-
stöd 

Enl. Fk underhålls-
stöd 

Mat ungdom över 18 år med egen inkomst, avgift/månad Enl. konsumentver-
kets referensvärden 

Enl. konsumentver-
kets referensvärden 

Boende för ungdom över 18 år med egen inkomst Faktisk kostnad Faktisk kostnad 
Måltider korttidshem för barn 
Frukost barn under 16 år 17 kr  18 kr 3% 
Frukost barn över 16 år 23 kr  24 kr 3% 
Lunch barn under 16 år 28 kr  29 kr 3% 
Lunch barn över 16 år 36 kr  37 kr 3% 
Middag barn under 16 år 34 kr  35 kr 3% 
Middag barn över 16 år 39 kr  40 kr 3% 
Alla mål, kr/dag barn under 16 år 79 kr  81 kr 3% 
Alla mål, kr/dag barn över 16 år 95 kr  98 kr 3% 
Måltider korttidshem för vuxna (över 19 år) 
Hel  vistelsedag 2-3 måltider  98 kr 
Halv vistelsedag 1 måltid per dag  49 kr 
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Fritidsresor för barn Taxa 2021 Förslag 2022 Förändring 

17 kr/enkelresa och 
16 kr/enkelresa och barn inom kommun. Resor, per barn och mil första barnet max 300 kr/månad. barn inom kommun 34 kr/enkelresa ut-

anför kommunen 

17 kr/enkelresa och 
16 kr/enkelresa och barn inom kommun. Resor, per barn och mil andra barnet eller fler max 500 kr/månad barn inom kommun 34 kr/enkelresa ut-

anför kommunen 

Fritidsresor för bostad med särskild service vuxna Taxa 2021 Förslag 2022 Förändring 

Avgiften baserad på 27 kr/enkelresa och skatteverkets regler vuxen inom kom-om milersättning och Resor, med kommunens fordon (kollektivtrafik taxa) mun. 54 kr/enkelre-fordon, delas på de sa utanför kommu-antal personer som nenrest. 

Färdtjänst särskild kollektivtrafik 
Egenavgiften består av en procentsats av UL:s taxa eller en 30 dagarsbiljett beroende på vilken typ färdtjänst som beviljats.  För resenärer 
som åker utanför kommungräns begränsas egenavgiften med en procentsats till två zoner,  samt ett tillägg med 20 kr per påbörjad mil med 
start vid kommungräns 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Förslag 2022 Förändring 
Egenavgift färdtjänst 
Egenavgift inom den allmänna kollektivtrafiken för färdtjänstberättigad Gällande UL taxa Gällande UL taxa 
Avgift inom den allmänna kollektivtrafiken för medresenär  Ingen avgift  Ingen avgift 

Egenavgift inom kommungräns 75 % tillägg på UL:s 
ombordtaxa 

75 % tillägg på UL:s 
ombordtaxa 

Egenavgift utanför kommungräns 

75 % tillägg på UL:s 
ombordtaxa  samt 
ett tillägg per påbör-
jad mil med 20 kr. 

75 % tillägg på UL:s 
ombordtaxa  2 zoner, 
samt ett tillägg per 
påbörjad mil med 20 
kr. 

Ledsagare till den färdtjänstberättigade både inom den särskilda och den 
allmänna kollektivtrafiken Ingen avgift Ingen avgift 

Ungdom 7-19 år betalar halv egenavgift uppräknad till hela kronor. 

Halva egenavgiften 
för vuxna oavsett in-
om eller utom 
kommungräns 

Halva egenavgiften 
för vuxna oavsett in-
om eller utom 
kommungräns 

Medresenär (Gäller ej inom den allmänna kollektivtrafiken) 

Samma egenavgift 
som den färdtjänst-
berättigade undanta-
get barn 0-6 år som 
åker kostnadsfritt. 

Samma egenavgift 
som den färdtjänst-
berättigade undanta-
get barn 0-6 år som 
åker kostnadsfritt. 

Färdtjänst i form av arbetsresor och utbildningsresor (ej daglig verksam-
het) 

Färdtjänst i form av 
arbetsresor och ut-
bildningsresor (ej 
daglig verksamhet) 

Motsvarar kostna-
den en 30 dagarsbil-
jett inom allmän kol-
lektivtrafik 
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Vård och boende inom individ- och familjeomsorgen
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) ta ut skälig ersättning. 
Stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är t.ex. stöd- och omvårdnadsboende i HVB, familjehem eller länkverksamhet 
Om personen saknar betalningsförmåga bör egenavgift helt eller delvis enligt 9 kap 4 § SoL efterges. 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Förslag 2022 Förändring 
Egenavgift vuxenplacering, mat, logi och omvårdnad, kr/vistelsedag   165 kr    170 kr 3% 

Egenavgift barnplacering i familjehem eller på institution enl. Fk underhålls-
stöd 

enl. Fk underhålls-
stöd 

Egenavgift för missbruksboende enligt 6 kap 1 § socialtjänstförordningen 80 kr  80 kr 

Taxa dödsboförvaltning
I de fall kommunen enligt Begravningslagen ordnar gravsättning eller enligt Ärvdabalken förvaltar ett dödsbo utgår en avgift 

Taxa 2021 Förslag 2022 Förändring 
Dödsboförvaltning per timme 0,8% av prisbasbelopp avrundat till närmast 
5 krona   390 kr    385 kr 
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Renhållningstaxa
A. GRUNDAVGIFT 
I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, plane-
ring och utveckling,
registerhållning, IT samt sluttäckning av Förbundets deponier då de inte används.
Från 1 Januari 2022 finansieras även de publika insamlingsplatserna för Returpapper via grundavgiften.
Grundavgiften förändrad enligt förlag Vafab 2022. 

Avgift kr/år 2021 Avgift kr/år 2022 

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 
Hushåll i flerbostadshus 661 826 712 890 
Hushåll i enbostadshus 1316 1645 1424 1780 
Hushåll i fritidshus 926 1158 1000 1250 
Verksamheter*, per anläggning 1027 1284 1112 1390 
* inklusive organisationer, företag, kommunala verksamheter med flera (ej hushåll) 

Taxa för Hushållsavfall 
B. RÖRLIG AVGIFT- HÄMTNINGSAVGIFT 
I hämtningsavgiften ingår tömning, behandling och kärl. Andra typer av behållare tillhandahålls av abonnen-
ten. 
Vid utsortering av matavfall i kärl, ingår ett kärl för restavfall enligt vald storlek och ett kärl för matavfall.
Matavfall sorteras i papperspåse som läggs i kärl för matavfall. I abonnemanget ingår påshållare samt pap-
perpåsar för matavfall.
Vid annan utsortering av matavfall än kärl ska matavfallet sorteras ut i en hemkompost som är anmäld till
Förbundet, alternativt av kommunen godkänd
avfallskvarn ansluten till avloppsnätet. I dessa fall betalas endast hämtningsavgift för restavfall.
Rörlig avgift- hämtningsavgift förändrad till viss del enligt förslag Vafab 2022 

Rest- och matavfall Avgift 2021 kr/år 
Avgift 
kr/år 2022 

Antal 
hämtning-
ar/ år 

Kärl-vo-
lym 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Småhus helårsabonnemang 

Kärlabonnemang med sortering av 
matavfall 
Varannan vecka, restavfall 26 ggr litet 682 853 682 853 

mellan 879 1 099 879 1 099 
stort 1 622 2 028 1 622 2 028 

Varannan vecka, matavfall 26 ggr 140 L 160 200 160 200 
240 L 274 343 274 343 

Var fjärde vecka, restavfall 13 ggr litet 487 609 487 609 
mellan 628 785 628 785 
stort Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej 

Var fjärde vecka, matavfall 140 L 160 200 Erbjuds ej Erbjuds ej 
240 l 274 343 Erbjuds ej Erbjuds ej 

Osorterat kärlabonnemang 
Varannan vecka 26 ggr litet 2 965 3 706 2 965 3 706 

mellan 3 822 4 778 3 822 4 778 
stort 7 051 8 814 7 051 8 814 

Småhus sommarabonnemang  
(v.18-38 eller 19-39) 

Kärlabonnemang med sortering av 
matavfall 
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Varannan vecka, restavfall 11 ggr litet 409 511 409 511 
mellan 527 659 527 659 
stort 973 1 216 973 1 216 

Varannan vecka, matavfall 140 L 96 120 96 120 
240 L 165 206 165 206 

Var fjärde vecka, restavfall 6 ggr litet 292 365 292 365 
mellan 377 471 377 471 
stort Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej 

Osorterat kärlabonnemang 
Varannan vecka 11 ggr litet 1 779 2 224 1 779 2 224 

mellan 2 293 2 866 2 293 2 866 
stort 4 231 5 289 4 231 5 289 

Småhus med gemensam hämtningsplats 

Kärlabonnemang med sortering av 
matavfall 
Småhus, helår, per hushåll 621 776 621 776 

Småhus, sommar, per hushåll 372 465 372 465 

Flerbostadshus och samfälligheter med 
gemensam avfallshantering samt verk-
samheter, helårsabonnemang 

Kärlabonnemang med sortering av 
matavfall 

Antal tömningar/år, restavfall 13 ggr litet 487 609 

mellan 628 785 
stort Erbjuds ej Erbjuds ej 
660 L Erbjuds ej Erbjuds ej 

Antal tömningar/år, restavfall 26 ggr litet 682 853 682 853 

mellan 879 1 099 879 1 099 
stort 1 622 2 028 1 622 2 028 
660 L 2 572 3 215 2 572 3 215 

Antal tömningar/år, matavfall 140 L 160 200 160 200 

240 L 274 343 274 343 
(ej nytecknade) 400 L 381 476 381 476 

Antal tömningar/år, restavfall 52 ggr litet 1 364 1 705 1 364 1 705 

mellan 1 758 2 198 1 758 2 198 
stort 3 244 4 055 3 244 4 055 
660 L 5 143 6 429 5 143 6 429 

Antal tömningar/år, matavfall 140 L 320 400 320 400 

240 L 549 686 549 686 
(ej nytecknade) 400 L 761 951 761 951 

Antal tömningar/år, restavfall 104 ggr litet Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej 

mellan 4 395 5 494 4 395 5 494 
stort 8 109 10 136 8 109 10 136 
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660 L 12 858 16 073 12 858 16 073 

Antal tömningar/år, matavfall 140 L 800 1 000 800 1 000 

240 L 1 371 1 714 1 371 1 714 
(ej nytecknade) 400 L 1 903 2 379 1 903 2 379 

Antal tömningar/år, restavfall 156 ggr litet Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej 

mellan 6 154 7 693 6 154 7 693 
stort 11 353 14 191 11 353 14 191 
660 L 18 001 22 501 18 001 22 501 

Antal tömningar/år, matavfall 140 L 1 120 1 400 1 120 1 400 

240 L 1 920 2 400 1 920 2 400 
(ej nytecknade) 400 L 2 664 3 330 2 664 3 330 
Osorterat kärlabonnemang 

Antal tömningar/år, osorterat 26 ggr litet 2 965 3 706 2 965 3 706 

mellan 4 758 4 778 4 758 4 778 
stort 7 051 8 814 7 051 8 814 
660 L 11 181 13 976 11 181 13 976 

52 ggr litet 5 929 7 411 5 929 7 411 
mellan 7 644 9 555 7 644 9 555 
stort 14 103 17 629 14 103 17 629 
660 L 22 361 27 951 22 361 27 951 

104 ggr litet Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej 
mellan 19 111 23 889 19 111 23 889 
stort 35 257 44 071 35 257 44 071 
660 L 55 903 69 879 55 903 69 879 

156 ggr litet Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej 
mellan 26 755 33 444 26 755 33 444 
stort 49 359 61 699 49 359 61 699 
660 L 78 264 97 830 78 264 97 830 

Flerbostadshus och samfälligheter med 
gemensam avfallshantering samt verk-
samheter, sommarabonnemang 

Kärlabonnemang med sortering av 
matavfall 
Var fjärde vecka, restavfall 6 ggr litet 292 365 

mellan 377 471 
stort Erbjuds ej Erbjuds ej 
660 L Erbjuds ej Erbjuds ej 

Varannan vecka, restavfall 11 ggr litet 409 511 409 511 
mellan 527 659 527 659 
stort 973 1 216 973 1 216 
660 L 1 543 1 929 1 543 1 929 

Varannan vecka, matavfall 140 L 96 120 96 120 
240 L 165 206 165 206 

(ej nytecknade) 400 L 228 285 228 285 
Varje vecka, restavfall 22 ggr litet 818 1 023 818 1 023 

mellan 1 055 1 319 1 055 1 319 
stort 1 946 2 433 1 946 2 433 
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660 L 3 086 3 858 3 086 3 858 
Varje vecka, matavfall 140 L 192 240 192 240 

240 L 329 411 329 411 
(ej nytecknade) 400 L 457 571 457 571 

44 ggr litet Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej 

Två gånger i veckan, restavfall mellan 2 637 3 296 2 637 3 296 

stort 4 865 6 081 4 865 6 081 
660 L 7 715 9 644 7 715 9 644 
140 L 480 600 480 600 

Två gånger i veckan, matavfall 240 L 823 1 029 823 1 029 

(ej nytecknade) 400 L 1 142 1 428 1 142 1 428 
Osorterat kärlabonnemang 
Varannan vecka, restavfall 11 ggr liten 1 779 2 224 1 779 2 224 

mellan 2 293 2 866 2 293 2 866 
stort 4 231 5 289 4 231 5 289 
660 L 6 708 8 385 6 708 8 385 

Varje vecka, restavfall 22 ggr liten 3 557 4 446 3 557 4 446 
mellan 4 587 5 734 4 587 5 734 
stort 8 462 10 578 8 462 10 578 
660 L 13 417 16 771 13 417 16 771 

Två gånger i veckan, restavfall 44 ggr liten Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej 

mellan 11 466 14 332 11 466 14 332 
stort 21 147 26 434 21 147 26 434 
660 L 46 598 58 248 46 598 58 248 

Flerbostadshus och samfälligheter med 
gemensam avfallshantering samt verk-
samheter med bottentömmande behålla-
re, helårsabonnemang 

Bottentömmande behållare med sortering av 
matavfall 
Behållare restavfall 13 ggr <0,8 m3 1 809 2 261 1 809 2 261 

<1,6 m3 2 940 3 675 2 940 3 675 
<2,4 m3 4 975 6 219 4 975 6 219 
<3,2 m3 6 784 8 480 6 784 8 480 
<5 m3 11 306 14 133 11 306 14 133 

26 ggr <0,8 m3 2 533 3 166 2 533 3 166 
<1,6 m3 4 115 5 144 4 115 5 144 
<2,4 m3 6 965 8 706 6 965 8 706 
<3,2 m3 9 497 11 871 9 497 11 871 
<5 m3 15 828 19 785 15 828 19 785 

52 ggr <0,8 m3 5 065 6 331 5 065 6 331 
<1,6 m3 8 231 10 289 8 231 10 289 
<2,4 m3 13 929 17 411 13 929 17 411 
<3,2 m3 18 994 23 743 18 994 23 743 
<5 m3 31 657 39 571 31 657 39 571 

104 ggr <0,8 m3 12 663 15 829 12 663 15 829 
<1,6 m3 20 577 25 721 20 577 25 721 
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<2,4 m3 34 823 43 529 34 823 43 529 
<3,2 m3 47 485 59 356 47 485 59 356 
<5 m3 79 142 98 928 79 142 98 928 

156 ggr <0,8 m3 17 728 22 160 17 728 22 160 
<1,6 m3 28 808 36 010 28 808 36 010 
<2,4 m3 48 572 60 715 48 572 60 715 
<3,2 m3 66 480 83 100 66 480 83 100 
<5 m3 110 799 138 499 110 799 138 499 

Behållare matavfall 26 ggr <0,8 m3 594 743 594 743 
52 ggr <0,8 m3 1 189 1 486 1 189 1 486 
104 ggr <0,8 m3 2 971 3 714 2 971 3 714 
156 ggr <0,8 m3 4 160 5 200 4 160 5 200 

Osorterat avfall 26 ggr <0,8 m3 11 011 13 764 11 011 13 764 
<1,6 m3 17 869 22 336 17 869 22 336 
<2,4 m3 30 281 37 851 30 281 37 851 
<3,2 m3 41 292 51 615 41 292 51 615 
<5 m3 68 819 86 024 68 819 86 024 

52 ggr <0,8 m3 22 022 27 528 22 022 27 528 
<1,6 m3 35 786 44 733 35 786 44 733 
<2,4 m3 60 561 75 701 60 561 75 701 
<3,2 m3 82 583 103 229 82 583 103 229 
<5 m3 137 639 172 049 137 639 172 049 

104 ggr <0,8 m3 55 056 68 820 55 056 68 820 
<1,6 m3 89 465 111 831 89 465 111 831 
<2,4 m3 151 403 189 254 151 403 189 254 
<3,2 m3 206 548 258 185 206 548 258 185 
<5 m3 344 097 430 121 344 097 430 121 

156 ggr <0,8 m3 77 051 96 314 77 051 96 314 
<1,6 m3 125 209 156 511 125 209 156 511 
<2,4 m3 211 892 264 865 211 892 264 865 
<3,2 m3 288 943 361 179 288 943 361 179 
<5 m3 481 572 601 965 481 572 601 965 

Flerbostadshus och samfälligheter med 
gemensam avfallshantering samt verk-
samheter med bottentömmande behålla-
re, sommarabonnemang 

Behållare restavfall 11 ggr <0,8 m3 1 520 1 900 1 520 1 900 
<1,6 m3 2 469 3 086 2 469 3 086 
<2,4 m3 4 179 5 224 4 179 5 224 
<3,2 m3 5 698 7 123 5 698 7 123 
<5 m3 9 497 11 871 9 497 11 871 

22 ggr <0,8 m3 3 039 3 799 3 039 3 799 
<1,6 m3 4 938 6 173 4 938 6 173 
<2,4 m3 8 357 10 446 8 357 10 446 
<3,2 m3 11 397 14 246 11 397 14 246 
<5 m3 18 994 23 743 18 994 23 743 

44 ggr <0,8 m3 7 598 9 498 7 598 9 498 
<1,6 m3 12 346 15 433 12 346 15 433 
<2,4 m3 20 894 26 118 20 894 26 118 
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<3,2 m3 28 491 35 614 28 491 35 614 
<5 m3 47 485 59 356 47 485 59 356 

Behållare matavfall 11 ggr <0,8 m3 357 446 357 446 
22ggr <0,8 m3 713 891 713 891 
44 ggr <0,8 m3 1 832 2 290 1 832 2 290 

Osorterat avfall 11 ggr <0,8 m3 6 605 8 256 6 605 8 256 
<1,6 m3 10 732 13 415 10 732 13 415 
<2,4 m3 18 162 22 703 18 162 22 703 
<3,2 m3 24 766 30 958 24 766 30 958 
<5 m3 41 278 51 597 41 278 51 597 

22 ggr <0,8 m3 13 209 16 511 13 209 16 511 
<1,6 m3 21 464 26 830 21 464 26 830 
<2,4 m3 36 324 45 405 36 324 45 405 
<3,2 m3 49 533 61 916 49 533 61 916 
<5 m3 82 555 103 194 82 555 103 194 

44 ggr <0,8 m3 33 022 41 278 33 022 41 278 
<1,6 m3 53 661 67 076 53 661 67 076 
<2,4 m3 90 810 113 513 90 810 113 513 
<3,2 m3 123 833 154 791 123 833 154 791 
<5 m3 206 388 257 985 206 388 257 985 

Flerbostadshus, samfälligheter med ge-
mensam avfallshantering samt verksam-
heter, tömning av container 

Utställning av container, kr/container 940 1 130 940 1 130 

Hemtagning av container, kr/container 940 1 130 940 1 130 

Container med restavfall som töms på plats 
med sortering av matavfall 

Helårsabonnemang container, restavfall 13 ggr 3-5 m3 9 045 11 306 9 045 11 306 

6-8 m3 18 090 22 612 18 090 22 612 
26 ggr 3-5 m3 12 663 15 829 12 663 15 829 

6-8 m3 25 326 31 658 25 326 31 658 
52 ggr 3-5 m3 25 326 31 658 25 326 31 658 

6-8 m3 50 651 63 314 50 651 63 314 
104 ggr 3-5 m3 63 314 79 143 63 314 79 143 

6-8 m3 126 628 158 285 126 628 158 285 
156 ggr 3-5 m3 88 639 110 799 88 639 110 799 

6-8 m3 Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej Erbjuds ej 
Osorterat avfall 26 ggr 3-5 m3 55 037 68 796 55 037 68 796 

6-8 m3 110 362 137 952 110 362 137 952 
52 ggr 3-5 m3 110 362 137 952 110 362 137 952 

6-8 m3 220 723 275 904 220 723 275 904 
104 ggr 3-5 m3 275 184 343 980 275 184 343 980 

6-8 m3 550 368 687 960 550 368 687 960 

Sommarabonnemang, restavfall 11 ggr 3-5 m3 7 598 9 498 7 598 9 498 

6-8 m3 15 195 18 994 15 195 18 994 
22 ggr 3-5 m3 15 195 18 994 15 195 18 994 
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6-8 m3 30 391 37 989 30 391 37 989 
44 ggr 3-5 m3 37 988 47 485 37 988 47 485 

6-8 m3 75 977 94 971 75 977 94 971
 Osorterat avfall 11 ggr 3-5 m3 33 022 41 278 33 022 41 278 

6-8 m3 66 044 82 555 66 044 82 555 
22 ggr 3-5 m3 66 044 82 555 66 044 82 555 

6-8 m3 132 133 165 166 132 133 165 166 
44 ggr 3-5 m3 165 110 206 388 165 110 206 388 

6-8 m3 330 221 412 776 330 221 412 776 

Flerbostadshus, samfälligheter med ge-
mensam avfallshantering samt verksam-
heter, hämtning av lastväxlarcontainer el-
ler liftdumpercontainer (öppen/täckt 
komprimator) 

Lastväxlarcontainer 

Tömningsavgift, kr/tömning 1 356 1 695 1 356 1 695 

Behandlingsavgift restavfall, kr/ton 952 1 190 952 1 190 

Behandlingsavgift osorterat avfall, kr/ton 1 432 1 790 1 432 1 790 

Liftdumpercontainer 

Tömningsavgift, kr/tömning 878 1 098 878 1 098 

Behandlingsavgift restavfall, kr/ton 952 1 190 952 1 190 

Behandlingsavgift osorterat avfall, kr/ton 1 432 1 790 1 432 1 790 

Taxa för Hushållsavfall 
C. TILLÄGGSTJÄNSTER OCH AVGIFTER 
Extra hämtningar och budningar 
Tjänst Avgift 2021 Avgift 2022 

Exkl. 
moms Inkl. moms Exkl. 

moms Inkl. moms 

Leverans av matavfallspåsar 
samt insatssäck till matavfalss-
kärl vid mer än 2 stycken leve-
ranser per år för småhus och 
vid mer än 6 stycken leveran-
ser per år för flerbostadshus 
och verksamheter 

kr/leverans 360 450 360 450 

Ändring av abonnemang inom 
6 månader kr/tillfälle 360 450 360 450 

Hämtning extra säck (ordinarie 
tur, max 15kg) Kr/ säck 240 300 240 300 
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Budning (extra hämtning, ej or-
dinarie tur, utförs inom 3 ar-
betsdagar från beställning) 

Kr/ hämtning 380 475 380 475 

Budning bottentömmande be-
hållare och container som töms 
på plats (1-3 arbetsdagar). 
Budningsavgift utöver ordina-
rie abonnemang 

Kr/tömning
och behållare 716 895 716 895 

Felsorteringsavgift* Kr/behållare 
och tillfälle 400 500 400 500 

Felsorteringsavgift bottentömd 
behållare och container 

Kr/behållare 
och tillfälle 2000 2500 2000 2500 

Felsorteringsavgift lastväxlar-
container eller liftdumpercon-
tainer 

Kr/behållare 
och tillfälle 1200 1500 1200 1500 

Felsorteringsavgift elavfall/far-
ligt avfall 

Kr/behållare 
och tillfälle 4000 5000 4000 5000 

Hanteringsavgift överfull be-
hållare 

Kr/behållare 
och tillfälle 240 300 240 300 

Förlängt hämtningsintervall 
Helår, restavfall, litet kärl, 4 
ggr/år kr/år 390 488 390 488 

Sommarperiod, restavfall, litet
kärl, 2 ggr/år kr/år 234 293 234 293 

Hämtning av grovavfall samt 
trädgårdsavfall i kolli 
Hämtning grovavfall kr/tillfälle 400 500 400 500 

Extra personal (minimidebite-
ring 1 timme) kr/timme 280 350 280 350 

Hämtning av trädgårdsavfall i 
tillfälligt uppställd container 

Uppställning av container kr/container 904 1130 904 1130 

Hemtagning av container kr/container 1118 1397 1118 1397 

Tillfällig container, tömnings-
avgift kr/tömning 1118 1397 1118 1397 

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

kr/ton 744 930 744 930 

Hämtning av farligt avfall 
Farligt avfall, volym max 2 st 
papperskassar om ca 45 li-
ter/st 

kr/tillfälle 720 900 720 900 

Hämtning av kyl/frys kr/enhet 400 500 400 500 
*Sorteringsavgift utgår då avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonne-
mang. 
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Framdragning kärl
Framdragning av kärl och manuell hantering tillämpas endast då särskilda skäl gör det orimligt att följa ordi-
narie regler för hämtningsplats. 

Dragavstånd Avgift per kärl 2021 Avgift per kärl 
och tillfälle 2022 

Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Baklastande sopbil 
0-4,99 meter 0 0 0 0 
5-10,99 meter 20 25 20 25 
11-30,99 meter 72 90 72 90 

över 31 meter, för varje påbörjad 5-meters-
sträcka per kärl och tillfälle 88 110 88 110 

Sidlastande sopbil 
0-1,6 meter 0 0 0 0 
1,61-5 meter 20 25 20 25 
5,01-10,99 meter 40 50 40 50 
11-30,99 meter 72 90 72 90 

över 31 meter, för varje påbörjad 5-meter-
sträcka per kärl och tillfälle 88 110 88 110 

Manuell hantering 40 50 40 50 
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Taxa för Returpapper
D. Insamling/hämtning av Returpapper
Denna insamling/hämtning omfattar returpapper samt kontorspapper som är avfall under kommunalt an-
svar. Returpapper kan lämnas kostnadsfritt vid de publika
insamlingsplatser som finns angivna på VafabMiljös hemsida. Returpapper kan också hämtas enligt nedan-
stående tilläggstjänster. 
D.1 Budning av returpapper
Efter beställning kan returpapper hämtas vid fastighetsgräns enligt gällande taxa för budning av grovavfall 
samt trädgårdsavfall i kolli (se avgift under punkt C).
Tjänsten kan nyttjas av småhus och flerbostadshus. Vid beställd hämtning ska returpappret buntas eller för-
packas i lämpligt emballage och max bestå av tre
kollin med sammanlagd totalvikt på 025 kg. Returpappret ska vara sorterat.
D.2 Godkänd insamlare av returpapper/kontorspapper
Returpapper/kontorspapper kan hämtas vid fastighetsgräns an annan insamlare än VafabMiljö. Insamlare
av returpapper/kontorspapper måste vara godkända av
Vafabmiljö och ange i vilka kommuner de har för avsikt att bedriva verksamhet.
För att beställa denna tilläggstjänst, kontakta någon av de insamlare som finns listade på VafabMiljös hemsi-
da. Kostnaden för denna tilläggstjänst som beställs
kommer att faktureras av utförare och får inte överskrida följande avgifter. 

Returpapper Avgift 2021 kr/år 
Avgift 
kr/år 2022 

Antal hämt-
ningar/ år Kärl-volym Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Kärl mellan 13 ggr 190 L 392 490 
Kärl stor 370 L 584 730 
Kärl fyrhjuligt 600-660 L 1 172 1 465 
Bottentömmande behållare Max 5 m3 3 600 4 500 
Containerhämtning Max 8 m3 8 720 10 900 
Kärl mellan 26 ggr 190 L 780 975 
Kärl stor 370 L 1 172 1 465 
Kärl fyrhjuligt 600-660 L 2 340 2 925 
Bottentömmande behållare Max 5 m3 7 200 9 000 
Containerhämtning Max 8 m3 17 360 21 700 
Kärl mellan 52 ggr 190 L 1 560 1 950 
Kärl stor 370 L 2 340 2 925 
Kärl fyrhjuligt 600-660 L 4 680 5 850 
Bottentömmande behållare Max 5 m3 14 400 18 000 
Containerhämtning Max 8 m3 34 800 43 500 
Kärl mellan 104 ggr 190 L 3 900 4 875 
Kärl stor 370 L 5 852 7 315 
Kärl fyrhjuligt 600-660 L Erbjuds ej Erbjuds ej 
Bottentömmande behållare Max 5 m3 Erbjuds ej Erbjuds ej 
Containerhämtning Max 8 m3 Erbjuds ej Erbjuds ej 
I ovanstående avgift för kärlhämtning av Returpapper ingår dragavstånd. 
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Latrintaxa 
Avgifter per år: 
Hämtningsintervall Avgift 2021 Avgift 2022 

Abonnemang: Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Sommarhämtning var 4:e vecka (6
ggr/säsong) kr/säsong 2 971 3 714 2 971 3 714 

Sommarhämtning var 14:e dag (11
ggr/säsong) kr/säsong 5 447 6 809 5 447 6 809 

Latrinhämtning utförs under sommarperioden, v. 18-39. Övrig tid under året kan hämtning beställas genom 
budning. 

Tilläggstjänster: 
Budningsavgift hämtning av latrin-
kärl kr/kärl 495 619 495 619 

Avgift för utkörning av ett extra la-
trinkärl kr/kärl 75 393 75 393 
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 Slamtaxa 
Slamtaxan förändras 2022 enligt tidigare beslut. 
Slamtaxan är till för att reglera debiteringen av slamtömningen till fastighetsägare som har slamavskiljare, slutna tankar, 
fosforfällor och fett- och/eller oljeavskiljare 
i Heby kommun. Slamtaxan reglerar även debiteringen till företag som tömmer slam i kommunens avloppsreningsverk. Vi 
har påbörjat arbetet för bättre arbetsmiljö 
för vår entreprenör. Det betyder ökade avgifter gällande extra slang och bomkörning samt tillägg för tungt lock.
Tillägg i årets taxa sker genom tre poster; Spolning i samband med tömning, Återfyllnad av vatten efter tömning samt 
Tömning av fett- och/eller oljeavskiljare. 
För mer information om slamtömningens utförande m.m. hänvisas berörda fastighetsägare till Heby kommuns föreskrifter 
gällande slamtömning av enskilda avlopp. 

Ändamål Avgift 
2021 

Avgift 
2022 Förändring 

Ordinarie tömning Volym 
m³ 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

Slamavskiljare med WC 0-3 Kr/tömning 517 kr 647 kr 517 kr 646 kr 0 kr -1 kr 

3.1-6 Kr/tömning 700 kr 876 kr 700 kr 875 kr 0 kr -1 kr 

>6 Kr/tömning* 763 kr 954 kr 763 kr 954 kr 0 kr 0 kr 

BDT (bad/disk/tvätt) 0-3 Kr/tömning 517 kr 647 kr 517 kr 646 kr 0 kr -1 kr 

Budad tömning Volym 
m³ 

Slamavskiljare med WC 0-3 Kr/tömning 811 kr 1 015 kr 811 kr 1 014 kr 0 kr -1 kr 

3.1-6 Kr/tömning 994 kr 1 242 kr 994 kr 1 242 kr 0 kr 0 kr 

>6 Kr/tömning* 1 057 kr 1 321 kr 1 057 kr 1 321 kr 0 kr 0 kr 

BDT (bad/disk/tvätt) 0-3 Kr/tömning 811 kr 1 014 kr 811 kr 1 014 kr 0 kr 0 kr 

Sluten tank 0-3 Kr/tömning 811 kr 1 014 kr 811 kr 1 014 kr 0 kr 0 kr 

3.1-6 Kr/tömning 1 057 kr 1 321 kr 1 057 kr 1 321 kr 0 kr 0 kr 

>6 Kr/tömning* 1 057 kr 1 321 kr 1 057 kr 1 321 kr 0 kr 0 kr 

Byte av Fosforsäck 
Kr/timme Kran-
bil + 
Kr/ton transport 

1 500 kr 
+ 820 

kr 

1 875 kr 
+ 

1 025 kr 

1 500 kr 
+ 820 

kr 

1 875 kr 
+ 

1 025 kr 
0 kr 0 kr 

Tömning av fett- och/eller 
oljeavskiljare 0-4,9 Kr/tömning 1 100 kr 1 375 kr 1 100 kr 1 375 kr 

>4,9 Kr/kbm 150 kr 188 kr 150 kr 188 kr 

Behandlingsavgift 
Kr/ton 725 kr 906 kr 725 kr 906 kr 

Lämning av slam via slam-
kiosk Kr/m3 

92,00 kr 
115,00 

kr 92 kr 115 kr 0 kr 0 kr 

Bomkörning Kr/utebliven 
tömning 300 kr 375 kr 300 kr 375 kr 0 kr 0 kr 

Extra avgifter 
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Akut tömning, extra avgift 
utöver ordinarie avgift Kr/gång 1 236 kr 1 545 kr 1 236 kr 1 545 kr 0 kr 0 kr 

Specifik bokad dag, extra
avgift utöver ordinarie av-
gift 

Kr/gång 1 040 kr 1 300 kr 1 040 kr 1 300 kr 0 kr 0 kr 

Extra slang >20m Kr/påbörjad 10 
meter 88 kr 110 kr 88 kr 110 kr 0 kr 0 kr 

Extra kubik vid tömning Kr/kubik 142 kr 178 kr 142 kr 178 kr 0 kr 0 kr 
Tungt lock Kr/gång 1 000 kr 1 250 kr 1 000 kr 1 250 kr 0 kr 0 kr 
Spolning i samband med 
tömning Kr/timme 1 300 kr 1 625 kr 1 300 kr 1 625 kr 

Återfyllnad av vatten efter
tömning Kr/timme 1 300 kr 1 625 kr 1 300 kr 1 625 kr 

Tillägg för extra arbetsin-
sats inför tömning (t ex
skottning) 

Kr/gång 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Vatten- och avloppstaxa
Vatten - och avloppstaxan är antagen av kommunfullmäktige den 2021-06-22. Planeras hållas oförändrad 
2022. 
I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen, Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Heby kommun.
Avgifter enligt taxa ska betalas till Tekniska enheten i Heby kommun.
Samtliga kostnader i detta dokument presenteras exklusive och inklusive moms med lagstadgad mervär-
desskatt med 25%. 

1 § Betalningsansvar
För att täcka nödvändiga kostnaderna för Heby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare 
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ (Lag om Allmänna vattentjänster 2006:412) jämställs
med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten
gata (Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhälls, om förutsätt-
ningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
2 § Avgifter 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 
3 § Fastighetsindelning 
3.1 Taxeföreskrifter avses med: 
3.1 a Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas för bostadsändamål.
3.1.b Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Sjukvård Industri Förvaltning Omsorg 

Butiker Utbildning Hantverk Utställningslokaler Lagerbyggnader 

Hotell Verkstäder Stormarknad Restauranger Sporthall 

3.2 Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas för annat ändamål än bostads- 
ändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Exempel på sådana fastigheter är: 
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Obemannad bensinstation Hamn Biltvätt med skärmtak 

Återvinningsstation Virkesupplag Hantverk 

Fordonsuppställningsplats Kyrkogård Idrottsplats 

3.3 Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggts. 
3.4 Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet som används för §3.1.b avsedda ändamål, eller därmed jäm-
ställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt
för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS  
21054:2020 som en lägenhet.
3.5 Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisas som all-
män plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, 
väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
4 § Avgiftsskyldighet 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V. Vattenförsörjning Ja Ja 
S. Spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, Dag- och/eller dränvattenavlopp från 
fastighet Ja Ja 

Dg, Dagvattenavlopp från allmänna platser
såsom gator, vägar, torg och parker inom 
detaljplan 

Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbin-
delsepunkt för ändamålet och underrättat
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet 
när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förut-
sättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta. 
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (5-12 §§) 
5 § Avgifter bostadsfastighet 
5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall erlägga anläggningsavgift. 

2021 2022 

Avgift utgår per fastighet med: Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

a)Serviceavgift: en avgift avseende framdrag-
ning av varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

34 602 kr 43 252 kr 34 602 kr 43 252 kr 
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b) Förbindelsepunktavgift: en avgift avseende 
upprättande av varje uppsättning förbindelse-
punkter för V, S och Df 

19 224 kr 24 030 kr 19 224 kr 24 030 kr 

c) Tomtyteavgift: en avgift per m2 tomtyta 23,18 kr 28,98 kr 23,18 kr 28,98 kr 

d) Lägenhetsavgift: en avgift per lägenhet 12 816 kr 16 020 kr 12 816 kr 16 020 kr 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se §8
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan 
fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt fastighetsregister, förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. 
Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). 
Tomtyteavgift för enbostadshus beräknas enligt genomsnittlig tomtstorlek, 1135 m2
Beräkningsregel: Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna en-
ligt 5.1 a), b) och d). 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 i den mån ovan angiven be-
gränsningsregel så medger och med iakttagande 
av vad som föreskrivs i 8.2. 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller 
uppmätning som huvudmannen godkänner.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för i § 3.1.b, 
avsedda ändamål räknas varje påbörjat
 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020 som en lägenhet.
5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas avgifter
enligt 5.1.
5.6 Ökas fastighetens tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fas-
tighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses 
vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet 
ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje
tillkommande lägenhet. 
6 § Avgifter annan fastighet 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

2021 2022 

Avgift utgår per fastighet med: Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S och Df 

34 602 kr 43 252 kr 34 602 kr 43 252 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 19 224 kr 24 030 kr 19 224 kr 24 030 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 23,18 kr 28,98 kr 23,18 kr 28,98 kr 
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se §8
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan 
fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för 
andel av fastighets areal, motsvarande mark som
 tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om 
mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd
 frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betal-
ning.
Utestående belopp löper med ränta enligt § 5 räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen.
6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas avgifter
enligt 6.1.
6.6 Ökas fastighetens tomtyta, ska erläggas tilläggsavgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska
anses vara förut erlagd. 
7 § Avgifter obebyggd fastighet 
7.1 För obebyggd fastighet, ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet Bostadsfastighet Annan fastig-
het 

Servisavgift 5.1 a 100 % 6.1 a 100 % 
Avgift per FP 5.1 b 100 % 6.1 b 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c 100 % 6.1 c 70 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d 0% 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgifterna enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), jfr
5.3 andra stycket.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, ska erläggas resterande avgift enligt följande: 

Avgift utgår per fastighet Bostadsfastighet Annan fastig-
het 

Tomtyteavgift 5.1 c *) 6.1 c 30 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d 100 % 
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så med-
ger. 

8 § Tillägg och reduktioner
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamålen, skall erläggas reducerade avgifter 
enligt följande: 
Avgift för framdragen servisledning 

En ledning 70 % av avgift enligt 
5.1 a) resp. 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 
5.1 a) resp. 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt
5.1 a) resp. 6.1 a) 

Avgifter i övrigt: 
Ändamål V S Df Dg 
Avgift per FP 5.1 b 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 5.1 c 30 % 50 % - 20% 
Lägenhetsavgift 5.1 d 30 % 50 % - 20% 
Avgift per FP 6.1 b 30 % 50 % 20 % -
Tomtyteavgift 6.1 c 30 % 50 % - 20% 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska erläggas 
avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande ser-
visledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften 
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enligt 5.1 a) även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten, 
utöver avgift enligt 8.1, har huvudmannen rätt att ta ut 
servisavgift för en eller två ledningar. Detta utan att ta hänsyn till om det finns en eller två serviser anlagda 
sedan tidigare. Det innebär att en fastighet får betala
70% eller mer av servisavgiften vid olika tillfällen vilket gör att den totala servisavgiften kommer att uppgå
till med än 100%. Avgiften avses täcka huvudmannens
merkostnad till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
9 § Avgifter
Avgifter enligt §§ 5 - 6 är baserad på konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen 
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare
än en gång årligen. 
10 § Avtal
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktans-
värd omfattning avviker ifrån fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss 
fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
11 § Betalning m.m. 
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.
11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren
så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock högst 10 
år. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen 
på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska 
ske till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 
11.2. 
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande medde-
lats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta - 
inträtt utan att bygglov erfordrat eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till hu-
vudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. 
Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 11.2 för  tiden från det två 
månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 
och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
12 § Särskilda utföranden 
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på 
annat sätt eller försetts med andra anordningar än
verket funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen över-
enskomna kostnader härför. 
12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner huvudman-
nen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren 
skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
 borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del.
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan be-
fintlig, är verket skyldig att ersätta fastighetsägaren
 hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som be-
finns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens 
ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13-20) 
13 § Fasta och rörliga avgifter
13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

2021 2022 

Avgift utgår per fastighet med: Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Exkl. 
moms 

Inkl. 
moms 

a) en fast avgift per år 2 139 kr 2 674 kr 2 139 kr 2 674 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 20,06 kr 25,08 kr 20,06 kr 25,08 kr 

c) en avgift per år och per bostadsen-
het för alternativ: 

1 ) Bostadsfas-
tighet och där-
med jämställd

fastighet med 1-
3 bostadsenhe-

ter 

1 008 kr 1 260 kr 1 008 kr 1 260 kr 

2 ) Bostadsfas-
tighet och där-
med jämställd
fastighet med
fler än 3 bo-
stadsenheter 

898 kr 1 123 kr 898 kr 1 123 kr 

d) en avgift per år och varje påbörjat
100-tal m2 tomtyta för annan fastig-
het 

126 kr 158 kr 126 kr 158 kr 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastigheter, eller därmed jämställd fastighet, som används för i § 3.1.b
avsedda ändamål räknas varje påbörjat
 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter 
skall därvid erläggas för resp. ändamål: 
Ändamål V S Df Dg 
Fast avgift 13.1 a) 25 % 75 % - -
Avgift per m3 13.1 b) 25 % 75 % - -
Avgift per bostadsenhet 13.1 c) 1) 22 % 46 % 20 % 12 % 
Avgift per bostadsenhet 13.1 c) 2) 25 % 52 % 11 % 12 % 
Avgift efter tomtyta 13.1 d) 22 % 46 % 20 % 12 % 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift
13.2 För obebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1.a
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen 
bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas inte avgift ut enligt 13.1. b) istället tas avgift ut efter en 
antagen förbrukning om 250 m3/bostadsenhet i
permanentbostad och med 100m3/bostadsenhet för fritidsbostad. För beräkning av antalet bostadsenheter, 
se 13.1. 
13.4 För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, antas där-
vid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3
 per bostadsenhet.
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med ett belopp mot-
svarande 50 % av grundavgiften enligt 13.1 a).
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 Antas mätaren visar annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om 
huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om 
vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte funge-
rat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägaren som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära provning 
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av frågan hos Mark- och miljödomstolen.
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighets-
ägaren ersätta huvudmannen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 15. 
14 § Olika vatten- och spillvattenmängder
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte he-
la den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad
mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 
15 § Avgifter för särskilda tjänster
15.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsäga-
ren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts
eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

2021 2022 

Ändamål Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Nedtagning av vattenmätare   594 kr 743 kr 594 kr 743 kr 

Uppsättning av vattenmätare   594 kr 743 kr 594 kr 743 kr 

Avläsning vattenmätare 240 kr 300 kr 240 kr 300 kr 

Byte av frusen vattenmätare 1 190 kr 1 487 kr 1 190 kr 1 487 kr 

Avstängning av vattentillförsel 922 kr 1 152 kr 922 kr 1 152 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 922 kr 1 152 kr 922 kr 1 152 kr 

Montering och demontering av stryp-
bricka i vattenmätare    594 kr 743 kr 594 kr 743 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 448 kr 560 kr 448 kr 560 kr 

Förgäves besök 800 kr 1 000 kr 800 kr 1 000 kr 
För sådana arbeten som huvudmannen utför på fastighetsägarens begäran och som inte är prissatta i taxan 
debiteras självkostnad. 

15.2 För hämtning av vatten via vattenkiosk utgår en avgift om följande: 
2021 2022 

Ändamål Exkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms 

Avgift per m3 20,06 kr 25,08 kr 20,06 kr 25,08 kr 

16 § Betalning
Avgift enligt § 13.1 a, c och d) debiteras per månad, varannan månad, kvartal eller halvår enligt beslut av hu-
vudmannen. Avgift enligt § 13.1 b debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges § 13 och 14.
Mätaravläsning sker genom självavläsning, frekvens beslutas av huvudmannen.
Debiteringarna mellan mätaravläsningarna sker efter uppskattad förbrukning.
Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöver-
låtelse. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, ska erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp 
enligt § 11.2. 
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17 § Avgifternas uppdelning
Avgifter enligt § 13 är uppdelad i fastaavgifter och vattenbrukningsavgiften.
Huvudmannen har rätt att reglera brukningsavgiftsbeloppet därefter en gång årligen.
Vid reglering av kommande års skiftsavgiftsbeloppet tillämpas tillägg med viss procent. 
18 § Särskilda åtgärder
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans bru-
kande av anläggningen i visst fall eller avseende eller
har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, har huvudmannen rätt att 
träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. 
19 § Taxans införande
Denna taxa träder i kraft 2021-07-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.6 samt 14, som är base-
rade på uppmätning hos abonnent, skall därvid tillämpas 
i fråga om den vattenmängd som levereras och den  spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna 
VA-taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt
53§ vattentjänstlagen. 

Tomter 
Taxan för tomter planeras ändras enligt förslag nedan för 2022. 
Avgift 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 2022 Förändring 

Mark för verksamhetsändamål upp till
5000 kvm 

Marknadspris, som  lägst
självkostnadspris 

Marknadspris, som  lägst
självkostnadspris 0 kr 

Mark för verksamhetsändamål för 
mark överskridande 5000 kvm Borttagen Borttagen 0 kr 

Mark för flerbostadshus Marknadspris, som  lägst
självkostnadspris 

Marknadspris, som  lägst
självkostnadspris 0 kr 

Småhustomter, nyexploaterade fr.o.m. 
8 juni 2017 200 kr/kvm Borttagen -200 kr 

Småhustomter fastighetsbildade fr.o.m.
1 Januari 2000 300 kr/kvm 300 kr 

Småhustomter, fastighetsbildade t.o.m. 
31 dec 1999 150 kr/kvm 150 kr 

Småhustomter, ej nyexploaterade 150 kr/kvm Borttagen -150 kr 

Tomttaxan ska löpande indexregleras till dess att Kommunfullmäktige fattar ett nytt beslut om nivå. 

Arrenden och markupplåtelser
Taxan för tomter och markupplåtelser planeras ändras enligt förslag nedan för 2022. 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 2022 Förändring 

ARRENDEN Exkl. moms Inkl. moms 
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Jordbruksarrende (åker-
mark) 1 200 kr/ha/år 1 000 kr/ha/år 1 250 kr/ha/år 50 kr 

Jordbruksarrende (bete) 500 kr/ha/år 500 kr/ha/år 625 kr/ha/år 125 kr 

Anläggningsarrende 5 kr/kvm och månad Ej momspliktig 5 kr 

Lägenhetsarrende 5 kr/kvm och månad Ej momspliktig 5 kr 

Jaktarrende 50 kr/ha/år 50 kr/ha/år 62,50 kr/ha/år 12,50 kr 

Tomträtt Marktaxeringsvärde *
1,33 * 0,0375/år 

Marktaxeringsvärde *
1,33 * 0,0375 per år 

Marktaxeringsvärde *
1,33 * 0,0375 per år 0 kr 

Markområde Grundavgift 500 kr + 1 
kr/kvm 0 kr 0 kr -500 kr 

Tillfällig nyttjanderätt 
(byggetablering, upplag, 
manskapsbodar, etc.) 

20 kr/kvm och månad Ej momspliktig 20 kr 

Administrativ engångsav-
gift för upprättande av 
samtliga avtal samt diarie-
föring. 

4 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 

Administrativ årligavgift 
för t.ex. fakturering, ajour-
hållning av kartsystem, 
fakturering mm. Gäller för
samtliga avtal och upplå-
telser. 

1500 kr per år 1875 kr per år 1 875 kr 

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms. Moms 25% tillkommer på jordbruks- och jaktarrende samt ad-
ministrativa avgifter.
Avgift erläggs i enlighet med överenskommelse i avtal. Respektive avtal kommer att innehålla vitesklausul 
avseende avtalsbrott. 

Taxan är anpassad för årlig uppräkning, baserat på indextalet för föregående år och månad då avtalet teck-
nades med konsumentprisindex (totalindex) 1980 som basår. 

Måltider (SBF) 
Taxan för måltider kommer att ändras enligt nedan 2022. 

Taxan/avgiften avser Taxa 
2021 

Taxa 
2022 

Föränd-
ring 

Personallunch, vit kupong 65,00 kr 66 kr 1,00 kr 
Externt pris inkl. moms frukost 52,90 kr 54 kr 1,10 kr 
Externt pris inkl. moms lunch 88,93 kr 91 kr 2,07 kr 
Externt pris inkl. moms kvällsmat 68,67 kr 70 kr 1,33 kr 
Externt pris inkl. moms hämtmat 83,31 kr 85 kr 1,69 kr 
Externt pris inkl. moms hämtmat inkl. 
dricka 88,93 kr 91 kr 2,07 kr 

Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA- plan) 
Taxa och vite för grävtillstånd samt trafikanordningsplan planeras hållas oförändrad 2022. 
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Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 2022 
Tillstånd 
Grävtillstånd och TA- plan 2 000 kr 2 000 kr 

TA- plan där grävtillstånd inte är tillämpligt 
1 500 kr 1 500 kr 

Grävtillstånd där TA- plan inte är tillämpligt 
1 500 kr 1 500 kr 

Tidsförlängning av handlagt grävtillstånd 
500 kr 500 kr 

Tidsförlängning av TA- plan 500 kr 500 kr 
Ändring av handlagt grävtillstånd 1 500 kr 1 500 kr 
Ändring av TA- plan 1 500 kr 1 500 kr 

Skyndsam handläggning (mindre än fem arbetsdagar 
innan arbetets start (gäller ej akuta arbeten, vattenläc-
ka, kabelbrott, olycka eller motsvarande) 

3 000 kr 3 000 kr 

Viten 
Godkänt grävtillstånd saknas 15 000 kr 15 000 kr 
Godkänd TA- plan saknas 15 000 kr 15 000 kr 

Om inte tidsförlängning begärts minst fem arbetsdagar 
innan sluttid (grävtillstånd och TA- plan) 

1 000 kr/dygn 1 000 kr/dygn 

TA- planen saknas på arbetsplatsen 2 500 kr 2 500 kr 

Om entreprenören inte uppfyller kraven enligt särskil-
da villkor 

2 500 kr/krav 2 500 kr/krav 

Godkänd TA- plan inte är tillämplig 10 000 kr 10 000 kr 
Underlåtenhet att följa TA- plan 10 000 kr 10 000 kr 

Om arbete påbörjas och grävtillstånd saknas tillkom-
mer en förhöjd ansökningsavgift 

15 000 kr 15 000 kr 

Om arbete påbörjas och TA- plan saknas tillkommer en 
förhöjd ansökningsavgift 

15 000 kr 15 000 kr 

Utmärkningsansvarige saknas på arbetsplatsen eller in-
te är nåbar på en fast arbetsplats 

3 000 kr 3 000 kr 

Kommunfullmäktige, Mål och budget 2022, plan 2023-2024 83(92) 



  

  

 

  

 

 
  

  

  

Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entre-
prenörområdet 

5 000 kr/kalenderdag 
samt åläggs att återställa
ytan enligt besiktnings-
mans bedömning. 

5 000 kr/kalenderdag 
samt åläggs att återställa
ytan enligt besiktnings-
mans bedömning. 

Personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydligt 
brist på kompetens 

3 000 kr 3 000 kr 

Personalen saknar varselkläder eller brister i varselklä-
der förekommer 

2000 kr/ person 2000 kr/ person 

Grundläggande vägmärken i godkänd TA- plan saknas 
som exempelvis A 20, X1 eller C 31 

10 000 kr 10 000 kr 

Enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga 
3 000 kr 3 000 kr 

Det går inte att komma fram och/ eller det är farligt att 
ta sig fram i trafikzonen 

15 000 kr 15 000 kr 

Personalen på plats inte medverkar till att anmärkning 
åtgärdas vid anmodan 

3 000 kr 3 000 kr 

När grundläggande avstängning inte är utförd, inte föl-
jer godkänd TA- plan, eller arbetsområdet är farligt för 
trafikanter och/ eller personal 

20 000 kr 20 000 kr 

Avsaknad av dokumenterad egenkontroll 
5000 kr/ grävtillstånd 5000 kr/ grävtillstånd 

Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför entre-
prenadområdet 

5000 kr/ kalenderdag 
samt åläggs att återställa
ytan enligt besiktnings-
mans bedömning 

5000 kr/ kalenderdag 
samt åläggs att återställa
ytan enligt besiktnings-
mans bedömning 
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Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning el-
ler halkbekämpning inom arbetsområdet 

4 000 kr 4 000 kr 

Om fordon eller maskiner som används i arbetet, där 
det klart framgår av TA- planen att dessa ska rymmas 
innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i tra-
fikzonen 

3 000 kr 3 000 kr 

Trafikanordningsmaterial har lämnats kvar efter att ar-
betet avslutats 

3 000 kr 3 000 kr 

Alla avgifter är exklusive moms 
Övrigt
Om brister inte åtgärdas eller är av det slag att det anses vara farligt för trafikanter och/ eller personal har 
Heby kommun rätt att stoppa arbetet tills bristerna
är åtgärdade. Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger Heby kommun rätt att stänga av ansvarig ar-
betsledare upp till 2 år vad gäller arbete i kommunens
allmänna och offentliga mark. Att ta ut en avgift för att täcka självkostnaden för kommunens tjänster har 
stöd i kommunallagen (2017:725) 2 kap. 5 och 6 §. 
Avgifter ska tas ut för att täcka kostnaderna för handläggning. Kostnaden inkluderar även att handläggare kon-
trollerar platsen. 
Transportdispens 
Taxa för transportdispenser planeras hållas oförändrad 2022. 

Taxan/avgiften avser Taxa 2021 Taxa 2022 
Typ av transport 
Tung transport 800 kr 800 kr 
Bred transport 800 kr 800 kr 
Lång Transport 800 kr 800 kr 
Kombinerade ärenden 

(tung, bred och/ eller lång transport) 
800 kr 800 kr 

Skyndsam handläggning (mindre än 3 dagar) 
1 000 kr 1 000 kr 

Samtliga taxor är exklusive moms.
Avgifterna ska tas ut för att täcka kostnaderna för handläggningstiden. Avgifterna kan variera beroende på 
om det är vikt, längd, bredd eller snabb hantering
som ska handläggas. 

Parkeringsanmärk-
ning 
Taxa för parkeringsanmärkning enligt förslag för 2022 

Överträdelsetabell Heby kommun, TSFS 2016:116 
Stannat eller parkerat, trafikförordningen 
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Taxan/avgiften av-
ser 
Stannat eller par-
kerat, trafikförord-
ningen 

Lagrum Plats Taxa 
2022 

Överträdelse 

På allmän plats in-
om tättbebyggt 
område som är ter-
räng 

3 kap. 48 
§ 

Gräsmatta, 
Skiljeremsa, 
Refug, torg 

700 kr 

På gång- eller cy-
kelbana 

3 kap 48 
§ 

Gångbana, cy-
kelbana 700 kr 

Mot färdriktningen 3 kap. 52 
§ 700 kr 

På eller inom ett 
avstånd av 10 m fö-
re ett övergångs-
ställe 

3 kap. 53 
§ 

På övergångs-
ställe eller an-
tal meter före 

700 kr 

I en vägkorsning el-
ler inom 10 meter 
från korsandes kör-
banas närmaste yt-
terkant 

3 kap. 53 
§ 

I vägkorsning 
eller antalet 
meter från 
närmaste yt-
terkant 

700 kr 

I ett körfält eller en 
körbana för fordon 
i linjetrafik m fl. 

3 kap. 53 
§ 700 kr 

För annat ändamål 
än på- eller avstig-
ning på hållplats 
för fordon i linje-

3 kap. 54 
§ Hållplats 700 kr 

trafik 
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För annat ändamål 
än på- eller avstig-
ning på ändamåls-
plats 

Lastplats, last-
plats endast 
för lastbil, på- 

3 kap. 54 
§ 

och avstig-
ningsplats, 
bokbussplats, 

700 kr 

taxiplats, am-
bulansplats, 
skolskjutsplats 

För annat ändamål 
än på- eller avstig-
ning på laddplats 

3 kap. 54 
§ Laddplats 700 kr 

För annat ändamål 
än på- och avstig-
ning på plats av-
sedd för viss trafi-
kantgrupp 

3 kap. 54 
§ 

P- plats för 
PRH, PRH- kort 
delvis dolt, Fel-
vänt PRH- kort, 
Stulet/ för-
lustanmält 
PRH- kort 

700 kr 

För annat ändamål 
än på- och avstig-
ning på plats av-
sedd för visst for-
donsslag 

3 kap. 54 
§ 

P-plats för MC, 
tung lastbil, 
buss etc. 

700 kr 

Parkerat fordon, 
Trafikförordningen 

Lagrum Plats Taxa 
2022 

Överträdelse 
Med något hjul utan-
för uppställningsplats 
eller annan marke-
ring 

3 kap. 49 
§ 500 kr 

Längre tid än 24 tim-
mar i följd på varda-
gar, utom vardag fö-
re sön- och helgdag 

3 kap. 49 
§ 500 kr 
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Framför infart till fas-
tighet eller så att for-
donstrafik till eller 
från fastigheten för-
svåras 

3 kap. 55 
§ 500 kr 

På en huvudled 3 kap. 55 
§ 500 kr 

På en gågata eller 
gångfartsområde 8 kap. 1 § 500 kr 

Stannat eller par-
kerat fordon, loka-
la trafikföreskrifter 
eller väghållarbe-
slut 

Lagrum Plats Taxa 
2022 

Överträdelse 

Inom område där 
fordon inte får 
stannas eller par-
keras 

10 kap.
14 § 

Vändplats- om 
det är tillämp-
ligt 

700 kr 

På plats (sträcka) 
där fordon inte får 
stannas eller par-
keras 

10 kap.
14 § 700 kr 

Parkerat fordon, 
lokala trafikföre-
skrifter eller väg-
hållarbeslut 

Lagrum Plats Taxa 
2022 

Överträdelse 

Inom område där 
fordon inte får 
parkeras 

10 kap.
14 § 

Vändplats- om 
det är tillämp-
ligt 

700 kr 

På plats (sträcka) 
där fordon inte får 
parkeras 

10 kap.
14 § 700 kr 

Längre än tillåten 
tid 

10 kap.
14 § 500 kr 
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Taxor och avgifter Bygg- och miljönämndens ansvar 

Bygglov 

Taxan/avgiften avser Taxa 
2021 

Taxa 
2022 Förändring 

Uppräknas årligen med milliprisbasbelopp 47,60 48,30  0,70 kr 

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Taxan/avgiften avser Taxa 
2021 

Taxa 
2022 Förändring 

Kronor per timme 1 115 kr 1 138 kr     23 kr 

Tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Taxan/avgiften avser Taxa 
2021 

Taxa 
2022 Förändring 

Tillsyn, kr/tim 1 115 kr 1 138 kr     23 kr 

Prisbasbelopp 2022 48 300 kr 

Ansökan och tillsyn enligt alkohollagen 

Taxan/avgiften avser % av Bas-
belopp

 Taxa 
2021  Taxa 2022 Föränd-

ring 

Ansökningsavgifter 
Nyansökan stadigvarande till allmänheten 25,2% 11 995 kr  12 172 kr 176 kr 
Nyansökan stadigvarande till slutet sällskap 13,5% 6 426 kr     6 521 kr   95 kr 
Nyansökan (vid avslag om sökanden inte klarar kunskaps-provet, inom 3 
månader efter avslagsbeslut) 4,7% 2 237 kr     2 270 kr   33 kr 

Stadigvarande ändring i tillstånd 10,2% 4 855 kr     4 927 kr   71 kr 
Tillfällig ändring i tillstånd 4,7% 2 237 kr     2 270 kr   33 kr 
Pausservering 4,7% 2 237 kr     2 270 kr   33 kr 
Ansökan från konkursförvaltare 9,7% 4 617 kr     4 685 kr   68 kr 
Tillfälligt till allmänheten 1 dag (Tillsynsavgiften ingår) 10,2% 4 855 kr     4 927 kr   71 kr 
För varje ytterligare dag tillkommer Fast avgift 272 kr   277 kr     6 kr 
Provsmakning, tillstånd 4,7% 2 237 kr     2 270 kr   33 kr 
Anmälan av lokal (catering) första tillfället 1,7% 809 kr   821 kr   12 kr 
Anmälan av lokal (catering) redan godkänd lokal Fast avgift 
Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 1,7% 809 kr   821 kr   12 kr 
För varje ytterligare dag tillkommer  - kr - kr - kr 
Förseningsavgift restaurangrapport 3,5% 1 666 kr     1 691 kr   25 kr 
Kunskapsprov utöver de tre som ingår vid nyansökan (fast avgift) 1 614 kr     1 648 kr   34 kr 

Tillsynsavgift
Årligen Fast avgift 3 337 kr     3 407 kr   70 kr 

Rörlig årlig tillsynsavgift baserad (beräknas på omsättning av alkoholför-
säljningen) 
0-75 000 2,7% 1 285 kr     1 304 kr   19 kr 
75 001-150 000 5,2% 2 475 kr     2 512 kr   36 kr 
150 001-225 000 7,7% 3 665 kr     3 719 kr   54 kr 
225 001-300 000 10,2% 4 855 kr     4 927 kr   71 kr 
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300 001-500 000 12,2% 5 807 kr     5 893 kr   85 kr 
500 001-750 000 15,2% 7 235 kr     7 342 kr 106 kr 
750 001-1 000 000 20,2% 9 615 kr     9 757 kr 141 kr 
1 000 001-2 000 000 25,2% 11 995 kr  12 172 kr 176 kr 
2 000 001-3 000 000 30,2% 14 375 kr  14 587 kr 211 kr 
3 000 001-4 000 000 35,2% 16 755 kr  17 002 kr 246 kr 
4 000 001-5 000 000 40,2% 19 135 kr  19 417 kr 281 kr 
5 000 001-6 000 000 45,2% 21 515 kr  21 832 kr 316 kr 
6 000 001 - 50,2% 23 895 kr  24 247 kr 351 kr 

Folköl, tobak och elektroniska cigaretter 
Taxan/avgiften avser Taxa 

2021
 Taxa 
2022 Förändring 

Folköl, registerhållning och tillsynsavgift 1 880 kr 1 920 kr     39 kr 
Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter 1 076 kr 1 098 kr     23 kr 
Fast årlig tillsynsavgift elektroniska cigaretter 1 076 kr 1 099 kr     23 kr 
Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tobakstillstånd. 10 956 kr  11 186 kr   230 kr 
Anmälan om ändring 4 382 kr 4 474 kr     92 kr 
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak fr o m år 2020. 5 009 kr 5 114 kr   105 kr 
Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare fr o m år 2020. 

1 043 kr 1 065 kr     22 kr 

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak samt elektroniska ci-
garetter och påfyllnadsbehållare fr o m år 2020. 

5 217 kr 5 327 kr   110 kr 

Återbesök för uppföljande tillsyn till följd av brister per extra tillsyns-
besök 1 148 kr 1 172 kr     24 kr 

Taxan/avgiften avser Taxa 
2021 

Taxa 
2022 Förändring 

Livsmedeltillsyn 1 115 kr 1 138 kr     23 kr 
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Taxor och avgifter utbildningsnämndens ansvar 

Skolpeng 
Årskostnad per elev (skolpeng) 2020 2021 2022 Förändring 
Förskola 1-2 år 137 466 kr 141 315 kr 156 980 kr 15 665 kr 
Förskola 3-5 år 110 203 kr 112 118 kr 126 200 kr 14 082 kr 
Pedagogisk omsorg 1-2 år 81 490 kr 89 221 kr 100 789 kr 11 568 kr 
Pedagogisk omsorg 3-5 år 62 677 kr 64 062 kr 74 100 kr 10 038 kr 
Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år 25 570 kr 28 515 kr 35 706 kr 7 191 kr 
Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år, Ped. omsorg 19 348 kr 17 829 kr 20 275 kr 2 446 kr 
Förskoleklass 74 769 kr 77 139 kr 80 101 kr 2 962 kr 
Grundskola årsk 1-3 87 534 kr 87 221 kr 87 497 kr 276 kr 
Grundskola årsk 4-6 98 691 kr 98 073 kr 99 615 kr 1 542 kr 
Grundskola årsk 7-9 106 377 kr 94 687 kr 99 275 kr 4 588 kr 
Grundsärskola årsk 1-3 165 621 kr 165 068 kr -553 kr 
Grundsärskola årsk 4-6 178 633 kr 178 036 kr -597 kr 
Grundsärskola årsk 7-9 189 281 kr 188 649 kr -632 kr 
Strukturstöd grundsärskola nivå 1 46 031 kr 45 877 kr -154 kr 
Strukturstöd grundsärskola nivå 2 69 047 kr 68 816 kr -231 kr 
Strukturstöd grundsärskola nivå 3 115 078 kr 114 694 kr -384 kr 
Strukturstöd grundsärskola nivå 4 196 208 kr 195 553 kr -655 kr 
Grundsärskola 1-9 nivå 1 342 839 kr 
Grundsärskola 1-9 nivå 2 400 002 kr 
Grundsärskola 1-9 nivå 3 485 745 kr 
Grundsärskola 1-9 nivå 4 571 489 kr 
Träningsskola årsk 1-10 254 345 kr 253 495 kr -850 kr 
Träningsskola årsk 1-10 inkl. strukturstöd 559 863 kr 
Fritidshem grundsärskola 41 405 kr 41 267 kr -138 kr 
Fritidshem strukturstöd grundsärskola nivå 1 35 674 kr 35 555 kr -119 kr 
Fritidshem strukturstöd grundsärskola nivå 2 57 539 kr 57 347 kr -192 kr 
Fritidshem strukturstöd grundsärskola nivå 3 75 376 kr 75 124 kr -252 kr 
Fritidshem strukturstöd grundsärskola nivå 4 132 340 kr 131 898 kr -442 kr 
Fritidshem strukturstöd träningsskola nivå 1 61 567 kr 61 361 kr -206 kr 
Fritidshem strukturstöd träningsskola nivå 2 86 309 kr 86 021 kr -288 kr 
Fritidshem strukturstöd träningsskola nivå 3 103 570 kr 103 224 kr -346 kr 
Fritidshem strukturstöd träningsskola nivå 4 132 340 kr 131 898 kr -442 kr 
Grundsär Fritidshem nivå 1 44 812 kr 
Grundsär Fritidshem nivå 2 101 975 kr 
Grundsär Fritidshem nivå 3 187 719 kr 
Grundsär Fritidshem nivå 4 samt träningsskola 273 462 kr 
Förskola 1-2 år inkl.(BO-avgift & maxtaxa) 170 427 kr 
Förskola 3-5 år inkl.(BO-avgift & maxtaxa) 139 647 kr 
Pedagogisk omsorg 1-2 år (inkl. BO-avgift & maxtaxa) 114 436 kr 
Pedagogisk omsorg 3-5 år (inkl. BO-avgift & maxtaxa) 87 547 kr 
Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år (inkl. BO-avgift & max-
taxa) 44 660 kr 

Skolbarnomsorg/fritids 6-12 år, Ped. Omsorg (inkl. BO-
avgift & maxtaxa) 29 230 kr 

Grundsär Fritidshem nivå 1 (inkl. BO-avgift & maxtaxa) 51 556 kr 
Grundsär Fritidshem nivå 2 (inkl. BO-avgift & maxtaxa) 108 719 kr 
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Grundsär Fritidshem nivå 3 (inkl. BO-avgift & maxtaxa) 194 463 kr 
Grundsär Fritidshem nivå 4 + träningsskola (inkl. BO-
avgift & maxtaxa) 280 206 kr 

Taxor och avgifter 

Lovfritids 
Taxan/avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Taxa 2022 Förändring 
Lovfritids kr/dag 98 kr 87 kr 97 kr 10 kr 

Pedagogisk lunch 
Taxan/avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring 
Pedagogisk lunch kr/dag 20 kr - -

Modersmålsundervisning 
Taxan/avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Taxa 2022 Förändring 
Modersmålsundervisning (kr/elev och år) 2 072 kr 1 939 kr 1 453 kr -486 kr 
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