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Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-06  
 

Tid och plats  
2022-12-06 klockan 10:00-16:30 i Folkets hus b-salen, ajournering klockan 12:00 – 13:00  

 

Beslutande ledamöter 
Marie Wilén (C) ordförande, Jan Eriksson (S), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Joel Wåhlén 

(SD), Per Sverkersson (S), Bo Andersson (M), Mattias Widén (SD), Carina Schön (S) deltar ej i § 239 

pga. jäv, Hans-Göran Björk (KD), Toni Hietakuja (SD), Dick Pettersson (C), Gunilla Hamrin (S) § 

239 

Ej tjänstgörande ersättare 
Gunilla Hamrin (S) § 220- 238, 240, Axel Fogelberg (S), Annika Krispinsson (C), Carl-Henrik 

Andersson (SD) § 220 - 235, Anneli Ellnebrant (M), Florence Emma Anvo (KD), Sol Sommarbro (S) 

Övriga närvarande 
Andreas Johansson (V), insynsrepresentant, Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Bo Strömquist, 

ekonomienheten § 220 - 225, Emma Burstedt, kommundirektör, Sebastian Runbom, 

kommunsekreterare, Per Lithammer, kultur- och fritidschef § 226, Karin Danielsson, HR-specialist 

§ 229, Björn Wahlman, förvaltningsekonom § 233 

 

Val av justerare 
Bo Andersson (M) 

Tid och plats för justering 
2022-12-08 klockan 09:00 på Kommunkontoret 

Justerade paragrafer 
§ 220- § 240  

Underskrift 

 _____________________________________________________      

Marie Wilén, ordförande 

 _____________________________________________________  

Bo Andersson, justerare 

 _____________________________________________________  

Disa Hasselberg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-12-06 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-12-08 

Datum då anslaget tas ned 
2022-12-30 

Underskrift 
_______________________ 
Disa Hasselberg, sekreterare 
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Ks § 220   

Revidering av föredragningslistan 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 Reglemente för krisledningsnämnden läggs in som 21b i föredragningslistan. 

 Beslut om borgensavgift för Sala Heby Energi AB och Sala Heby Elnät AB läggs till som sista 
ärende i föredragningslistan. 
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Ks § 221 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut §§ 137 - 
140/2022 läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Lista delegationsbeslut §§ 137-140/2022 föreligger. 

 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 25 november 2022 

Lista delegationsbeslut §§ 137-140/2022 

 

  

 

  



PROTOKOLL 
2022-12-06 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(29) 

Ks § 222 Dnr KS/2022:82  102 

Val av ledamöter och ersättare till Personalutskottet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Per Sverkersson (S), Bo Andersson (M) samt Dick Pettersson (C) utses till ordinarie ledamöter 
till personalutskottet för perioden fram till 30 november 2026. 

  Annci Åkerblom Grattback (S), Göran Hillbom (C) och Anneli Ellnebrant (M) utses till ersättare i 
personalutskottet för perioden fram till 30 november 2026. 

 Per Sverkersson (S) utses till ordförande och Bo Andersson (M) utses till vice ordförande i 
personalutskottet för perioden fram till 30 november 2026. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens vice ordförande vara ordförande i 

personalutskottet och kommunstyrelsens andre ordförande ska vara vice ordförande i utskottet. 

Marie Wilén föreslår att Dick Pettersson utses till ordinarie ledamot i personalutskottet och att 

Göran Hillbom (C) utses till ersättare.  

Per Sverkersson (S) föreslår att Annci Åkerblom Grattback (S) utses till ersättare i 

personalutskottet. 

Bo Andersson (M) föreslår att Anneli Ellnebrant (M) utses till ersättare i personalutskottet. 

 

Delges 
Lönekontoret  
Personalchef 
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Ks § 223 Dnr KS/2022:11 042 

Månadsrapport oktober 2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Månadsrapporten för kommunfullmäktige för oktober godkänns. 

 Månadsrapporten för kommunstyrelsens del godkänns. 

 Uppdra åt förvaltningen att fortsatt bevaka utvecklingen inom utbildningsnämndens 

verksamheter. 

 

Sammanfattning 
Kommunen redovisar ett positivt resultat i perioden med 71,1 miljoner kronor vilket är 30,9 

miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är samtidigt bättre än föregående års resultat i 

perioden som uppgick till 43,7 miljoner kronor.  

När det gäller större avvikelser för nämnder är det utbildningsnämnden som uppvisar en större 

negativ avvikelse med minus 12,1 miljoner kronor efter tio månader. Det är en försämring med 2,3 

miljoner kronor jämfört med budgetavvikelsen i föregående rapportering.  Nämnden lämnade i sin 

årsprognos i augusti en prognos med minus 19,3 miljoner kronor. Nämnden anger i sin 

oktoberrapport att utfallet sannolikt kommer att bli bättre än den prognos som lämnades i 

augusti. 

Övriga nämnder redovisar periodavvikelser i nivå med föregående månad eller bättre. 

Analysen av resultatet i oktober visar att resultatet bärs upp av starka intäkter för skatter och 

generella statsbidrag som i perioden överstiger budget med 26,4 miljoner kronor. 

Utbildningsnämnden har efter augusti uppmanats att fortsatt analysera avvikelser och vidta 

åtgärder där så är möjligt för att minska den befarade avvikelsen. Detta uppdrag kvarstår även 

efter oktobers månadsrapport. 

Den godkända budgetavvikelsen för utbildningsnämnden uppgår till 12,9 miljoner kronor. De 

godkända avvikelserna relaterar främst till volymavvikelser som nämnden inte kunnat möte med 

andra åtgärder eller kostnadsanpassningar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 24 november 2022  

Tjänsteskrivelse, 28 november 2022 

Månadsrapport oktober 2022, kommunfullmäktige 

Månadsrapport oktober 2022, kommunstyrelsens del 

Delges 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktiges revisorer  
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Ks § 224 Dnr KS/2022:78 042 

Yttrande över delårsrapport per den 31 augusti 2022  
Kommunstyrelsens beslut 

 Överlämna nedanstående sammanfattning som svar på revisorernas utlåtande gällande 

delårsrapport och lämnad granskningsrapport. 

 Ge förvaltningen i uppdrag att slutföra det inledda utvecklingsarbetet gällande kommunens 
mål- och resultatstyrning. 
 
 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska och bedöma kommunens delårsrapport 

samt uppfyllelsen av fullmäktiges mål för verksamheten. Revisorerna har översiktligt granskat 

Heby kommuns delårsrapport. Utifrån genomförd granskning och analys gör revisorerna 

bedömningen att: 

 Grundat på den översiktliga granskningen har det inte framkommit några omständigheter 
som tyder på att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed. 

 Granskningen visar att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen 
som fullmäktige fastställt i budget 2022. 

 Granskningen avseende verksamhetsmålen visar att de bara delvist är förenliga med de av 
fullmäktige fastställda målen för 2022. Av de 40 fastställda målen prognostiseras 15 att 
uppfyllas. 

 

Av biträdets granskningsrapporter framgår under rubrik Verksamhetsmål (sid 4) att, 

”Kommunstyrelsen gör däremot ingen sammanfattande bedömning av om god ekonomisk 

hushållning bedöms uppnås med lämnad prognos.” 

Under 2022 genomförs ett utvecklingsarbete för att stärka kommunens modell för mål- och 

resultatstyrning vilket ska leda till en generellt utvecklad målstyrning.  

Kommunstyrelsen har även tagit fram en riktlinje för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv som beslutas av kommunfullmäktige den 22 november 2022. 

Förvaltningen kommer att utveckla beslutsunderlagen och den löpande rapporteringen i syfte att 

stärka den sammanfattande bedömningen av om god ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas i 

framtida prognosbedömningar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 24 november 2022 
Ks § 209/2022 
Kf rev § 88/2022 
Revisionsutlåtande 
Delårgranskning av Heby kommun 
Delårsgranskning av god ekonomisk hushållning 
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Delges 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 225 Dnr KS/2022:100 109 

Återrapport gällande mottagande av flyktingar från Ukraina, 

intäkter och kostnader 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapporten gällande om ersättning och kostnader för mottagande av flyktingar från Ukraina 
godkänns 

 Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ny rapport till kommunstyrelsen i juni 2023. 
  Tacka för lämnad rapport gällande om ersättning och kostnader för mottagande av flyktingar 

från Ukraina. 
 Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ny rapport till kommunstyrelsen i juni 2023. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv genom beslut i rådet den 4 

mars 2022. Den svenska regeringen har därefter utvidgat personkretsen med rätt till 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige så att även personer som lämnat Ukraina före 

invasionen omfattas. Det senare gäller personer som rest in och vistats i Sverige under perioden 

30 oktober 2021 till 23 februari 2022. Heby kommun kom på motsvarande sätt som hela 

kommunsverige att inleda ett förberedande arbete utifrån förutsättningar med initialt ganska vaga 

besked om hur ersättningen skulle utformas inom området. 

Från början hade kommunen ansvar för initiala boenden (evakueringsplatser) som kommunen 

skulle kunna få ersättning för. Inom detta område gjordes vissa förberedelser som också innebar 

vissa mindre kostnader. Något behov av evakueringsplatser i Heby kommun fanns dock inte. 

Formellt beslutades om ett kommunalt ansvar för boenden för anvisade flyktingar från Ukraina att 

gälla från och med 1 juli 2022. Praktiskt har dock migrationsverket handläggningstider medfört 

att dessa placeringar blivit klara först under senare delen av sommaren. Kommunen hade initialt 

tilldelats ett ansvar för 115 flyktingar som sedan kom att revideras till 29 flyktingar med 

skyddsbehov. 

Fram till den 25 november har kommunen tagit emot 20 personer som anvisats från 

Migrationsverket. Utav dessa hade 10 personer ett initialt transitboende för att sedan kunna 

placeras i hyrda lägenheter i Heby och Östervåla. I nuläget finns ingen med behov av särskilt 

anpassat boende. 

Kommunen har inom området haft kostnader inom företrädesvis arbetsmarknadsenheten som 

ansvarar för mottagandefrågor. Utöver detta finns även vissa kostnader redovisade på 

kommundirektörens ansvar. Till och med mitten av november uppgår kostnaderna till 423 000 

kronor. Huvuddelen av kostnaden motsvarar lokalhyror vilka uppgår till 304 000 kronor. I övrigt 

redovisas kostnader för möbler, förbrukningsinventarier och lekmaterial med cirka 80 000 

kronor.  
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Heby kommun har fått en schablonersättning för ordnade boenden för personer som fått 

uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med totalt 722 000 kronor vilket utbetalades den 31 

augusti 2022. Enligt anvisningarna får aktuellt statsbidrag användas för kostnader under 2022 och 

2023 som avser mottagandet av personer som beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från 

Ukraina. 

Kommunen bedöms inte ha några större tillkommande kostnader annat är löpande 

hyreskostnader för boenden. Per november återstår cirka 300 000 kronor av erhållen 

schablonersättning som ska räcka in i 2023 för de flyktingar som Heby ansvarat för.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 25 november 2022 

 

Delges 
Ekonomichef 
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Ks § 226 Dnr KS/2022:9 041 

Taxor och avgifter för Heby Arena 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Taxor och avgifter för Heby Arena fastslås i enlighet med förslaget i bilaga till tjänsteskrivelse, 
daterad 2022-11-02. 

 

Sammanfattning 
Heby Arena har under 2022 genomgått en renovering/tillbyggnad gällande simhallen. 

Vi kommer nu att erbjuda medborgarna en modernare och mer funktionell simhall. I samband 

med detta arbete har en översyn av avgifterna genomförts och förslag på taxor och avgifter för 

Heby Arena finns i bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02.  

Kommunala taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige, varför Kultur- och 

fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med bilagt förslag.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 31 oktober 2022 

Förslag taxor Heby Arena  

 

Förslag 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt kultur- och fritidsnämndens förslag 

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förslaget i 
bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-02. 

 

Bo Andersson (M) föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att  

 Taxor och avgifter för Heby Arena justeras så att avgiften för enkelbiljett bad för barn upp till 
17 år höjs med 10 kr, och för vuxna med 25 kronor. 

 

Mattias Widén (SD) med bifall från Toni Hietakuja (SD) och Joel Wåhlén (SD) föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

 Taxor och avgifter för Heby Arena justeras så att avgiften för företag ändras från 5000 kr till 

2500kr. 
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Förslagsordning 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ställer eget förslag mot Bo Anderssons (M) förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget. 

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ställer eget förslag mot Mattias Widéns 

(SD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget.  

Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) ställer kultur- och fritidsnämndens förslag mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
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Ks § 227 Dnr KS/2022:78 042 

Extra bidrag till föreningslivet 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Att ge Kultur och fritid i uppdrag att fördela extra föreningsstödet inriktning social hållbarhet, om 

350 tkr i enlighet med bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28. 

 Att Kultur och fritid slutrapporterar uppdraget Q2 till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-18 (§ 197) att extra föreningsstöd på 500 000 kr ska delas ut 
till kommunens föreningar år 2022/2023 med inriktning på krisberedskap (150 000 kr) och social 
hållbarhet (350 000 kr).  
Det extra föreningsstödet med inriktning social hållbarhet fördelas i likhet med Ks § 243/2021. 
Stödet kommer att fördelas till föreningar som i sitt arbete bidrar till uppfyllnad av ett eller båda av 
de två nämndgemensamma effektmål som lyder:  
”Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som 
samhällsmedborgare”.  
”Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar 
för att klara skolgången öka”.  

  

Det extra föreningsstödet social hållbarhet (350 000kr) föreslås fördelas av Kultur och fritid i enlighet 
med ovanstående effektmål samt att Kultur och fritid slutrapporterar Q2 handläggningen av ärendet 
till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 28 november 2022 

Bilaga, förslag på fördelning enligt 4 områden 

Ks § 197/2022 

Jämförelse, priser närliggande kommuner 

 

Delges 
Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Ks § 228 Dnr KS/2020:5 761 

Ansökan om medel ur sociala investeringar - Portalen för 

livslångt lärande 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Beviljar ansökan för ”Portalen för livslångt lärande för år 2023 med 1,5 mkr 

 Ansökan till Portalen för livslångt lärande för 2024 ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
den 22 maj för att kunna hanteras i samband med beslut om preliminär budget. 

 

Sammanfattning 
Portalen är ett samlingsnamn, en plattform, för flera av CLL/AMEs verksamheter som alla 

gemensamt verkar för att ge kommuninvånare stöd i att komma vidare i sin process mot arbete 

eller studier och självförsörjning. Med Portalen som plattform kan vi säkerställa kontinuitet för 

individen samtidigt som vi tar till vara på de positiva synergier som det verksamhetsnära 

samarbetet ger.  

Budget för ”Portalen för livslångt lärande är, år 2023: 1,5 mkr, år 2024: 1,92 mkr och år 2025: 1,96 

mkr. 

År 2023 har anpassning gjorts till tillgängligt budgetutrymme med 0,3 mkr. 

Portalen verkar förvaltningsöverskridande och i tät samverkan med övriga verksamheter och 

insatsen ”Plattform individstöd i samverkan” via Samordningsförbundet 2021-2024. 

Portalen tillhandahåller ett gemensamt aktivitetsutbud till Heby kommuns invånare.  

Aktiviteterna kategoriseras utifrån tre områden och erbjuds och anpassas individuellt utifrån 

individens behov och önskemål: 

1. Rehabiliterande aktiviteter 

2. Studie- och yrkesförberedande aktiviteter  

3. Studie- och yrkesinriktade aktiviteter 

 

Portalen lägger stort fokus på samverkan och samordning med övriga professioner och parter som 

till exempel Arbetsgivare, Socialtjänst, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och sjukvård. 

 

Portalen har under 2021/2022 tagit betydande steg framåt i arbetet med att tillhandahålla ett 

individ- centrerat stöd- och aktivitetsutbud i syfte att stödja individen mot arbete, studier och 

självförsörjning. 

Ett stort och omfattande arbete pågår fortsatt med fokus på: 
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 Kompetensutveckling hos medarbetare    

 Samverkan    

 Aktivitetsutbud    

 Utformning av Gymnasieuppföljning och Studielotsning    

 Klientarbete 

 Framtidsspaning 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 24 november 2022 

Ansökan om medel – sociala investering – projektbeskrivning 2022-11-17 

 

Yrkanden  
Carina Schön (S), Per Sverkersson (S), Annci Åkerblom Grattback (S) och Mattias Widen (SD) yrkar 

bifall till förslaget till beslut. 

Reservation 
Bo Andersson (M), Anneli Ellnebrant (M), Hans-Göran Björk (KD), Florence Anvo (KD), reserverar 

sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Bo Andersson lämnar följande protokollsanteckning: Efterfrågar resultatuppföljning för att 

säkerställa rätt arbetsmetodik/organisation. 

 

 
 

 

Delges 
Utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Enhetschef AME/CLL 
Hållbarhetschef 
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Ks § 229 Dnr KS/2021:63 007 

Riktlinje för bisyssla 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att framtagen riktlinje för bisyssla ska gälla från och med 1 
januari 2023.  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2022, Kf § 72, att policy angående bisyssla, 

HebyFS 2013:17, upphör att gälla 2022-12-31. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att policy 

angående bisyssla ska ersättas med en riktlinje om bisyssla som ska gälla senast från och med 

2023-01-01. 

 

Förvaltningen fick den 13 september 2022 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag till 

riktlinje om bisyssla för beslut i kommunstyrelsen 2022-12-06. Framtaget förslag till riktlinje för 

bisyssla delges härmed styrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 22 november  

2022 Riktlinje för bisyssla  

Kf § 72/2022 

 

Delges + bilaga 
Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschefer 
Hebyfastigheter AB 
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Ks § 230 Dnr KS/2022:67 003 

Kommunstyrelsens delegationsordning, ändring gällande 

anmälan om bisyssla 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens delegationsordning antas. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår ändring av kommunstyrelsen delegationsordning, punkt 2:19, om bisyssla 

med anledning av fullmäktiges beslut den 27 september 2022 om att Policy angående bisyssla, 

HebyFS 2013:17, upphör att gälla 2022-12-31 samt att Policy angående bisyssla ska ersättas med 

en riktlinje om bisyssla som ska gälla senast från och med 2023-01-01. 

Beslut om att godkänna bisyssla ska hanteras som verkställighetsbeslut och fattas av närmste chef 

samt beslut om att förbjuda bisyssla för en medarbetare fattas i enlighet med 

delegationsordningen.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 24 oktober 2022  

Kommunstyrelsens delegationsordning, förslag 

 

Delges 
Kommundirektör 
Personalchef  
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Ks § 231 Dnr KS/2012:68 003 

Arbetet med kommunens styrdokument 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Alkohol- och drogpolitiskt plan, 2012, HebyFS 2012:05 upphör att gälla. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen.  
 

 Uppföljning av arbetet med att omarbeta kommunens övergripande styrdokument ska 
årligen återrapporteras till kommunstyrelsen i slutet av året. 

 
 

Sammanfattning 
Uppföljning av kommunens revideringsarbete av styrdokument.   

Kommunfullmäktige beslutade i § 51, 2012 om strukturen för kommunens policyer, planer och 

riktlinjer.  Syftet med denna struktur är att få en tydligare styrning så att policyer, planer och 

riktlinjer har bäring på kommunens vision och inriktningar. Med utgångpunkt i detta beslutade 

kommunstyrelsen i  § 83, april 2013, att varje politiskt organ får i uppdrag att göra översyn av de 

policyer och planer som finns inom sina respektive ansvarsområden, i syfte att styrdokumenten 

ska följa styrmodellen.  Förvaltningen utarbetade förslag till prioritering av arbetet med 

revideringar av policyer och planer, liksom förslag om vilka av styrdokumenten som ska 

omarbetas till annan typ av styrdokument. Kommunfullmäktige beslutade i § 151, 25 november 

2013 om vilka styrdokument som inte längre ska gälla samt vilka som ska omarbetas till riktlinjer 

eller anvisningar. Kommunstyrelsen beslutade i § 122/2016, att uppmana nämnderna att ta fram 

prioriteringslista för översyn av styrdokument inom respektive nämnds ansvarsområde, vilket 

upprättades och presenterades för kommunstyrelsen i  § 204/ 2016. Kommunstyrelsen beslutade 

i § 204 i november 2016 om prioriteringsordning för revidering av styrdokument inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde.  

Kommunfullmäktige beslutade i § 141/2016 att följande policyer ska omarbetas till riktlinjer: 

 Internetpolicy, 2000 
 Policy för användning av kommunvapnet, 2003  

 

Alkohol- och drogpolitiskt plan, 2012, HebyFS 2012:05 

Innehåller beskrivningar över arbetssätt och organisation. Kommunstyrelsen beslutade i § 233, 5 

november 2013 att planen ska revideras.  Planeringen har varit att ta fram en lokal handlingsplan 

efter att den regionala planen uppdaterats. Det beslutades dock om att helt avskaffa regionala 

planer på detta område, varför det inte finns någon handling att utgå ifrån i kommunens arbete. 

Arbetet har ej kunnat prioriteras under pandemin och någon planering för detta arbete finns ej i 
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dagsläget då kompetens saknas för att arbeta med frågan. Förvaltningen föreslår att Alkohol- och 

drogpolitiskt plan, 2012 upphör att gälla. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 24 oktober 2022 

 

Delges 
Kommunfullmäktige  
Samtliga nämnder 
Förvaltningschefer 
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Ks § 232 Dnr KS/2020:70 001 

Tillämpningsanvisningar för Reglemente för ersättning till 

förtroendevalda 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 Tillämpningsanvisningar till Reglemente för ersättning till förtroendevalda antas. 

 

Sammanfattning 
Tillämpningsanvisningar till Reglemente för ersättning till förtroendevalda antogs av 
kommunfullmäktige i Kf § 34/2022. I samband med att kommunstyrelsen beredde ärendet till 
fullmäktige uppstod ett önskemål om att komplettera reglementet med tillämpningsanvisningar. 

Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen av reglementet och 
innehåller även en sammanfattning av förmåner och villkor. Om det skulle uppstå situationer där 
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga reglementet, är det som reglementet anger, 
kommunfullmäktiges presidium som har tolkningsföreträde av tillämpningarna.  

Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter kommunen begär och som behövs för att kunna 
bedöma rätten till, samt beräkna förmåner. 

Utebliven uppgift enligt kommunens anvisningar medför att utbetalning inte sker eller att pågående 
utbetalning stoppas. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 28 november 2022 
Tillämpningsanvisningar för Reglemente för ersättning till förtroendevalda 
 
 
Delges 
Lönekontoret 

Samtliga nämnder 

kommunfullmäktige 
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Ks § 233 Dnr KS/2022:54 012 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Antar verksamhetsplan för år 2023 med detaljbudget, effektmål och internkontrollplan 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska, enligt Riktlinje för mål och budget, inför kommande 

budgetår anta sina verksamhetsplaner i december. Inför detta har man antagit preliminära 

effektmål i samband med preliminära ramar. Efter det har kommunstyrelsen diskuterat olika delar 

av verksamhetsplanen under hösten.  

Verksamhetsplanen innehåller detaljbudget för kommunstyrelsens olika delar, effektmål med 

mått samt internkontrollplan. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 24 november 2022 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 

 

 

Delges 
Samtliga nämnder 
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Ks § 234 Dnr KS/2022:102 106 

Brev till Miljödepartementet om strandsskyddsregler 
 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta brev, daterat 2022-11-23, till Miljödepartementet om 
bestämmelser för strandskydd. 

  

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande tagit fram ett brev till Miljödepartementet för att ändra bestämmelserna om 

strandskydd i Heby kommun så att dessa blir lika som för andra kommuner i Uppsala län. 

Heby kommun omfattas av strängare och mer detaljerade bestämmelser om strandskydd än 

övriga kommuner i Uppsala län. Bakgrunden till detta är att strandskyddet vid mycket små sjöar 

och vattendrag i Uppsala län upphävdes 1999 till följd av länsstyrelsens beslut som fattades 1994. 

Då tillhörde Heby kommun fortfarande Västmanlands län.  Länsstyrelsen i Västmanland har 

därefter sett över sina strandskyddsbestämmelser men då tillhörde Heby kommun redan Uppsala 

län och omfattades inte. 

Brevet skickas till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari på Miljödepartementet med 

kopia till Landshövding Göran Enander, Länsstyrelsen Uppsala län. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 23 november 2022 
Brev till Miljödepartementet om strandsskyddsregler 

 

Yrkanden  
Dick Pettersson (C) yrkar bifall till förslaget till beslut 

 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Klimat- och miljödepartementet  

 

  

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/romina-pourmokhtari/
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Ks § 235 Dnr KS/2022:103 106 

En ökad lokal och regional klimatomställning - underlag inför 

klimatpolitisk handlingsplan 2023, svar på remiss 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslag att Kommunstyrelsen antar förslag på remissvar gällande rapporten ”En ökad lokal 

och regional klimatomställning – Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023”. 

 

Sammanfattning 
Under 2021 gav Regeringen Länsstyrelsen i Uppsala län i uppdrag att ta fram förslag för 

kommunal och regional klimatomställning som underlag till nästkommande klimatpolitiska 

handlingsplan.  Kommuner och regioner har rådighet över viktiga samhällsfunktioner som i 

dagsläget orsakar klimatpåverkande utsläpp och som behöver ställas om på ett hållbart sätt. Inom 

ramen för uppdraget genomförda Länsstyrelsen ett antal dialogmöten med utvalda kommuner 

med syfte att identifiera hinder för åtgärder som minskar klimatpåverkan, diskutera rådighet, 

samt inhämta förslag på riksdagsbeslut som ökar klimatomställningen lokalt och regionalt.  

Digitalt dialogmöte med Heby kommun genomfördes den 8 december 2021 och flertal 

representerade kommunen, däribland kommunstyrelsens presidie, samhällsbyggnadsnämndens 

presidie, flertal tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Hållbarhetsenheten 

samt representanter från Sala Heby Energi AB och Hebyfastigheter. Länsstyrelsen har även bjudit 

in till olika temamöten där Heby kommun har haft möjlighet att ge förslag på kommande 

handlingsplan. Heby har deltagit på något övrigt möte. 

Länsstyrelsen har lämnat över förslag på handlingsplan till Regeringen genom rapporten ”En ökad 

lokal och regional klimatomställning – Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023”. 

Rapporten innehåller bland annat tio förslag på hur takten i klimatomställningen kan öka i 

Sveriges kommuner och regioner. Rapporten har skickats ut till 200 remissinstanser och är ett 

underlag till den kommande klimatpolitiska handlingsplan som ska bidra till att Sveriges 

klimatmål nås. Heby kommun har fått rapporten på remiss och har möjlighet att ge kommunens 

yttrande senast den 15 december 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 28 november 2022 
En ökad lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023, 
rapport 
Följebrev, Länsstyrelsen i Uppsala län 
 

Delges 
Miljöstrateg 
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Ks § 236 Dnr KS/2022:97 805 

Ansökan om bidrag till Enåkers bygdegård 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Konstaterar att Enåkers bygdegårdsförening har dragit tillbaka sin ansökan för att eventuellt 

återkomma 2023. 

 Uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar i 

samband med investeringar i fastigheter av typen bygdegårdar, hembygdsgårdar och 

liknande som går utöver det ordinarie föreningsstödet. 

 

Sammanfattning 
Enåkers bygdegård har ansökt om stöd till investering i solcellsanläggning. Det totala sökta beloppet 

är 113 555 kr, 30 % av investeringens storlek. Att kommunen går in med en 30%-ig finansiering är en 

förutsättning för att kunna söka resterande belopp från Boverket.  

 

Kommunstyrelsen har under 2021 hanterat tre ansökningar om liknande stöd. Man har beslutat om 

att bevilja två av dessa, Bjurvalla bygdegård och Hårsbäcks bystuga (ks § 232 respektive § 244 år 

2021). De beviljade beloppen var 43 490 kronor respektive 11 700 kr. 

 

Enåkers bygdegårdsförening meddelade 28 november i ett epostmeddelande att de avvaktar med 

ansökan till år 2023 varför det inte är aktuellt för kommunstyrelsens att besluta om ett bidrag under 

2022.  

  
Inför framtida ärenden så vore det värdefullt att få en riktlinje på plats för att förenkla bedömningen 

och säkerställa en likvärdig hantering av ansökningar. Riktlinjen bör tydliggöra maximalt belopp som 

kan beviljas, till vilken typ av åtgärd och förening bidrag kan gå till, samt hur många bidrag som det är 

möjligt att bevilja under ett kalenderår. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 29 oktober 2022 
Ansökan om bidrag till Enåkers bygdegård 

 

Delges 
Enåkers Bygdegårdsförening 
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Ks § 237 Dnr KS/2022:111 003 

Reglemente för krisledningsnämnden 
 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktiges beslut 

 Reglemente för krisledningsnämnden antas. 
 
 

Sammanfattning 
Revidering av reglemente för krisledningsnämnden föreligger. Förändringen i 

krisledningsnämndens reglemente utgörs av att det är infört en skrivelse om att ledamöter och 

ersättare ska säkerhetsklassas.  

  

 

Beslutsunderlag 
Reglemente för krisledningsnämnden, förslag 
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Ks § 238   

Genomgång av kommunstyrelsens reglemente 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Kommunsekreteraren går igenom kommunstyrelsens reglemente. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 
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Ks § 239 

Beslut om borgensavgift för Sala Heby Energi AB och Sala Heby 

Elnät AB 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

 Borgensavgiften för 2023 fastställs till 0,68 procent för Sala Heby Energi AB och 0,19 % för 
Sala Heby Elnät AB, och beräknas på under året genomsnittligt lånebelopp 

 Fortsättningsvis ska Heby kommuns borgenavgifter för Sala Heby Energi AB och för Sala Heby 
Elnät AB följa de nivåer på avgifter som Sala kommun beslutar om.  

 
 

Sammanfattning 
Sala kommun och Heby kommun är ägarkommuner till Sala Heby Energi AB med dotterbolag. 

Kommunerna har haft ambitionen att gå till samlade beslut om borgensavgift, då det inte finns 

anledning för kommunerna att göra olika bedömningar i denna fråga. I nuläget är borgensavgiften 

till Sala kommun 0,64 procent och till Heby kommun 0,50 procent. För 2023 har Sala kommun, 

efter en analys, beslutat om att differentiera borgensavgifterna, och att avgifterna ska vara 0,68 % 

för Sala Heby Energi AB och 0,19 % för Sala Heby Energi AB.  

Sala kommun är majoritetsägare i Sala Heby Energi och Heby kommun äger 12,5 %. Förslaget är 

att Heby kommun följer Sala kommuns nivå vad gäller borgensavgift vilket innebär en höjning 

totalt sett. Sala kommun har under 2022 tagit fram ett arbetssätt som syftar till att säkerställa 

korrekta bedömningar av borgensavgifter. Beräknat på det belopp som Heby kommun borgar för 

idag, är höjningen i avgift 63 tkr på helår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 6 december 2022 

 

Beslutsunderlag 
Carina Schön (S) anmäler jäv och deltar ej i beredning eller beslut. 
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Ks § 240 Dnr KS/2022:74, KS/2015:3, KS/2019:13 106, 014, 190 

Information och rapporter 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Följande handlingar föreligger: 

 

 Svar på skrivelse angående problemen i kollektivtrafiken, Region Uppsala 

 Personalutskottet, 4 november 2022 

 Trygghetsrådet, 4 oktober 2022 

 Protokoll styrelsemöte SHE Elnät Service AB 2022-10-20 

 Protokoll styrelsemöte SHE Elnät AB 2022-10-20 

 Protokoll styrelsemöte SHE AB 2022-10-20 

 Dalabanans styrelseprotokoll 2022-09-30 med bilaga 

 Tillsynsrapport över överförmyndarnämndens verksamhet 2022 

 Kallelse till ägarsamråd för Överförmyndarnämnden, 9 december 2022 

 Preliminära kommuntal, 15 november 2022 

 Bilaga 1 Förslag på antal nyanlända som ska omfördelas 

 Bilaga 2 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 

 

 

 

 


