
1(8) 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
Kommunfullmäktige 
Heby kommun 

Kommunfullmäktige sammanträder 

Datum: 19 december 2022 kl. 10.00 
Plats: Heby folkets hus, Heby 
Kaffe och macka i foajén från kl. 09.30 

Gemensam jullunch, avtackning och fotografering mellan kl. 12.00 – 13.30 i B-salen 

Kl. 13.30 förrättas val av ombud till Sveriges kommuner och regioners kongress innan sammanträdet 
återupptas. 

Obs! Sammanträdet webbsänds via Heby kommuns streamingtjänst Staylive och kan nås direkt via   

https://app.staylive.io/hebykommun 

Förmöten  

S + C + V + MP: kl. 08.00 i B-salen, främre delen närmast scenen 

M + L + KD: kl. 08.00 i Serveringen  

SD: Kl. 15.30, kl. 08.00, i C-salen 

 

Föredragningslista 

1. Mötets öppnande 
 

2. Anteckning av närvarande 
 

3. Val av justerande 
 

4. Tid och plats för justering 
 

5. Revidering av föredragningslistan 
 

6. Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Valnämnden 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 1/2022 
 

https://app.staylive.io/hebykommun
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7. Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Vård- och 
omsorgsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 2/2022 
 

8. Val av ledamöter och ersättare samt presidium till 
Utbildningsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 3/2022 
 
 

9. Val av ledamöter och ersättare samt presidium till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 4/2022 
 
 

10. Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Kultur- och 
fritidsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 5/2022 

 
11. Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Bygg- och 

miljönämnden 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 6/2022 

 
12. Val av ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden 

Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 7/2022 
 
 

13. Val av ledamot och ersättare till gemensam IT-nämnd 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 8/2022 
 
 

14. Val av ledamot och ersättare till Uppsala läns överförmyndarnämnd 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 9/2022 
 
 

15. Val av ledamöter och ersättare, samt presidium till Hebyfastigheter 
AB 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 10/2022 
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16. Hebyfastigheter AB, val av lekmannarevisorer och ersättare för 
lekmannarevisorer 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 11/2022 
 
 

17. Hebyfastigheter AB, val av ombud och ersättare för ombud 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 12/2022 
 
 

18. Val av ledamöter och ersättare, samt presidium till Hebygårdar AB 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 13/2022 
 
 
 

19. Hebygårdar AB, val av lekmannarevisorer och ersättare för 
lekmannarevisorer 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 14/2022 
 
 

20. Hebygårdar AB, val av ombud och ersättare för ombud 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 15/2022 
 
 

21. Sala Sparbank, val av huvudmän (10) 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 16/2022 
 

22. Rönnbomska fonden, direktionen, val av ledamöter samt ersättare 
(3 + 1) 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 17/2022 
 
 

23. Rönnbomska fonden, val av lekmannarevisor samt ersättare för 
lekmannarevisor 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 18/2022 
 
 

24. Övriga av kommunen förvaltade stiftelser, val av lekmannarevisor 
samt ersättare för lekmannarevisor 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 19/2022 
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25. Val av ledamot och ersättare till VafabMiljö 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 20/2022 
 
 

26. VafabMiljö, val av lekmannarevisor, samt ersättare för 
lekmannarevisor 
Diarienummer: KS/2022:82 
 

27. Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val 
av ledamot samt ersättare 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 21/2022 
 

28. Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val av 
lekmannarevisor 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 22/2022 
 
 

29. Fastighetsbildninglagen, val av gode män för tätortsförhållanden 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 23/2022 

 
30. Fastighetsbildninglagen, val av gode män för jordbruks-

/skogsbrukarförhållanden 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 24/2022 
 

31. Arbetsmarknadsråd, val ledamöter 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 25/2022 

 
32. Samordningsförbundet Uppsala län, val av ledamot och ersättare 

Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 26/2022 

 
33. Sala Heby Energi AB, val av styrelseledamöter och vice ordförande 

samt presidium 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 27/2022 
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34. Sala-Heby Energi AB, val av lekmannarevisor samt ersättare för 
lekmannarevisor 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 29/2022 
 
 

35. Sala-Heby Energi Elnät  AB, val av ledamöter och ersättare till 
ledamöter samt presidium 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 28/2022 
 
 

36. Sala-Heby Energi Elnät AB, val av lekmannarevisor samt ersättare 
för lekmannarevisor 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 31/2022 
 
 

37. Sala-Heby Energi Elnät Service AB, val av ledamöter och ersättare till 
ledamöter samt presidium 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 30/2022 
 
 

38. Sala-Heby Energi Elnät Service AB, val av lekmannarevisor samt 
ersättare för lekmannarevisor 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 32/2022 
 
 

39. Sala-Heby Energi AB, val av röstombud samt ersättare för 
röstombud 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 33/2022 
 
 

40. Upplands energi, val av ombud 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 34/2022 
 
 

41. Mälardalsrådet, nominering av ledamot & ersättare 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 35/2022 
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42. Dalälvens vattenvårdsförening, val av ombud samt ersättare för 
ombud 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 36/2022 
 
 

43. Kommuninvests ekonomiska förening, val av ombud samt ersättare 
för ombud 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 37/2022 
 
 

44. Svenskt vatten, val av ombud samt ersättare för ombud 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 38/2022 
 
 

45. Västmanlands luftvårdsförbund, val av ombud samt ersättare för 
ombud 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 39/2022 
 
 

46. Tämnarens vattenråd, val av representant och ersättare för 
representant 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 40/2022 
 
 

47. Upplandsstiftelsen, val av ombud samt ersättare för ombud 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 41/2022 
 
 

48. Energikontoret i Mälardalen AB, val av ombud och ersättare 
Diarienummer: KS/2022:82 
Kf vb § 42/2022 
 
 

49. Val av kommunalt begravningsombud för perioden fram till 31 
december 2026 
Diarienummer: KS/2022:82 
 

50. Styrelser, nämnder och beredning 
 

51. Revisorerna, information 
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52. Frågor 
 

53. Återrapportering 
 

54. Interpellationer 
 

55. Avsägelser 2022 
 

56. Övriga val 
 

57. Taxor och avgifter för Heby Arena 
Diarienummer: KS/2022:9 
Ks § 226/2022 
Kfn § 74/2022 
Förslag Taxor och avgifter för Heby Arena 2023 
Tjänsteskrivelse, 2 november 2022 
Bilaga angående avgifter, jämförelse med andra kommuner 
 

58. Alkohol- och drogpolitiskt plan 
Diarienummer: KS/2012:68 
Ks § 231/2022 
Tjänsteskrivelse, 24 november 2022 
 

59. Reglemente för krisledningsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:111 
Ks § 237/2022 
Tjänsteskrivelse 28 november 2022 
Reglemente för krisledningsnämnden, förslag 
 

60. Beslut om borgensavgift för Sala Heby Energi AB och Sala Heby Elnät 
AB 
Diarienummer: KS/2022:112 
Ks § 239/2022 
Tjänsteskrivelsen 6 december 2022 
 

61. Beslut om tilläggsbudget för år 2023 till Utbildningsnämnden 
Ks § 241/2022 
Tjänsteskrivelse 8 december 2022 
Bilaga till tjänsteskrivelse, 8 december 2022 

62. Anmälan av nya motioner 
 

63. Anmälan av nya medborgarförslag 
Diarienummer: KS/2022:101, KS/2022:108, KS/2022:110, KS/2022:106, KS/2022:93, 
KS/2022:98 
 
Medborgarförslag: Koppeltvång på hundar i Heby 
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Medborgarförslag: Hundrastgård, mötesplats för hundägare 
Medborgarförslag: Hundrastgård 
Medborgarförslag: Omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående hållplats 
Käbbo vägskäl, väg 272 
Medborgarförslag: Döp om Stora torget i Östervåla till Johan Åkerlunds torg 
Medborgarförslag: Ompröva beslutet om att ta bort kollektivtrafiken helt från 
Kvarstarundan i Harbo 
 

64. Anmälningsärenden 
Diarienummer: KS/2020:70, KS/2021:63, KS/2022:5 
 
Ks § 232/2022 
Tillämpningsanvisningar till Reglemente för ersättningar till förtroendevalda 
 
Ks § 229/2022 
Riktlinje om bisyssla 
 
Ubn § 118/2022 
 
Ks § 242/2022 
 
 

 

 

Olof Nilsson 
Ordförande 

*Följande ärenden ska till kommunfullmäktige. 

HEBY KOMMUN 
Besöksadress: Tingsgatan 11 
Postadress: 744 88 Heby 
Telefon: 0224-360 00 
www.heby.se 

http://www.heby.se/


PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

Kf vb § 1 Dnr KS/2022:82 102 

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till 
Valnämnden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Valberedningen konstaterar att det finns flera förslag till vice ordförande.  

 Valnämnd, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Carl-Åke Elmersjö (MP) 

Kenth Nilsson (S) 

Gerd Carlsson (S) 

Anne-Charlotte Mattsson (M) 

Jonathan Othén (SD) 

 

Ersättare 

Bernt-Erik Rudström (S) 

Tomas Persson (S) 

Gudrun Wängelin Lernskog (C) 

Ludvig Almblad (M) 

Mikael Ek (SD) 

 

Presidium 

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande 

Anne-Charlotte Mattsson (M), vice ordförande 

Jonathan Othén (SD), vice ordförande 

 

Inkallelseordning 

S - S, C 

MP –  

M – M 

SD - SD 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2690
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2690
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

Kf vb § 2 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Valberedningen konstaterar att det finns flera förslag till andre vice ordförande.  

 Vård- och omsorgsnämnd, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 
2023 – 31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Annika Krispinsson (C) 
Karl Arne Larsson (C) 
Inga-Lill Hellgren (S) 
Tomas Persson (S) 
Carl-Otto Bergkvist (V) 
Caroline Gille (M) 
Tina Hultman (L) 
Carl-Henrik Andersson (SD) 
Malin Strömberg (SD) 
 

Ersättare 

Linda Jonsson (C) 
Mikael Forsberg (C)  
Lars Persson (S) 
Lars Karlsson (S) 
Håkan Collin (S) 
Florence Emma Anvo (KD) 
Jonas Paulsson (KD) 
Åsa Eklind (SD) 
Joel Wåhlén (SD) 

 

Presidium 

Annika Krispinsson (C) ordförande 
Inga-Lill Hellgren (S) vice ordförande 
Carl-Henrik Andersson (SD) andre vice ordförande 
Tina Hultman (L) andre vice ordförande 
 

Inkallelseordning 

S - S, C, MP 

C – C, S, MP 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2696
Datum: 2022-12-09
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Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(2)

V – MP, S, C 

M – M, KD 

SD – SD 

L – KD, M 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2696
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

Kf vb § 3 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till 
Utbildningsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Valberedningen konstaterar att det finns fler förslag till ledamöter respektive ersättare än 

det finns platser att tillsätta, samt flera förslag till andre vice ordförande. 

 Utbildningsnämnden, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 2023 – 
31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 
Rose-Marie Isaksson (S) 
Mattias Jonsson (S) 
Leif Nilsson (S) 
Göran Hillbom (C) 
Rickert Olzon (M) 
Anders Kihl (KD) 
Mattias Widén (SD) 
Ing-Mari Fogelberg (SD) 
 
 
Ersättare 
Monica Sverkersson (S) 
Bengt Thalin (V) 
Linda Jonsson (C) 
Carin Bolander (C) 
Ludvig Almblad (M) 
Jonas Paulsson (KD) 
Carl-Henrik Andersson (SD) 
Iryna Sygeda (SD) 
 
 
Presidium 
Rose-Marie Isaksson (S), ordförande 
Göran Hillbom (C), vice ordförande 
Rickert Olzon (C) andre vice ordförande 
Mattias Widen (SD), andre vice ordförande 

 
 

Insynsrepresentant 
Margaretha Elmersjö (MP) 
 
 
 
 
Inkallelseordning 
C – C, S 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2699
Datum: 2022-12-09
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S – S, C, V  
M – M, KD 
KD – KD, M 
SD - SD 

 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2699
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 4 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Valberedningen konstaterar att det finns flera förslag till andre vice ordförande.  

 Samhällsbyggnadsnämnden, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 
2023 – 31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Anders Pettersson (M) 
Per Möller (C) 
Bengt-Erik Rudström (S) 
Annika Isakson (S) 
Åsa Eklind (SD) 
 

Ersättare 

Joel Wåhlén (SD) 
Daniel Steinmo (MP) 
Julia Bohlin (C) 
Uno Philipsson (S) 
Elin Lindström (KD) 
 

Presidium 

Per Möller (C), ordförande 
Bernt-Erik Rutström (S) vice ordförande 
Åsa Eklind (SD) andre vice ordförande 
Andreas Pettersson (M) andre vice ordförande 

 

Inkallelseordning 

C – C, S, MP 

S – S, C, MP 

SD – SD 

M - KD 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2702
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 5 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Kultur- och 
fritidsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Valberedningen konstaterar att det finns flera förslag till andre vice ordförande.  

 Kultur- och fritidsnämnden, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 
2023 – 31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 
Anders Pettersson (S) 
Carola Eriksson (S) 
Per-Erik Johansson (C) 
Ingela Wikander (KD) 
Joel Wåhlén (SD) 
 
Ersättare 
Ajne Elvingsson (S) 
Morgana Wiksell (V) 
Henrik Morell (C) 
Eva Westling Olsson (M) 
Mikael Ek (SD) 
 

Presidium 

Anders Pettersson (S), ordförande 
Per-Erik  Johansson (C) vice ordförande 
Joel Wåhlén (SD), andre vice ordförande 
Ingela Wikander (KD), andre vice ordförande 
 

Insynsrepresentant 

Jannie Teinler (MP) 

 

Inkallelseordning 

S – S, C, V 

C – C, S 

SD – SD 

KD - M 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2703
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 6 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare samt presidium till Bygg- och 
miljönämnden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Valberedningen konstaterar att det finns flera förslag till vice ordförande.  

 Bygg- och miljönämnden, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden 1 januari 
2023 – 31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Ann-Christine Persson (S) 

Erik Backman (S) 

Rolf Edlund (C) 

Hans-Göran Björk (KD) 

Lars Säberg (SD) 

 

Ersättare 

Bengt Neteborn (SD) 

Kristina Pettersson (S) 

Kerstin Karlsson (S) 

Inger Ingelstedt (C) 

Olle Vahlberg (L) 

 

Presidium 

Ann-Christine Persson (S), ordförande 

Hans-Göran Björk (KD), vice ordförande 

Lars Säberg (SD), vice ordförande 

 

Inkallelseordning 

S – S, C 

C – C, S 

SD – SD 

KD – L 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2705
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 7 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Krisledningsnämnden, val av ledamöter och ersättare för tiden 1 januari 2023 – 31 

december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Marie Wilén (C) 

Per Sverkersson (S) 

Bo Andersson (M) 

 

Ersättare 

Mattias Widen (SD)  

Göran Hillbom (C) 

Jonas Paulsson (KD) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2707
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 8 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamot och ersättare till gemensam IT-nämnd 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Gemensam it-nämnd, val av ledamot och ersättare för tiden 1 januari 2023 – 31 december 

2026, utses enligt följande: 

 

Ledamot 

Olof Nilsson (S) 

 

Ersättare 

Rickert Olzon (M) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2708
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 9 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamot (tillika vice ordförande) och ersättare till 
Uppsala läns överförmyndarnämnd 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Uppsala läns överförmyndarnämnd, val av ledamot och ersättare för tiden 1 januari 2023 – 

31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Ledamot tillika vice ordförande 

Gunilla Hamrin (S) 

 

Ersättare 

Bernt Ove Stenmark (KD) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2709
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 10 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare, samt presidium till 
Hebyfastigheter AB 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Valberedningen konstaterar att de har för få förslag till ledamöter och ersättare samt fler 
förslag till vice ordförande. 

 Hebyfastigheter AB, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden mellan årsstämman 
2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

 

 Ledamöter 

 Mattias Widen (SD) 

 Ulf Nygren (M) 

 

 Ersättare 

 Toni Hietakuja (SD) 

 Kristina Cedrins (M) 

 

 Presidium  

 Mattias Widen (SD) 

 Ulf Nygren (M) vice ordförande 

 

Protokollsanteckning 
Olof Nilsson (S) och Dick Pettersson (C) anmäler att de återkommer med förslag till 
kommunfullmäktige. 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2711
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 11 Dnr KS/2022:82 102  

Hebyfastigheter AB, val av lekmannarevisorer och ersättare 
för lekmannarevisorer 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Hebyfastigheter AB, val av lekmannarevisorer och ersättare för lekmannarevisorer för tiden 

1 januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

  

 Lekmannarevisorer 

 Sven Erik Eriksson (KD) 

Pär Rickman (S) 

 

 Ersättare för lekmannarevisorer 

Ulf Fahlstad (M) 

Sandeep Dinker (S) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2714
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 12 Dnr KS/2022:82 102  

Hebyfastigheter AB, val av ombud och ersättare för ombud 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Hebyfastigheter AB, till ombud för perioden 1 januari 2023 – 30 november 2024 utses Marie 
Wilén (C). 

 Hebyfastigheter AB, till ersättare för ombud för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 
utses Bo Andersson (M). 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2715
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 13 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamöter och ersättare, samt presidium till 
Hebygårdar AB 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Valberedningen konstaterar att de har för få förslag till ledamöter och ersättare samt flera  

förslag till vice ordförande. 

 Hebygårdar AB, val av ledamöter, ersättare samt presidium för tiden mellan årsstämman 
2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

 

 Ledamöter 

 Mattias Widen (SD) 

 Ulf Nygren (M) 

 

 Ersättare 

 Toni Hietakuja (SD) 

 Kristina Cedrins (M) 

 

 Presidium  

 Mattias Widen (SD) vice ordförande 

 Ulf Nygren (M) vice ordförande 

 

Protokollsanteckning 
Olof Nilsson (S) och Dick Pettersson (C) anmäler att de återkommer med förslag till 
kommunfullmäktige.  

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2719
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 14 Dnr KS/2022:82 102  

Hebygårdar AB, val av lekmannarevisorer och ersättare för 
lekmannarevisorer 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Hebygårdar AB, val av lekmannarevisorer och ersättare för lekmannarevisorer för tiden 1 
januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

  

 Lekmannarevisorer 

 Sven Erik Eriksson (KD) 

Pär Rickman (S) 

 

 Ersättare för lekmannarevisorer 

Ulf Fahlstad (M) 

Sandeep Dinker (S) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2720
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 15 Dnr KS/2022:82 102  

Hebygårdar AB, val av ombud och ersättare för ombud 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Hebygårdar AB, till ombud för perioden 1 januari 2023 – 30 november 2024 utses Marie 

Wilén (C). 

 Hebygårdar AB, till ersättare för ombud för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026 utses 
Bo Andersson (M). 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2721
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 16 Dnr KS/2022:82 102  

Sala Sparbank, val av huvudmän 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Sala Sparbank, val av huvudmän för tiden mellan årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
utses  

o Marga Karttunen (SD) 

o Mikael EK (SD) 

o Kerstin Karlsson (S) 

o Carola Eriksson (S) 

o Håkan Collin (S) 

o Olof Nilsson (S) 

o Inger Ingstedt (C) 

o Göran Hillbom (C) 

o  Bo Andersson (M) 

o Rickert Olzon (M) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2722
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 17 Dnr KS/2022:82 102  

Rönnbomska fonden, direktionen, val av ledamöter samt 
ersättare 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Rönnbomska fonden, direktionen, val av ledamöter samt ersättare för tiden 1 januari 2023 – 

31 december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter  

Karin Lindberg  

Peter Johansson  

Annika Pettersson  

 

Ersättare 

Olle Olsson  

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2723
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 18 Dnr KS/2022:82 102   

Rönnbomska fonden, val av lekmannarevisor samt ersättare 
för lekmannarevisor 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Rönnbomska fonden, val av lekmannarevisorer samt ersättare för lekmannarevisorer för 

tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

  

 Lekmannarevisor 

 Vakant  

  

 Ersättare för lekmannarevisor 

 Rune Johansson 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2724
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 19 Dnr KS/2022:82 102  

Övriga av kommunen förvaltade stiftelser, val av 
lekmannarevisor samt ersättare för lekmannarevisor 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Övriga av kommunen förvaltade stiftelser, val av lekmannarevisor samt ersättare för 

lekmannarevisor för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 
Lekmannarevisor 

Marita Neteborn (SD) 

 

Ersättare för lekmannarevisor 

Sandeep Dinker (S) 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2725
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 20 Dnr KS/2022:82 102  

Val av ledamot och ersättare till direktionen i VafabMiljö 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Kommunfullmäktiges valberedning konstaterar att det finns flera förslag än det finns platser 

på ersättare. 

 Kommunalförbundet VafabMiljö, val av ledamot och ersättare i direktionen, för tiden mellan 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027utses enligt följande: 

 

Ledamot 

Per Möller (C) 

 

Ersättare 

Joel Wåhlen (SD) 

Håkan Bengtsson (M) 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2726
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 21  Dnr KS/2022:82 102  

Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val 
av ledamot samt ersättare 
 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val av ledamot samt ersättare, för perioden 1 

januari 2023 till 31 december 2026, utses enligt följande: 

 
Ledamot 

Anneli Ellnebrant (M) 

 

Ersättare 

Kristina Cedrins (M) 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2727
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 22 Dnr KS/2022:82 102  

Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val 
av lekmannarevisor samt ersättare 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning, val av lekmannarevisor samt ersättare för 

lekmannarevisor för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 
Lekmannarevisor 

Marita Neteborn (SD) 

 

Ersättare för lekmannarevisor 

Sandeep Dinker (S) 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2728
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 23 Dnr KS/2022:82 102  

Fastighetsbildningslagen, val av gode män för 
tätortsförhållanden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Fastighetsbildningslagen, val av gode män för tätortsförhållanden, för perioden 1 januari 

2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 
 

Gode män för tätortsförhållanden:  

Jan Andersson (S) 

Sandeep Dinker (S) 

Dick Pettersson (C) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2729
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 24 Dnr KS/2022:82 102  

Fastighetsbildninglagen, val av gode män för jordbruks-
/skogsbrukarförhållanden 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Fastighetsbildningslagen, val av gode män för jordbruks- /skogsförhållanden, för perioden 1 

januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 
 

Gode män för jordbruks- /skogsförhållanden: 

Olof Nilsson (S) 

Per Möller (C) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2730
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 25 Dnr KS/2022:82 102   

Arbetsmarknadsråd, val ledamöter tre ledamöter 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  
 Till ledamöter i arbetsmarknadsrådet för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026, 

utses Marie Wilén (C), Per Sverkersson (S) och Bo Andersson (M). 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2731
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 26 Dnr KS/2022:82 102  

Samordningsförbundet Uppsala län, val av ledamot och 
ersättare 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Samordningsförbundet Uppsala län, val av ledamot och ersättare för perioden 1 januari – 31 

december 2026, utses enligt följande: 

 

Ledamot  

Inga-Lill Hellgren (S) 

 

Ersättare 

Tina Hultman (L) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2732
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 27 Dnr KS/2022:82 102  

Sala Heby Energi AB, val av styrelseledamöter och vice 
ordförande  

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktiges valberedning konstaterar att det finns flera förslag till ledamöter än 

vad det finns platser. 

 Sala Heby Energi AB, val av styrelseledamöter samt vice ordförande, för tiden mellan 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Göran Hillbom (C) 

Mikael Ek (SD)  

Håkan Bengtzon (M) 

 

Vice ordförande 

Göran Hillbom (C)  

 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2733
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 29 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi AB, val av lekmannarevisor samt ersättare 
för lekmannarevisor 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Sala-Heby Energi AB, val av lekmannarevisorer samt ersättare, för samma tid som 

auktoriserad revisor i bolagen, utses enligt följande: 

 

Lekmannarevisor 

Jan Alriksson (C) 

 

Ersättare för lekmannarevisor 

Linda Andersson (SD) 

 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2695
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 28 Dnr KS/2022:82 102  

Sala Heby Energi Elnät AB, val av styrelseledamöter och vice 
ordförande  

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktiges valberedning konstaterar att det finns flera förslag till ledamöter än 

vad det finns platser. 

 Sala Heby Energi AB, val av styrelseledamöter samt vice ordförande, för tiden mellan 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Göran Hillbom (C) 

Mikael Ek (SD)  

Håkan Bengtzon (M) 

 

Vice ordförande 

Göran Hillbom (C) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2694
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 31 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi Elnät AB, val lekmannarevisor samt ersättare 
för lekmannarevisor 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Sala-Heby Energi Elnät Service AB, val av lekmannarevisor samt ersättare för 

lekmannarevisor, för samma tid som auktoriserad revisor i bolagen, utses enligt följande:  

 
Lekmannarevisor 

Jan Alriksson (C) 

 

Ersättare för lekmannarevisor 

Linda Andersson (SD) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2737
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 30 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi Elnät Service AB, val av ledamöter och 
ersättare till ledamöter samt presidium 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktiges valberedning konstaterar att det finns flera förslag till ledamöter än 

vad det finns platser. 

 Sala-Heby Energi Elnät Service AB, val av ledamöter och ersättare till ledamöter samt 
presidium, för tiden mellan årsstämman 2023 till årsstämman 2027, utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Göran Hillbom (C) 

Mikael Ek (SD)  

Håkan Bengtzon (M) 

 

Vice ordförande 

Göran Hillbom (C) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2734
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 32 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi Elnät Service AB, val av lekmannarevisor 
samt ersättare för lekmannarevisor 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Sala-Heby Energi Elnät AB, val av lekmannarevisor samt ersättare för lekmannarevisor, för 
samma tid som auktoriserad revisor i bolagen, utses enligt följande: 

 

Lekmannarevisor 

Jan Alriksson (C) 

 

Ersättare för lekmannarevisor 

Linda Andersson (SD) 

  

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 33 Dnr KS/2022:82 102  

Sala-Heby Energi AB, val av röstombud samt ersättare för 
röstombud 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Sala-Heby Energi AB, val av röstombud samt ersättare för röstombud, för perioden 1 januari 

2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Röstombud 

Marie Wilén (C) 

 

Ersättare för röstombud 

Bo Andersson (M) 

 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
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Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 34 Dnr KS/2022:82 102  

Upplands energi, val av ombud 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Upplands energi, val av ombud samt ersättare till ombud, för tiden 1 januari 2023 – 31 

december 2026, utses enligt följande: 

 
Ombud 

Dick Pettersson (C) 

 

Ersättare till ombud 

Joel Lindh (MP) 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
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Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 35 Dnr KS/2022:82 102  

Mälardalsrådet, nominering av ledamöter & ersättare 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Mälardalsrådet, nominering av ledamöter och ersättare för perioden, 1 januari 2023 – 31 

december 2026 utses enligt följande: 

 

Ledamöter 

Per Sverkersson (S) 

Bo Andersson (M) 

 

Ersättare  

Marie Wilén (C) 

Hans-Göran Björk (KD) 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 36 Dnr KS/2022:82 102  

Dalälvens vattenvårdsförening, val av ombud samt ersättare 
för ombud 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Dalälvens vattenvårdsförening, val av stämombud samt ersättare för stämombud, för 

perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 
Ombud 

Per Sverkersson (S) 

 

Ersättare  

Håkan Bengtzon (M) 

 

 
 

 

 

Heby kommun
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 37 Dnr KS/2022:82 102  

Kommuninvests ekonomiska förening, val av ombud samt 
ersättare för ombud 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommuninvest ekonomisk förening, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 

januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 

Ombud 

Per Sverkersson (S) 

 

Ersättare för ombud 

Bo Andersson (M) 

 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:82
HandlingsId: 2022:2744
Datum: 2022-12-09



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-07 
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Kf vb § 38 Dnr KS/2022:82 102  

Svenskt vatten, val av ombud samt ersättare för ombud 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Svenskt vatten, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 januari 2023 – 31 

december 2026, utses enligt följande: 

 

Ombud 

Per Möller (C) 

 

Ersättare för ombud 

Andreas Pettersson (M) 
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Kf vb § 39 Dnr KS/2022:82 102  

Västmanlands luftvårdsförbund, val av ombud samt ersättare 
för ombud 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Västmanlands luftvårdsförbund, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 

januari 2019 – 31 december 2022, utses enligt följande: 

 

Ombud  

Joel Lindh (MP) 

 

Ersättare för ombud 

Vakant 
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Kf vb § 40 Dnr KS/2022:82 102  

Tämnarens vattenråd, val av representant och ersättare för 
representant 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Tämnarens vattenråd, val av representant, för perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026, 

utses enligt följande: 

 

Representant 

Elin Ångman (MP) 

 

Ersättare för representant 

Elin Lindström (KD) 
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Kf vb § 41 Dnr KS/2022:82 102  

Upplandsstiftelsen, val av ombud samt ersättare för ombud 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Upplandsstiftelsen, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 januari 2023 – 31 
december 2026, utses enligt följande: 

 

Ombud  

Marie Wilén (C) 

 

Ersättare för ombud 

Kristina Cedrins (M) 
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Kf vb § 42 Dnr KS/2022:82 102  

Energikontoret i Mälardalen AB, val av ombud och ersättare 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Energikontoret i Mälardalen AB, val av ombud samt ersättare för ombud, för perioden 1 

januari 2023 – 31 december 2026, utses enligt följande: 

 
Ombud  

Per Möller (C) 

 

Ersättare för ombud 

Andreas Pettersson (M) 
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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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Kfn § 74  Dnr KFN/2022:10 041 

Taxor och avgifter för Heby arena 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 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  

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Bilaga 1.

Taxor avgifter Heby Arena Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring
Taxan/avgiften avser

BAD
Enkelbiljett bad (3 - 17 år) 25 kr 40 kr 15 kr
Enkelbiljett bad, (vuxen)  50 kr 70 kr 20 kr
Enkelbiljett, bad (pensionär/studerande) 40 kr 55 kr 15 kr

Halvårskort bad (3 - 17 år) 360 kr 500 kr 140 kr
Halvårskort bad (vuxen) 750 kr 1 000 kr 250 kr
Halvårskort (pensionär/studerande) 590 kr 700 kr 110 kr
Halvårskort familj (2 vuxna + 2 barn) 1 600 kr 2 200 kr 600 kr
Klippkort 10 ggr, bad (3 - 17 år ) 225 kr 350 kr 125 kr
Klippkort 10 ggr, bad (vuxen) 450 kr 550 kr 100 kr
Klippkort 10 ggr, bad (pensionär/studerande) 360 kr 450 kr 90 kr

GYM
Enkelbiljett, (16 år och över) 75 kr 75 kr 0 kr
Enkelbiljett, (pensionär/studerande 55 kr 55 kr 0 kr
Månadskort, gym (16 år och över) 350 kr 360 kr 10 kr
Månadskort, gym (pensionär/studerande) 260 kr 270 kr 10 kr
Halvårskort gym (16 år och över) 1 650 kr 1 660 kr 10 kr
Halvårskort gym, (pensionär/studerande) 1 350 kr 1 360 kr 10 kr
Årskort gym (16 år och över) 3 050 kr 3 060 kr 10 kr
Årskort gym, (pensionär/studerande) 2 450 kr 2 460 kr 10 kr
Klippkort 10 ggr (16 år och över) 675 kr 700 kr 25 kr
Klippkort 10 ggr, (pensionär/studerande) 450 kr 470 kr 20 kr
Gymkort vuxen 3 månader 900 kr 900 kr 0 kr
Gym (pensionär/studerande) 3 månader 700 kr 700 kr 0 kr
Friskvårdskort kombination bad/gym
Månadskort bad/gym (16 år och över) 500 kr 510 kr 10 kr
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Månadskort bad/gym (pensionär/studerande) 400 kr 410 kr 10 kr
Halvårskort bad/gym (16 år och över) 2 150 kr 2 200 kr 50 kr
Halvårskort bad/gym /pensionär/studerande) 1 700 kr 1 750 kr 50 kr

Övrigt

Seniorpower 10 ggr 500 kr 520 kr 20 kr
Massage, 30 minuter 390 kr 400 kr 10 kr
Massage, 45 minuter 500 kr 550 kr 50 kr
Hyra av simhall (2 timmar max 25 personer) 1 860 kr 2 500 kr 640 kr
Hyra av simhall, företag (2 timmar max 25 personer) 1 860 kr 5 000 kr 3 140 kr
Hyra av sim hall barnkalas (2 timmar max 25 personer) 1 275 kr 1 500 kr 225 kr
Hyra av badlakan 30 kr 30 kr 0 kr
Hyra av baddräkt/badbyxor 30 kr 30 kr 0 kr
SIMSKOLA + MINISIM 12 ggr 1 200 kr 1 200 kr 0 kr
SOMMARSIMSKOLA INTENSIV (9-10 ggr) 1 200 kr 1 200 kr 0 kr
VATTENGYMNASTIK (när vi hyr ut till Heby förening) bana+inträde   900 kr/tim
VATTENGYMNASTIK (när vi hyr ut till externa) bana+inträde  1000kr/tim
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Datum   
2022-10-31                             

 Diarienr/Dplankod 
 KFN/2022:10  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsenheten 
Per Lithammer 
Kultur & Fritidschef 
per.lithammer@heby.se 

 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

Taxor och avgifter Heby Arena 
 
Förslag 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
 
att besluta 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. 
 
 
 
 
Prövning av barnets bästa - barnkonventionen 
Barnets bästa i enlighet med barnkonventionen har beaktats i förslaget. 
 
 
 
 
I tjänsten 
Per Lithammer 
Kultur & Fritidschef 
 
 
 
Delges 
/TextBeslutförslag2/ 
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Bilaga taxor bad 

 

Omvärldsspaning taxor  

1. Lärkans familjebad Sala 

2. Pepparrotsbadet Enköping 

3. Parkbadet Sandviken 

4. Aspenbadet Tierp 

 

 

 

5. Lärkans familjebad Sala 

Entréavgifter 

Badentré: 

Vuxna från 18 år: 45 kr 

Senior 65+: 20 kr* 

Barn 0–3 år: Gratis 

Barn- och ungdom 4–17 år: 20 kr 

Grupprabatt: 2 vuxna och minst 2 betalande barn: 100 kr 

Rabattkort 10- kort vuxna fr. 18 år: 400 kr 

Rabattkort 10-bad barn- och ungdom 4–17 år: 180 kr 

Rabattkort 10-bad senior 65+: 180 kr* 

*(Personer under 65 år med sjukersättning innefattas i gruppen senior 65+ mot uppvisande 

av förmånsintyg). 

Rabattkorten är giltiga i 2 år. 
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2.  Pepparrotsbadet Enköping 

 

Pris entré till simhall 

Enkelbiljett simhallen 

 Barn 0-3 år     Gratis 

 Barn 4-11 år     35 kronor 

 Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning 50 kronor 

 Vuxna      70 kronor 

 

Årskort simhallen 

 Barn 4-11 år     800 kronor 

 Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning 1100 kronor 

 Vuxna      1400 kronor 

 

10-kort simhallen 

 Barn 4-11 år     315 kronor 

 Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning 450 kronor 

 Vuxna      630 kronor 

 

Säsongskort simhallen 

 Barn 4-11 år     500 kronor 

 Ungdomar 12-17 år, pensionärer och personer med funktionsnedsättning 700 kronor 

 Vuxna      950 kronor 
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3. Parkbadet Sandviken 

 

Engångsentré bad 

Ålder Pris 

Barn 3 - 11 år *) 50:- 

Ungdom 12 - 19 år 90:- 

Pensionär **) 90:- 

Vuxen 20 år - 130:- 

Familj 

(2 vuxna, 2 barn/ungdom) 

300:- 

Minifamilj 

(1 vuxen, 2 barn/ungdom) 

200:- 

 

12-gångerskort bad 

Ålder Pris 

Barn 3 - 11 år *) 500:- 

Ungdom 12 - 19 år 900:- 

Pensionär **) 900:- 

Vuxen 20 år - 1300:- 

 

12-gångerskort är giltigt 1 år 

 

Säsongskort bad 

Ålder 4 mån 6 mån 12 mån 

Barn 3-11 år *) 500:- 700:- 1000:- 

Ungdom 12-19 år 900:- 1200:- 1700:- 

Vuxen 20 år - 1300:- 1600:- 2400:- 

Pensionär **) 900:- 1200:- 1700:- 
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4. Tierp 

 

 

 

 

 

 

Biljett Aspenbadet 
Vendelbadet 
Inomhussäsong  

0-6 år Gratis Gratis 

Dagbiljett 7-19 år 45 kr 30 kr 

Dagbiljett vuxen 65 kr 45 kr 

Dagbiljett familj 1) 160 kr 1) 110 kr 1) 

Rabattkort dagbiljett familj 12 ggr 1) 1400 kr 1) 960 kr 1) 

Rabattkort 12 ggr 7-19 år 325 kr 2) 215 kr 2) 

Rabattkort 12 ggr vuxen 525 kr 2) 365 kr 2) 

Sommarkort 7-19 år 260 kr 3) - 

Sommarkort vuxen 425 kr 3) - 

3-månaderskort vuxen 490 kr  

3-månaderskort 7-19 år 270 kr  

Höst- eller vårterminskort vuxen  450 kr 

Höst- eller vårterminskort 7-19 år  225 kr 

Simskola barn 10 ggr 375 kr 375 kr 

Simskola barn 10 ggr, ej skrivna i 
kommunen 

650 kr 650 kr 
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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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information@heby.se 

 
Central förvaltning 
/Eget_Avdelning/ 
Karin Eljansbo 
Kanslichef 
Karin.eljansbo@heby.se 

 
 

 
Kommunstyrelsen 

 

Uppföljning av kommunens styrdokument 2022 
 
Förslag 
Beslut 
 Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 
 Uppföljning av arbetet med att omarbeta kommunens övergripande 

styrdokument ska årligen återrapporteras till kommunstyrelsen i slutet av året. 
 

 Föreslår Kommunfullmäktige besluta om Alkohol- och drogpolitiskt plan, 2012, 
HebyFS 2012:05 upphör att gälla. 
 

 
 
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  

 
Nedan följer en rapport om kvarvarande revideringar av styrdokument och hur 
arbetet med kommunstyrelsens och övriga nämnders prioriteringar framskrider.  
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Datum  

 

2022-11-24 
2 (6) 

Utredning 
Policyer inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
 
Policy för användning av kommunvapnet, 2003  
Innehåller lagstiftning och anvisningar som ska göras om till riktlinje enligt beslut i 
fullmäktige, § 141/2016. Reglerna om hur vi får använda kommunvapnet ska 
införlivas i riktlinjer för kommunens grafiska profil.  Den grafiska profilen kommer 
även att behöva anpassas till tillgänglighetslagen som trädde i kraft den 23 september 
2020.  Arbetet är omfattande. Förslag på riktlinje för kommunens grafiska profil 
förväntas kunna överlämnas till kommunstyrelsen för beslut i början av 2023. 
 
Säkerhetspolicy, 1996  
Kommunfullmäktige beslutade i § 151, 25 november 2013 att säkerhetspolicy ska 
omarbetas till riktlinje eller anvisning.   
 
Området omfattar såväl fysiska säkerhet inom kommunen såväl som 
informationssäkerhet.  Arbetet med säkerhetsfrågor bör ses över i sin helhet.  
Kommundirektören är säkerhetsansvarig. En säkerhetspolicy ska visa vilken nivå 
kommunen ska ha inom säkerhetsarbetet och visa vägen hur förvaltningen ska jobba 
med dessa frågor. Det har hänt mycket inom säkerhetsområdet sedan 1996 och att 
omarbeta policyn till en riktlinje kräver att vi ser över säkerhetsarbetet inklusive 
informationssäkerhet i hela kommunen och det bör hanteras utifrån dagens ökade 
krav på säkerhet inom kommunal sektor. Förslag till ny säkerhetspolicy planerades 
tas fram under 2022-2023.  Detta har inte kunnat påbörjas under 2022. Det saknas 
resurser för att göra detta i nuvarande organisation, särskilt som krigsorganisation, 
RSA, aktiviteter kring nya beredskapszoner för Forsmark och styrelsplanering nu ska 
tas fram. Anvisningen för informationssäkerhet håller dock på att uppdateras och 
förväntas vara klar under första kvartalet 2023.    
 
Policy för POSOM-verksamhet i Heby kommun HebyFS 2003.16 
Policyn bör uppdateras och göras om till en riktlinje eller anvisning. 
En Handlingsplan för POSOM föreslås ersätta policyn. En handlingsplan för 
ledningsgruppen för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM, vid allvarlig 
olycka”, är framtagen, daterad 2010-02-16. Denna handlingsplan håller på att 
revideras och målsättningen är att den ska vara klar i början av 2023.  
  
  
Planer och program inom kommunstyrelsens ansvarsområde 
 
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 dagsläget 
då kompetens saknas för att arbeta med frågan. Förvaltningen föreslår att Alkohol- 
och drogpolitiskt plan, 2012 upphör att gälla. 
 
 
Plan för arbete med FN:s barnkonvention i Heby kommun, 2009 upphör att 
gälla.  
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Planen har upphört att gälla enligt beslut i kommunfullmäktige den 21 april 2020, § 
27.  Den 28 januari 2020 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att 
införliva barnkonventionen i mål- och budgetprocessen och göra en översyn av 
styrande dokument med anledning av att barnkonvention nu är svensk lag.  
 
Under 2020 -2021 har förvaltningen gjort en kartläggning av hur man arbetar med 
barnkonventionen i verksamheterna. Kommunledningen har därefter beslutat att man 
inom respektive verksamhet ska arbeta med relevanta insatser för att uppfylla lagen. I 
kommunens tjänsteskrivelsemall som är underlag till beslut i nämnder, styrelse och 
kommunfullmäktige ska förvaltningen sedan hösten 2021 göra en prövning av 
barnrättsperspektivet, dvs om beslutet påverkar barn ska barnrättsperspektivet tas 
med i en analys och biläggas underlaget. Förvaltningen har valt att skjuta fram arbetet 
med att införliva barnkonventionen i mål- och budgetprocessen för att det ska kunna 
ingå i den mer övergripande översynen av mål- och budgetprocessen som startade 
under 2022 och som tar sikte på mål och budget 2024. 
 
Bredbandsplan, antagen i kommunfullmäktige 12 februari 2014 
 
Bredbandsplanen har mål som endast sträcker sig till 2020. En revidering av 
bredbandsplanen skulle göras under 2021. Förändringar har skett gällande 
tidsplanen. Regionens bredbandsstrategi är nu antagen och har även presenterats för 
kommunstyrelsen. Dock fortsätter regionens arbete med att ta fram en handlingsplan 
för strategi. Det gör att kommunens arbete med att revidera bredbandsplanen 
behöver invänta den innan arbetet kan fortlöpa.    
 
Förslag till prioritering för revidering av policyer och planer 

Policy/plan Tidpunkt för revidering 

Säkerhetspolicy 
Omarbetas till riktlinjer eller anvisning 

Inge plan i dagsläget 

Policy för hantering av kommunvapnet 
Förslag, omarbetas till riktlinje för grafisk 
profil. 

2023 

Alkohol- och drogpolitiskt plan Ingen plan i dagsläget 

Bredbandsplan Inväntar regionens bredbandsplan 

Policy för POSOM –verksamhet i Heby 
kommun omarbetas till riktlinje eller 
anvisning. 

2023 förslag på upphörande  

 
 
 
Rapport övriga nämnders prioriteringar avseende styrande dokument 
 
Utbildningsnämnden   
 
Barn och utbildningsförvaltningen har genomfört ett en genomgång av riktlinjerna i år 
under våren 2022.  Riktlinjerna bedöms vara uppdaterade i den mån de behöver vara 
det. Nästa genomgång blir våren 2024. De flesta av de planerade revideringarna är 
genomförda enligt plan, men riktlinjen för godkännande av bidrag till fristående 
förskolor och riktlinjer för skolskjuts har senarelagts 
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Riktlinje  Upprättad/senast 

reviderad  
(beslutsdatum)  

Behöver revideras Ja/Nej  Revideringsförslag 
till UBN   
(datum)  

Riktlinje för fritextfält i IT-
system/program 
inom Utbildningsnämnden   

2018-08-24 Ja 2022-03-18 

Riktlinje för registerkontroll från 
belastningsregistret 
inför anställning/praktik   

2015-05-19 Nej  

Riktlinjer för pedagogiska 
måltider i förskola och 
grundskola, Heby Kommun   

2020-04-17 Nej  

Riktlinjer för 
inackorderingstillägg 
  
  

2021-05-21 Ja 2022-06-17 

Heby kommuns riktlinjer gällande 
förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg  

2021-12-17 Översyn genomförs med 
rektorerna i maj för ev. 
revidering (sker varje år enligt 
tidigare beslut)  

2022-06-17 

Riktlinjer för godkännande av och 
bidrag till fristående förskolor  

2020-10-15 Ja 2022-11-18 

Riktlinjer för skolskjuts  
 
  

2019-09-11 Ja 2022-11-18 

Riktlinje för övergång och 
samverkan  
 

2020-10-15 Nej  

Riktlinjer för resursfördelning - 
Utbildningsnämndens 
verksamheter  

2021-12-17 Ja 2022-03-18 

Riktlinje för förstelärares uppdrag 
 
 

2021-04-23 
 

Nej  

Riktlinje för ansökan av 
tilläggsbelopp för barn/elever i 
behov av extraordinära 
stödinsatser 

2021-03-18 Ja 2022-04-22 

 
Utbildningsnämndens övriga styrdokument:  
 

 2021:17 Skolplan 2021-2025 (Beslutad av UBN och KF) 
 2021:18 Delegationsordning (senast reviderad 2021-08-27) 
 2020:32 Reglemente (Beslutad av KF) 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

 Riktlinjer för ungdomsgårdarna. Planen är gällande men ska uppdateras.  
 Biblioteksplan 2021-2023 .  Planen är gällande och kommer att uppdateras 

under 2023” 
 Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun.  Riktlinjerna utvärderades under 

2022 och den 14 november beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta en 
uppdaterad version av Riktlinjer för föreningsstöd i Heby kommun.  

 
Biblioteksplan 2021-2023 antogs av kommunfullmäktige 24 november 2020. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 
Plan för arbete FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.  
Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen 
övertar ansvaret att ta fram en plan för arbete med 
FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar, vård- och omsorgsnämnden § 164, 11 december 2019.  
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att se över behovet och 
möjligheten att kommunstyrelsen tar fram en plan för arbete med FNs konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, kommunstyrelsen § 12, 28 
januari 2020. Framtagande av en sådan här plan är så klart ett väldigt viktigt område 
med en målgrupp som vi som kommun månar om. Givet de resurser som vi har så ser 
vi dock inte att just en sådan här plan bör prioriteras. Det är också så att arbetet med 
personer med funktionsnedsättning är viktigt att hålla samman med övrigt som pågår 
och en egen plan för just denna målgrupp skulle inte helt säkert gynna det. Det pågår 
idag arbete med och för denna målgrupp både på politisk nivå, Trygghetsrådet, och 
ute i förvaltningarna. En del av det arbete som bedrivs inom ramen för social 
hållbarhet och som riktar sig till barn och unga, unga vuxna täcker också in 
målgruppen.  
 
 
Äldreplan 
 Äldreplan, HebyFS 2008:08, har upphört att gälla i och med beslut i 
kommunfullmäktige § 10, 11 februari 2020. Nytt ställningstagande om framtagande 
av ny äldreplan i Heby kommun planerades i samband med beslut om 
verksamhetsplan 2021 von § 164, 11 december 2019. Det är inte lagstyrt att 
kommunerna ska ha en äldreplan. Däremot är det så många kommuner väljer att 
samla det strategiska arbetet kring målgruppen äldre. Vid Vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde den 17 juni 2022, 20§ beslutades att med anledning 
av bristande administrativa resurser skjuts arbetet med att ta fram en ny ”äldreplan” i 
Heby kommun fram med mål om att kunna påbörja arbetet under 2022 – 2023 
 
 
 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Styrdokument Kommentar 2022 Fullständig kommentar 

Energiplan med 
klimatstrategibilaga 

Heby kommuns Energiplan med 
klimatbilaga är inte aktuell men 
gällande. Kf tog beslut i 
november 2022 om uppdrag 
gällande Energi- och klimatplan 
2030 med tillhörande femårig 
handlingsplan. Arbetet med 
Energi- och klimatplanen har 
nyligen påbörjats och förslag 
ska tas fram för beslut i Kf Q4 
2023.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 251, 1 december 2021 
 
 
 
I tjänsten 
Karin Eljansbo 
Kanslichef  
 
 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Förvaltningschefer 

Avfallsplan 2020-
2030 

Planen antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2020 
(Kf § 51) och ersatte då 
Avfallsplan för Heby kommun. 
Heby kommun har påbörjat 
några av aktiviteterna i 
avfallsplanen och några är inte 
genomförda enligt plan utifrån 
andra prioriteringar. För 
tillfället revideras tidsplanen för 
de åtgärder som åligger Heby. 

 

Föreskrifter för 
avfallshantering 

Aktuell, Föreskrifter för 
avfallshantering 
reviderades i september 
2021 (Kf  §170). 

 

Policy för kommunens 
markinnehav  

Vilade, under upprättande, 
utkast under år 2023 

 

Trafikplan Planen är gällande men en 
översyn behöver göras. 

 

VA-plan Planen är gällande men en 
översyn behöver göras. 

 

ABVA – allmänna 
bestämmelser för 
användandet av Heby 
kommuns allmänna 
vatten- och 
avloppsanläggning 

Planen är gällande men en 
översyn behöver göras. 
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Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

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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Datum   
2022-11-28                             

 Diarienr/Dplankod 
 /Ärendebeteckning/  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Kommunfullmäktige 
/Eget_Avdelning/ 
Emma Burstedt 
Kommunchef 
Emma.Burstedt@heby.se 

 
 

 
/AdressatNamn/ 

 

Förslag till beslut om revidering av 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.  
 
Krisledningsnämndens arbetsformer 
 
Sammansättning 
§ 4 
Krisledningsnämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Ledamöter 
och ersättare ska genomgå säkerhetsklassning.  
  

 
Beslutsunderlag 
Reglemente för krisledningsnämnden, förslag 
 
  
 
 
 
I tjänsten 
Emma Burstedt 
Kommunchef 
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Datum          
2022-11-28 - 

     

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 
www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 

744 88 Heby 
Tingsgatan 11 0224-360 00 0224-301 94 

information@heby.se 

 Central förvaltning 
Stab 
Beredskapssamordnare 
Marie Löfgren 
Marie.lofgren@heby.se 
Kommundirektör 
Emma Burstedt 
Emma.burstedt@heby.se 
 

 
 
  
 

 
 

Reglemente för krisledningsnämnden; 
 
Kommunfullmäktige beslutade xx-xx-20xx, om följande reglemente. 
 
Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnden i lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap gäller bestämmelserna i 
kommunallagen, övrig lagstiftning samt detta reglemente. 
 
Krisledningsnämndens övergripande uppgifter 
 
§ 1 
Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen 
i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att 
kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och samord-
nad. 
 
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skynd-
samma insatser av kommunen. 
 
Krisledningsnämndens rätt att överta beslutanderätt 
 
Övertagande av beslutanderätt 
§ 2 
Krisledningsnämnden får när läget så kräver, i samband med en extra-
ordinär händelse, överta beslutanderätten, helt eller delvis, från kom-
munens samtliga nämnder och styrelser. Övertagandet ska ske utifrån 
just denna extraordinära händelses art och omfattning. 
 
De delegationer som den ordinarie nämnden beslutat ge till tjänstemän 
fortsätter att gälla, även under ledning av krisledningsnämnden, såvida 
inte krisledningsnämnden beslutar annat. 
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När förhållandena medger det, ska krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå 
till ordinarie nämnd. 
Beslut om att överta och återlämna annan nämnds uppgifter ska 
omedelbart delges respektive nämnd, berörda förvaltningar, samt 
kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 3 
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta regle-
mente. 
 
Krisledningsnämnden ska rapportera till fullmäktige om sin verksam-
het. Detta ska ske vid närmast följande sammanträde med kommunfull-
mäktige. 
 
Krisledningsnämndens protokoll ska tillställas varje kommunfull-
mäktigeledamot och deras ersättare. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde ska krisledningsnämnden därutöver ge en samman-
fattande föredragning om fattade beslut i stort. 
 
Krisledningsnämnden ska vidare hålla kommunfullmäktiges ordförande 
löpande informera om verksamheten. 
 
Krisledningsnämndens arbetsformer 
 
Sammansättning 
§ 4 
Krisledningsnämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre er-
sättare. Ledamöter och ersättare ska genomgå säkerhetsklassning.  
 
§ 5 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller 
att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i leda-
motens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde obero-
ende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom 
påverkas, får en ersättare som inställer sig under pågående samman-
träde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ord-
ningen. 
Ersättare ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening an-
tecknad till protokollet, men inte delta i beslutet. 
 
Växeltjänstgöring 
§ 6 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit tjänstgöringen en gång 
under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv får åter tjänst-
göra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan parti-
erna. 
 
Inkallande av ersättare 
§ 7 
En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till krisledningsnämndens 
sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
Ersättare för ordföranden 
§ 8 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sam-
manträde eller i del av ett sammanträde utser krisledningsnämnden en 
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
 
Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den till-
fälliga ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får krisledningsnämnden utse en 
annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av reglemente för 
ersättning till förtroendevalda. 
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Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
§ 9 
Krisledningsnämnden sammanträder vid tidpunkt som ordföranden 
bestämmer. Om ordföranden är förhindrad att kalla till sammanträde 
kan vice ordföranden kalla till sammanträde. När varken ordförande 
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den i tjänsten 
äldste ledamoten göra detta. 
 
Kallelse 
§ 10 
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har för-
hinder, vice ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför 
att nämnden skall träda i funktion. 
 
Ordföranden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, ansvarar för 
att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden. Kallelsen bör om 
möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-
trädet. Kallelse kan också ske per telefon eller på annat lämpligt sätt om 
förhållandena så kräver. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje 
ledamot och ersättare. 
 
Kallelsen bör om möjligt åtföljas av föredragningslista. Ordföranden be-
stämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till samman-
träde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
§ 11 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden 
justerar den. 
 
Reservation 
§ 12 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill mo-
tivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av pro-
tokollet. 
 

Heby kommun
Dnr: Ks/2022-12-06 § 237
HandlingsId: 2022:2782
Datum: 2022-12-12



Datum  
 2022-11-28 

5 (6) 

 

Ordföranden 
§ 13 
Innan krisledningsnämnden har hunnit bli samlad, får ordföranden el-
ler, om denne har förhinder, vice ordföranden fatta beslut på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 
 
Delgivning 
§ 14 
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, om inte 
nämnden beslutar annat. 
 
Underteckning av handlingar 
§ 15 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krislednings-
nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 
vice ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller annan 
som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna 
handlingar. 
 
§ 16 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, proto-
kollets innehåll och justering samt reservation motsvarar förfarandet 
den tillämpning som finns föreskrivet om kommunstyrelsen i 
kommunallagen. 
 
§ 17 
Från kommunens nämnder och tjänstepersoner får krislednings-
nämnden infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att 
krisledningsnämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
§ 18 
Vid krisledningsnämndens sammanträde får, i den mån ej nämnden för 
särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstepersoner vara närvarande 
med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes 
verksamhetsområde. 
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Detta reglemente träder i kraft xx-xx-20xx 
 
 
 
Olof Nilsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
                                                                                      Emma Burstedt 
                                                                                       Kommundirektör
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2022-12-06 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(2)

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 

 

Jäv 
Carina Schön (S) anmäler jäv och deltar ej i beredning eller beslut. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
 

Datum   
2022-12-06                            

 Diarienr/Dplankod 
 /Ärendebeteckning/  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Kommunfullmäktige 
/Eget_Avdelning/ 
Emma Burstedt 
Kommunchef 
Emma.Burstedt@heby.se 

 
 

 
/AdressatNamn/ 

 

Beslut om borgensavgift för Sala Heby Energi AB och 
Sala Heby Elnät AB 
 
Förslag 
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. 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Sala Heby Energi AB 
Sala Heby Elnät AB 
Sala kommun 
Ekonomienheten



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-12 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

Ks § 241 Dnr KS/2022:9 041 

Tilläggsbudget till Utbildningsnämnden för 2023 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Antar förslag till ändring i mål och budget 2023, plan 2024 och 2025 enligt pm 2022-12-09, 
vilket innebär att utbildningsnämndens ram ökar med 5,8 miljoner kronor. 

 Beslutet gäller under förutsättning att beslut om statens budget fattas enligt lämnat förslag 
vad gäller generella statsbidrag till kommuner. 
 

 
Sammanfattning 
Beslut om mål och budget 2023, plan 2024 och 2025 fattades av kommunfullmäktige den 22 
november 2022, kf § 115. I mål och budget är ramen för utbildningsnämnden 400,6 miljoner 
kronor.  

Vid utformning av nämndens verksamhetsplan framträder att långtgående åtgärder kommer att 
krävas för att få en budget i balans. Samtidigt har det i statens budgetförslag skapats ett utökat 
utrymme om totalt 6 miljarder kronor för generella statsbidrag till landets kommuner. Heby 
kommuns andel av de generella statsbidragen är 5,8 miljoner kronor. Denna intäkt är inte 
införlivad i kommunens budget, då det var på förslagsstadiet när kommunens budget hanterades.  

Då det behöver vidtas åtgärder inom utbildningsnämnden för att klara budget i balans och 
förebygga underskott under 2023, är det angeläget att inte avvakta med beslut om fördelning av 
de generella stadsbidragen, trots att beslut om statlig budget inte är fattad i skrivande stund. Det 
skulle innebära att utbildningsnämndens ram utökas med 5,8 miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 8 december 2022 

 

Yrkanden  
Hans-Göran Björk (KD), Carina Schön (S) och Ann-Christin Grattback Åkerblom (S) yrkar bifall till 
förslaget till beslut. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
 

Datum   
2022-12-06                            

 Diarienr/Dplankod 
 KS/2022:9  

  

     
Postadress Besöksadress Telefon Internet Bankgiro Org.nr 

www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 

information@heby.se 

 
Kommunfullmäktige 
Emma Burstedt 
Kommunchef 
Emma.Burstedt@heby.se 

 
 

 
/AdressatNamn/ 

 

Beslut om tilläggsbudget för år 2023 till Utbildningsnämnden 
 
Förslag 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

 Antar förslag till ändring i mål och budget 2023, plan 2024 och 2025 enligt 
pm 2022-12-09, vilket innebär att utbildningsnämndens ram ökar med 5,8 
miljoner kronor 

 Beslutet gäller under förutsättning att beslut om statens budget fattas enligt 
lämnat förslag vad gäller generella statsbidrag till kommuner 
 

Sammanfattning 
Beslut om mål och budget 2023, plan 2024 och 2025 fattades av kommunfullmäktige 
den 22 november 2022, kf § 115. I mål och budget är ramen för utbildningsnämnden 
400,6 miljoner kronor.  
 
Vid utformning av nämndens verksamhetsplan framträder att långtgående åtgärder 
kommer att krävas för att få en budget i balans. Samtidigt har det i statens 
budgetförslag skapats ett utökat utrymme om totalt 6 miljarder kronor för generella 
statsbidrag till landets kommuner. Heby kommuns andel av de generella 
statsbidragen är 5,8 miljoner kronor. Denna intäkt är inte införlivad i kommunens 
budget, då det var på förslagsstadiet när kommunens budget hanterades.  
 
Då det behöver vidtas åtgärder inom utbildningsnämnden för att klara budget i balans 
och förebygga underskott under 2023, är det angeläget att inte avvakta med beslut om 
fördelning av de generella stadsbidragen, trots att beslut om statlig budget inte är 
fattad i skrivande stund. Det skulle innebära att utbildningsnämndens ram utökas 
med 5,8 miljoner kronor.  
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PM  

Datum   

2022-12-08                             
 Diarienr/Dplankod 
 DiarieNr   

  

1 

 
Kommunstyrelsen 
 
 

Central förvaltning 
Bo Strömquist 
Ekonomichef 
bo.stromquist@heby.se 
  

 

Underlag till extra budgetärende 2023  
 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden har under en längre tid haft svårigheter att rymma 
verksamhetens budget inom den av kommunfullmäktige beslutade nettoramen. För 
innevarande år har kommunfullmäktige vid två tillfällen beslutat om att godkänna 
budgetavvikelser med hänvisning till främst tillkommande volymer i verksamheten. 
I förhållande till den prognos som nämnden lämnat i sin rapportering i augusti med en 
negativ budgetavvikelse om 19,3 miljoner kronor har kommunfullmäktige fattat 
beslut om en godkänd avvikelse med 12,9 miljoner kronor. För år 2022 kvarstår 
därmed en ekonomisk obalans om 6,4 miljoner kronor. Senare uppföljningar under 
hösten 2022 indikerar på en lägre budgetavvikelse än de 19,3 miljoner som uppgavs i 
augustirapporteringen.  
 
I juni 2022 beslutade kommunstyrelsen om preliminära ekonomiska ramar för budget 
2023 och planåren 2024 till 2025. Nämnden har i oktober återrapporterat till 
kommunstyrelsen sina möjligheter att rymma verksamhet, uppdrag och mål inom de 
tilldelade ramarna. Utbildningsnämnden har vid extra styrelsemöte den 28 oktober 
lämnat förslag till kommunfullmäktige att ”ramfördelningen 2023 och plan 2024-
2025 inom utbildningsnämndens ansvarsområde godkänns. Utbildningsnämnden 
bedömer dock att det finns väsentlig risk för underskott avseende tilläggsbelopp samt 
för den kommunala förskolan och grundskolan. Av förvaltningens tjänsteskrivelse 
framgår tre tilläggsförslag med utökningar med 5 miljoner kronor 7,5 miljoner kronor 
och 11,9 miljoner kronor. Där det senare förslaget ger förutsättningar för en budget i 
balans för år 2023. 
 
Av såväl protokoll från nämnden den 28 oktober som förvaltningens tjänsteskrivelse 
framgår att följande justeringar är gjorda för att komma inom ramen för tilldelade 
medel, 
 

 Tilläggsbelopp – tilldelade medel för kommunal och fristående verksamhet 
inom Heby kommun, har justerats ned med 3,0 miljoner kronor jämfört med 
prognostiserat utfall 2023. 

 Grundskolans årskurs 7-9 – modellskolans totala storlek räknas upp från 261 
till 270 elever. 

 Effektivisering personal Centrum för livslångt lärande 2,5 procent. 
 Effektivisering personal Grundsärskola 2,5 procent. 
 Justering av maxtaxa och barnomsorgsintäkter för förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem. Numera en del av totala budgetramen. 
 
Pengsystemet är inrymt i den anvisade ramen för 2023 års verksamhet.  
 
I nämndens fortsatta arbete med verksamhetsplan och budget för 2023 har 
problemen att nå en budget i balans blivit uppenbara och det föreligger i nuläget en 
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internbudget där det krävs personalneddragningar med cirka 25  årsarbetare för att 
nå balans. För många av enheterna inom förvaltningen innebär detta krav på åtgärder 
som påverkar möjligheterna att driva verksamheten i enlighet med uppställda krav. 
Det skulle samtidigt ske i ett läge då många verksamheter har problem att nå 
erforderliga resultat och mål i verksamheten. 
 
Den nya regeringen har i sin höstbudget annonserat vissa förstärkningar av de 
generella statsbidragen till kommuner. Formellt beslut kommer att fattas av riksdagen 
den 21 december 2022.  Totalt uppgår tillskottet till 6 miljarder kronor och föreslås i 
syfte att mildra effekterna i kommunerna av stigande utgifter på grund av bland annat 
den höga inflationen samtidigt som de kommunala skatteintäkterna inte ökar i samma 
takt. Tillskottet i det generella statsbidraget uppgår för Heby kommun till 5,8 miljoner 
kronor enligt lämnat förslag. 
 
Utöver detta ingår nya satsningar för att lösa problemen i svensk skola. De riktade 
statsbidragen som är nya uppgår till totalt 1,4 miljarder, det totala riktade bidraget är 
1,6 miljarder kronor. Utformningen av dessa satsningar är fortsatt under beredning. 
Vid ett antagande om samma fördelning som det generella statsbidraget skulle detta 
utgöra 1,4 miljoner kronor för Heby kommun. De riktade statsbidragen omfattar 
områden såsom vikten av läromedel av hög kvalitet, tillgången till speciallärare och 
särskilt stöd samt insatser för stärkt trygghet och arbetsro. Utformningen bereds för 
närvarande inom regeringskansliet. 
 
Riksdagens beslut om det förslag regeringen lämnat i budgetpropositionen fattas den 
21 december. Möjligheter finns därmed att i en snabb handläggning hantera ett extra 
budgetärende i fullmäktige den 19 december. Kommunstyrelsen håller ett extra 
styrelsemöte den 12 december för beredning av beslut om tilläggsbudget för 
utbildningsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag 
Den budgetmässiga obalansen i utbildningsnämnden är konstaterad och behov finns 
att i tilläggsbudget förstärka föreliggande obalans. Det är svårt att med säkerhet 
fastställa den reella obalansen mot bakgrund av bland annat antaganden och faktiskt 
utfall av volymer inom en stor del av nämndens verksamhetsområden. 
Utbildningsförvaltningen har i pågående detaljbudgetarbetet inte heller kunnat 
placera realistiska spar- eller åtgärdskrav i verksamheten. De tidigare framtagna 
planerna för långsiktig ekonomisk balans i verksamheten är i behov av revidering. 
 
Det bedöms dock vara säkerställt att det föreligger en reell obalans inom två områden 
i verksamheten. Den ena omfattar tilläggsbelopp för elever med stödbehov och det 
andra omfattar området skolskjutsar där kostnadsökningen är väsentligt högre än vad 
uppräkning och omfördelning gett utrymme till. 
 
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden tillförs hela det utrymme som staten 
lämnar i tillskjutet generellt statsbidrag. Det utgör en generell ramförstärkning i 
nämndens verksamheter som främst ska riktas till områdena tilläggsbelopp samt 
skolskjutsar. 
 
När det gäller de risker som beskrivs för underskott för den kommunala förskolan och 
grundskolan så bedöms detta hänförligt till den tillämpade resursfördelningen av 
medel till olika förskole- och skolenheter via pengsystemet. Det vill säga skolpengen 
skulle behöva justeras men den är i nuläget låst till den beslutade nivån genom 
fullmäktiges beslut den 22 november. Förändringar i pengsystemet påverkar inte bara 
kommunens verksamhet i egen regi utan även externa utförare. Underskott i den egna 
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verksamheten innebär i pengsystemet att externa utförare ska kompenseras då 
kommunen drivit egen verksamhet med minusresultat. Särskilda riktlinjer och 
beräkningsgrunder finns för detta.  
 
Det finns planer på att möjliggöra en förstärkning av nämndens verksamhet genom 
användande av resultatutjämningsreserv. Det ärendet hanteras i särskild 
tjänsteskrivelse som behandlas vid samma extra kommunstyrelse som detta ärende 
gällande tilläggsbudget. 
 
Förslag om tilläggsbudget behöver ske utifrån att det är säkerställt i riksdagens 
budgetbeslut att aktuella medel kommer att erhållas av kommunen. 
 
 
 
 
 
I tjänsten 
Bo Strömquist 
Ekonomichef 
 
 
 
 
Delges: 
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E-postformulär

Kontaktuppgifter till dig som ger förslag

Förnamn Pia

Efternamn Eriksson Lundström

E-post pia.eriksson@myself.com

Telefon 0702979711

Adress Rosenlundsvägen 2

Postnummer 74431

Ort HEBY

Ditt förslag

Hundrastgård, mötesplats för hundägare

Motivering

Det finns ett stort antal hundägare i Heby som önskar en mötesplats där de kan mötas för
att öva sina hundar i hundmöten, öva lydnad tillsammans eller bara ses för att utbyta
erfarenheter och tips. Varje söndag anordnar jag hundpromenader i Heby. Till dessa
promenader kommer mellan 8-25 hundägare och alla har önskat en mötesplats där de kan
släppa hundarna utan att riskera att de springer iväg. Sedan förskolan flyttat bort från
"gamla skolan" finns en perfekt plats för en hundmötesplats. Där finns staket som
omgärdar området men för tillfället har grindarna tagits bort vilket just nu gör området
osäkert för att kunna släppa hunden. Det blir ingen dyr kostnad för kommunen. Om
grindarna sätts tillbaka (de borde finnas någonstans) så finns en perfekt plats för
hundmöten. I och med att många hundägare har barn så är denna plats även perfekt för
möten med andra familjer med hund och barn då gungor och klättertorn står kvar. Det blir
till en mötesplats för familjer med hund. Om det sätts upp några soptunnor så uppmuntras
hundägare till att plocka upp och slänga sitt hundbajs. Det behövs olika mötesplatser i
kommunen och det här skulle vara ett ypperligt tillfälle att tillhandahålla detta för en billig
penning då plats redan finns. Denna plats ligger dessutom centralt och lätt tillgängligt för
många.
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E-postformulär

Kontaktuppgifter till dig som ger förslag

Förnamn Gary

Efternamn Kong

E-post balarwhite@gmail.com

Telefon 0704434042

Adress Storgatan 10

Postnummer 74432

Ort Heby

Ditt förslag

Hundrastgård

Motivering

Kostar er ingenting, tillräcklig distans ifrån boende även viss övervakning kvällstid emot
förstörelse.
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Medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Heby kommun 

om att omvärdera Regionens/stråkutredningens förslag angående 

hållplats Käbbo vägskäl, väg 272 

Förslaget 
Käbbo Samfällighetsförening önskar att Heby kommun omvärderar Regionens/stråkutredningens 
förslag angående att hållplatsen Käbbo vsk vid väg 272 ska avvecklas.  
Istället förespråkas med motivering nedan att hållplatsen Käbbo vsk bibehålls och att denna ändring 
förankras hos Region.   
Denna ändring uppfyller också ekonomisk-, social-, och miljömässig utveckling samt möjlig trafiksäker 
arbetspendling som är avgörande för sysselsättning och tillväxt i området. 

Intressenter för hållplats Käbbo vsk 
Käbbos Samfällighetsförenings vägnät består av ca 1 mil och har sin anslutning till väg 272 strax söder 
om Haga, Käbbo-vägskäl. Föreningen består av 35 fastigheter med i dagsläget 46 vuxna (20–80 år) 
samt 12 minderåriga (4–16 år). 
Under 2020 fram till idag har fem fastigheter bytt ägare som därmed föryngrat genomsnittsåldern.  
Flera som köpt/flyttat hit har haft närheten till hållplatsen som en del i deras val av fastighet. (har ej 
körkort, har rörelsehinder, familj med barn) Längs vägen finns flera barnfamiljer vars yngre barn i dag 
åker skolskjuts. För högstadieeleverna finns endast kollektivtrafiken till hands. Samfällighetens 
medlemmar har regelbundna mötestillfällen där det bland annat diskuteras utvecklingen längs 
vägen. I dag finns det planer på att öppna djurpark (bygglov finns), starta café, öppna gårdsbutik, ha 
rid/hästverksamhet, konstgalleri etc. Det finns även fem företag längs vägen. 
 

Brister och svagheter i Stråkutredningen 

Förslaget att avveckla hållplatserna Käbbo vsk grundar sig på Stråkutredningen för väg 272 daterad 
2020-04-16. Utredningen är behäftad med en del svagheter vilket lämnar en hel del i övrigt att önska 
av ett beslutsunderlag. 

Prioriteringskategorier – Käbbo vsk bedöms tillhöra kategori 3 – Lågt prioriterad 

Åtgärderna som förslås i Stråkutredningen grundar sig på en prioriteringsbedömning för 

hållplatserna; 

 

Kategori 4 föreslås avvecklas direkt. I den tredje kategorin - Lågt prioriterad, återfinns Käbbo vsk. I 

denna kategori återfinns hela tre underkategorier. Där finns både hållplatser som föreslås avvecklas 

och de som föreslås vara kvar. Det finns ett tredje alternativ i denna kategori då några hållplatser 
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eventuellt föreslås tas bort men en ”närmare utredning” borde genomföras för att belysa om 

hållplatsen ska avvecklas eller inte. Varför det inte gäller alla hållplatser som bedöms vara möjliga 

kandidater att avvecklas är höljt i dunkel.   

Vad det är som avgör vilken kategori hållplatsen ska tillhöra, avvecklas eller finnas kvar, är helt 

obegriplig för en utomstående. Det står samma text på hållplatser som ska avvecklas som de som ska 

finnas kvar. Antalet resande skiljer sig inte heller åt i någon avgörande omfattning. Här har 

uppenbarligen bedömningar gjorts men det finns inte redovisat i Stråkutredningen vad dessa grundar 

sig på. 

 

 

I kolumnen Åtgärdsförslag står det ”Bör anläggas säkra anslutningsvägar, smal vägren.” för 35 

stycken hållplatser mellan Uppsala och Östervåla. En av dessa är hållplats Käbbo vsk. Det står 

dessutom att denna hållplats ligger ”nära” andra hållplatser. Det finns det andra hållplatser som 

också gör men som inte hotas av avveckling. Det saknas en tabell där det framgår hur långa 

avstånden är mellan hållplatserna. Men det kanske också har varit föremål för ”bedömning”. Att man 

får ytterligare 700 meter att gå ute på landsbygden där man måste gå på länsvägen är ett uselt 

alternativ. Att ha kvar hållplatserna där bussen inte stannar så många gånger om dagen är ett bättre 

alternativ. Påverkan på reseupplevelsen för övriga resenärer är försumbar eftersom stoppen är så få. 

Oklarheter kring Trafikverkets uppfattning 

I beskrivningen av Käbbo vsk står det ”Hastighetskamera tyder på höga hastigheter på platsen”. Det 

är ett häpnadsväckande påstående. Det finns inget som tyder på höga hastigheter där. Då skulle det 

funnits varningsskyltar och ev. ännu mer nedsatt hastighet. Dessutom står påståendet i direkt strid 

mot vad Trafikverket uppger. De säger att hastighetskamerorna har gett önskat utfall då 

hastigheterna har sjunkit.  

Oklarheter kring barnperspektivet 

Stråkutredningen sid 20: ”Men samtliga åtgärdsförslag är grundade i att hållplatserna alltid ska vara 

säkra platser för barn att nyttja och där barnperspektivet alltid ligger i fokus. Vid de hållplatser som 

har registrerat skolskjuts kommer särskild beaktan tas vid ett eventuellt genomförande av åtgärder. 

Barn och ungas säkerhet att ta sig till och från hållplatserna är primärt i all infrastrukturplanering.” 

Det är högst oklart hur Stråkutredningen har omhändertagit dessa krav och hur man omhändertagit 

kravet på barn och ungas säkerhet när man föreslår att en hållplats för skolskjutsar tas bort. 

Skolskjuts idag blir linjebuss till högstadiet/gymnasiet i morgon. 
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Motivering 
Stråkutredningens beskrivning av hållplats Käbbo vsk behöver nyanseras och kompletteras. 
 

Resenärsberäkning 2019.  

För det första, Enligt Hållplatshandboken är antal påstigande på en hållplats per 
vardagsmedeldygn är en av de viktigaste delarna vid bedömningen av hållplatsens betydelse 
och för dimensionering av utrustning. När resenärsberäkningen gjordes var det under en 
mycket kort tid (aug-nov) 2019 och är därmed inte ett hållbart beräkningsunderlag för 
utredningen. Enligt boende längs samfällighetens väg har resandet borde varit högre än vad 
beräkningen visar. Här ska även noteras att antalet påstigna kan variera beroende på antal 
högstadieelever som finns vid tillfället. Efter pandemin, i samband med nya utflyttade 
boenden samt det stigande bränslepriset har resandet ökat.   
Käbbo vägskäl består av två djupa hållplatser på vardera sida om väg 272. Båda har soffa 
enligt reglerna för Hållplatshandboken.   
Hastigheten är nedsatt med hjälp av trafikkamera till 70 km/h.  
 

Alternativ till hållplats Käbbo vsk 

För det andra rekommenderas resande att ta sig till ersättningshållplatserna, Solvik och Haga 
som finns söder och norr om Käbbo vsk.  
Det innebär promenad längs länsväg 272 med tung trafik (årsdygnstrafik över 2400) och 
vägbredd 7–9 m utan vägren.  
Enligt Hållplatshandboken för Region Uppsala så ska ”Utgångspunkten för placering av 
hållplats ska vara god trafiksäkerhet för alla trafikanter och bussresenärernas behov av 
attraktiva lägen med korta och trafiksäkra gång- och cykel-anslutningar”. Detta kan inte 
erhållas på grund av att vägen söder ut, till Solvik som saknar vägren och har 
hastighetsbegränsning på 80 km/h. Vägen, norrut, till Haga är på en kurvig och kuperad 
vägsträcka med skymd sikt här är hastighetsbegränsningen 70km/h samt saknar vägren. 
Gående upplever medtrafikanters hastighet för hög med rådande förutsättningar. 
Osäkerheten med närhet till andra fordon, medför att man avstår/tillåter ej att promenera 
eller att man genomför sin färd med känslan av livet som insats. 
 

Medborgardialog 

För det tredje så de intressenter som inbjöds till mötet i Östervåla var endast tre företag och 
två föreningar från Harbo. Övriga från Östervåla. Inga privatpersoner, resenärer eller någon 
samfällighetsförening var inbjuden vilket innebär att flera resande samt boende vid 
anslutningsvägar inte fått närvara vid diskussionerna om väg 272. Därmed inte heller fått 
möjlighet att framföra sina synpunkter i samband med denna stråkutredning. 
Enligt ”Regionalt-trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020–2030” beskrivs just denna 
situation att inte nå fram till medborgarna och därför har Region Uppsala under de senaste 
fyra åren utvecklat arbetet med medborgardialoger kopplat till olika trafikutvecklingsprojekt 
som pågått. Där de fortsatt beskriver ”En lärdom är att resenärer och invånare är 
intresserade och vill dela med sig av tankar, idéer och synpunkter” I det Stråkutredningen för 
272 lyckades inte det målet uppfyllas. 
Till exempel hade Käbbo Samfällighetsförening hade gärna medverkat.  
 

Attraktiv kollektivtrafik  

För det fjärde Ur Hållplatshandboken: ”Målet om ett attraktivt kollektivtrafiksystem handlar 
om viljan att resa kollektivt. Resenärerna ska känna att kollektivtrafiken är att föredra 
eftersom den skapar mervärden i jämförelse till att resa med bil och att systemet levererar 
det som utlovats. Tillgänglighet med möjligt att bo och verka i hela Uppsala län.” 
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Utredningen säger ”att säkra tillgänglighet till kollektivtrafik har inte bara syfte att gynna 
skolväg och arbetspendling utan även för att lämna/hämta i barnomsorg, tillgänglighet av 
vårdnadshavare på olika orter, delta i föreningslivet, handla, uträtta ärenden till bank, post 
och vårdcentral mm.”  
Det är inte attraktivt att åka kollektivt genom att först promenera längs väg 272 (se ovan) 
med barn, matkassar, sportbagar etc. Det är inte trafiksäkert. Det föreligger ett starkt 
trafiksäkerhetsbehov och att behålla hållplatsen i sitt nuvarande läge är en god lösning. 
I dokumentet ”Regionalt-trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020–2030” står det 
angivet om Långsiktighet och stabilitet. Den regionala utvecklingsstrategins inriktning på 
flerkärnig region ska beaktas i planeringen som ett medel att stärka funktionella arbets- och 
studiemarknadsregioner samt för att göra det möjligt att bo och verka i hela Uppsala län. 
Därför medger en kvarvarande hållplats en tryggad arbetsplatspendling/resväg för flertalet 
hushåll via samfällighetensväg till busshållplats. Det vill säga mellan bostad och arbetsplats. 
Flera som pendlar gör det inte bara till Uppsala utan även till Stockholm. Alla har inte körkort 
utan har valt att bosätta sig där det är närhet till en busshållplats. 
Hållplatsens placering möjliggör att barn och ungdomar på lika villkor kan delta i 
fritidsaktiviteter såsom ungdomsgård, idrott i Harbo skola och på Marmorvallen, kyrklig 
verksamhet, scouter och träffa kompisar (jmfr FN:s konvention om barnets rättigheter). 

 

Utveckling/Framtid  

För det femte så används hållplatsen av högstadieelever som idag ej får åka skolskjuts. Dessa 
är i ålder 13–15 år och barn i den åldern har inte tillräckligt utvecklade trafikkompetens. Med 
tanke på den föryngring som finns kommer det att löpande vara högstadieelever som nyttjar 
hållplatsen, sedermera även blivande gymnasieelever. Tänkvärt är att det inte är endast 
avresande av boende utan även avstigande gäster, vänner, kamrater som inte har körkort 
men som vill komma på besök.   
Den nuvarande placeringen av hållplatsen utgör möjlighet till fortsatt utveckling längs 
samfällighetens väg. För närvarande finns flera företag längs vägen och utveckling pågår som 
ex.vis planer på anläggning av djurpark, café, gårdsförsäljning, konstgalleri samt även 
rekreation i naturreservatet Marstalla. Tas hållplatsen bort är möjligheten till trafiksäker 
närhet för dessa kommande utvecklingsidéer minimal. Resande till djurpark, naturreservat, 
galleri etc väljer troligen att ta bilen i stället.  
 

Tillgänglighetsanpassning  

För det sjätte så står det i Region Uppsalas Hållplatshandbok följande 
”I planeringen kring avståndet mellan hållplatser bör hänsyn tas till avståndet till närmaste 
bebyggelse.” samt ” Olika resenärer har olika behov, exempelvis personer med 
funktionsnedsättning och äldre har ofta behov av information om specifika förhållanden som 
är kopplade till den egna funktionsförmågan.”  
Tillgänglighet för alla och i hela länet. Kollektivtrafiken ska vara ett bra alternativ för personer 
med funktionsnedsättning och stor hänsyn ska tas till systemets användbarhet och enkelhet 
för alla resenärer. Ett sammanhållet och samordnat kollektivtrafiksystem eftersträvas, där 
byten kan ske smidigt och där det är lika lätt att resa över länsgränser som inom länet. 
Längs Samfällighetens väg finns boende som har rörelsehinder och dessa har valt sitt boende 
med bland annat förbehållet av närhet till hållplats. Att dessa rörelsehindrad ska gå 
ytterligare 800 meter, utöver den sträcka som de redan har gått, blir ett stort hinder. Att gå 
den sträcka längs med väg 272 med rullator, och/eller andra gångmedel är inte 
rekommenderbart. Resultatet kan bli försäljning av fastigheten och/eller sluta arbeta.  
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Uppsala län som syftar till att förbättra 
möjligheterna att välja kollektivtrafik, samt att transportsystemet ska bidra till bättre 
folkhälsa och klimat. Vi sätter dock inte som krav att hållplatsen ska utrustas enligt ”fullt 
tillgänglig hållplats för rörelsehindrade”. 
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Attraktiv kollektivtrafik 

För det sjunde att åka kollektivt ska vara attraktivt enligt utredningen. Kollektiva resandet för 
bättre klimat och miljö samt vara tillgängligt för alla. För att uppnå detta behövs hållplatser, i 
närhet till, där resande bor. Att ha som mål att resandet ska ta minimalt med tid kan inte 
vara utgångspunkten. De som bosatt sig på landsbygden räknar in kostnaden och 
tillgängligheten i resandet. I och med drivmedlet har ökat det senaste året blir den 
genomförda resandekvotberäkningen inte fullständig.  
Att sedan ”Framkomligheten inne i Uppsala” ligger utanför denna utredning gör att 
utredningen inte ger en fullständig uppfattning av total restid för de resande. Skulle ex.vis 
den befintliga infarten till Uppsala (Librobäck) byggas om kan det bli möjligt att förkorta 
restiden med ca 10–15 minuter. 

 
 
Harbo 2022-12-04 

Kerstin Karlsson 
Kerstin Karlsson 
Representant för medlemmarna i  
By-Käbbo Samfällighetsförening 
Org.nr 7164122–3833 
Hällvreten 101, 740 47 Harbo,  
Tfn 073-826 726,  
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E-postformulär

Kontaktuppgifter till dig som ger förslag

Förnamn Eric

Efternamn Axner-Norrman

E-post ericaxner1@gmail.com

Telefon 0735735429

Adress Hindersbo 135

Postnummer 74046

Ort Östervåla

Ditt förslag

Döp om Stora Torget i Östervåla till Johan Åkerlunds torg.

Motivering

Till minne av offret, postmästaren och klockaren Johan Åkerlund, i det beryktade
Östervålamordet.
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Medborgarförslag avseende att ompröva beslutet om att ta bort 
kollektivtrafiken helt från Kvarstarundan i Harbo 
 
Förslaget 
Att Heby kommun ska driva frågan om att uppdatera stråkutredning 272 och ompröva beslut 
tillsammans med Region Uppsala avseende Kvarstarundan, dvs trafikeringsändringar genom 
Harbo enligt stråkutredning väg 272 (bifogas) med uträtning av linjesträckningen för busslinje 
844 samtliga turer.  
Heby kommuns önskemål tillgodosågs aldrig i arbetet med framtagandet av Regionens 
stråkutredning. 
 

 
Klipp ur Överenskommelse avseende det fortsatta arbetet med resultatet från åtgärdsvalsstudien 
väg 272, Östervålastråket, Uppsala-Kerstinbo. 
 
Motivering 
Skäl för omprövning utifrån en uppdaterad stråkutredning är att förutsättningarna runt 
Kvarstarundan är förlegade avseende bland annat; 
Intressentanalys (i tidigare stråkutredning bestod intressenter endast av resenärer från Östervåla 
och majoriteten av boende närmst väg 272, Svenska kyrkan och Harbo skola/förskola/fritids 
verksamheter behöver inkluderas samt de nya arbetstillfällen i kommunens fastigheter Harbo-
Smedsbo 1:9 del av och Harbo Prästgård 1:47, de nytillkomna flerfamiljshusen och villorna i 
området har flyttat gränsen för ”majoritetsområdet för boende”) 
Barnkonsekvensanalys för barn 0-18 år (analys saknas i tidigare stråkutredningen, nu 
genomförs investering i skola, förskola och fritids utan att en barnkonsekvensanalys genomförts 
för beslutad åtgärd i stråkutredningen) 
Kommande exploatering (ex. äger Heby kommun idag fastigheten Harbo Prästgård 1:20 med 
potential för ett tiotal villatomter och flertalet flerfamiljshus, vilket flyttar ”majoritetsgränsen för 
boende” ytterligare) 
 
  

Heby kommun
Dnr: KS/2022:98
HandlingsId: 2022:2482
Datum: 2022-11-13



 

2 

Det ändrade världsläget är också ett skäl, där de ökade drivmedelskostnaderna gör att den 
minskad restidskvoten (besparing av 2 min) har en sekundär påverkan som indikator på att 
trafikförsörjningsprogrammets mål om att resmöjligheter för en ekonomisk hållbar utveckling 
går i rätt riktning. Och kommande beteende med energibesparing av el och effekt, när man 
väljer bussen istället för elbilen blir incitament för genomförandet REpowerEU på individnivå.  
En väl fungerande kollektivtrafik inom orter och på landsbygden är framtidens behov, så att 
bibehålla busstrafiken på Kvarstarundan är framtiden! 
 
Slutligen en påminnelse om att Heby kommun lämnat synpunkter i februari 2020 på Regionens 
arbetsmaterial avseende stråkutredningen 272, se klipp nedan, och dessa synpunkterna är ej i linje 
med senare fattat beslut.  
Observera att det inte blivit utrett om vad som behövs för att tillgodose Heby kommunens 
önskemål om att vissa turer går förbi skolan men inte alla! 
Synpunkten med att analysera omfång av fastigheter som faller utanför ”acceptabla” gränsen om 
400 meter i gångavstånd till busshållplats, är högst aktuell idag med tanke på nytillkomna 
flerfamiljshus och villorna i området samt framtida exploatering. 
 

   
Klipp från mejl 20200214 från Amadeus Walldén Heby kommun till Cathrin Alvinder Region 
Uppsala. 
 
Harbo 2022-11-08 
 
Med vänliga hälsningar 

Lisa Blomé 
Lisa Blomé 
Ordförande Harbo sockenråd 
Marbäck 227, 740 47 Harbo, tfn 073-55 393 73, org.nr 879500-7437 
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Trafik och samhälle 
Storgatan 27  │  Box 1400  │  751 44 Uppsala  │  tfn 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024 

 www.regionuppsala.se 

 

 
 

 
 
 
 

Stråkutredning för väg 272 avseende förutsättningar 
för hållbart resande 
Uppsala – Kerstinbo inklusive del av Åbyvägen samt Kvarstarundan  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Författare 
Stefan Adolfsson 
Catrin Alvinder 
Emma Hammarbäck 
Katharina Staflund 
Albin Bellander 
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Inledning  
Under hösten 2019 påbörjade Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 272, 
Östervålastråket, Uppsala – Kerstinbo, tillsammans med Region Uppsala, Heby 
kommun samt Uppsala kommun. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att skapa underlag 
för prioritering och val av åtgärder för god framkomlighet och trafiksäkerhet längs hela 
stråket. Stort fokus ligger på att förbättra förutsättningarna för ett hållbart resande. 
 
I samband med ÅVS:en har Region Uppsala genomfört en stråkutredning längs den 
aktuella sträckan. Utredningen tar ett helhetsgrepp kring hela resan-perspektivet och ger 
ett underlag för beslut och redogör för brister, behov och åtgärdsförslag gällande 
busstrafiken, hållplatsåtgärder, pendlarparkeringar samt cykelbarheten längs stråket.  
 
Stråkutredningens avgränsning är sträckan mellan trafikplats Husbyborg (väg 55) via 
Östervåla (inklusive del av Åbyvägen) till Kerstinbo (väg 56). Vidare ingår länken 
mellan Ärligbo och Tärnsjö samt väg 630 mellan väg 272 och Ulva kvarn samt 
Kvarstarundan väg 875/645. Utredningen visar även hur parallellt vägnät och nya gång- 
och cykelvägar kan användas för att uppnå cykelbarhet längs stråket. 

Region Uppsala och styrande dokument 
Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet och har även uppdraget att 
upprätta länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län (hädanefter 
länsplanen). 
 
Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) som antogs av 
Kollektivtrafiknämnden hösten 2016, är det styrande dokumentet för Region Uppsala i 
egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet. För att uppnå målet med ett effektivt-, 
jämlikt- och attraktivt kollektivtrafiksystem måste hänsyn tas till samhällsutvecklingen. 
Det innebär att åtgärder såsom ändrat trafikutbud, hållplatsjusteringar- och 
upprustningar alltid bör ses i ett längre framtidsperspektiv. Det kan vara faktorer som 
exempelvis bebyggelseutveckling, ny väginfrastruktur, demografi och 
näringslivsetableringar. Trafikförsörjningsprogrammet påtalar vikten av att höja 
kollektivtrafikens genomsnittliga hastigheter och minska den faktiska och upplevda 
restiden.  
 
Region Uppsala har även fastställt Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län, som 
antogs av Kollektivtrafiknämnden hösten 2018. Denna strategi innehåller principer och 
linjetyper för regionbusstrafiken med syfte att etablera ändamålsenlig trafik som leder 
mot målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. De tre huvudsakliga 
linjetyperna utgörs av stråklinjer, expresslinjer samt landsbygdslinjer. Gemensamt för 
expresslinjer och stråklinjer är bland annat en stabil, gen och taktfast trafik. Störst 
skillnad är att stråklinjer stannar vid alla hållplatser medan expresslinjer enbart stannar 
vid vissa utpekade hållplatser. Som komplement finns direktlinjer som avlastar 
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stråklinjer vid vissa tider och som också enbart stannar vid vissa utpekade hållplatser. 
Principer i strategin bygger på den forskning som bedrivs kring hur kollektivtrafik bäst 
bör utformas för att nå så stor effekt som möjligt. De har även som syfte att bidra till en 
så jämlik kollektivtrafik som möjligt inom länet. 
 
Länsplanen görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga ekonomiska 
planeringen för transportinfrastruktur. I Uppsala län har Region Uppsala uppdraget att 
upprätta och fastställa länsplanen. Uppdraget innebär att planera och prioritera 
investeringar i det regionala statliga vägnätet, gång- och cykelvägnätet och 
kollektivtrafikanläggningar. I länsplanen finns målet att stärka och utveckla ett hållbart 
transportsystem med ökande andelar transporter med kollektivtrafik. Infrastruktur 
handlar om förbättrad tillgänglighet, att medborgare ska kunna nå viktiga målpunkter 
som till exempel bostad, arbete, studier, rekreation och att näringslivets behov av 
hållbara och effektiva transporter tillgodoses. 
 
Utöver ovanstående har Region Uppsala i egenskap av länsplaneupprättare och regional 
kollektivtrafikmyndighet följande beslutade styrdokument och handlingsplaner att 
förhålla sig till i stråkutredningsarbetet: 
 
• Regional utvecklingsstrategi, 2017-02 

• Hållplatshandboken - Riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län, 2019   

• Regional cykelstrategi för Uppsala län, 2017 

• Riktlinjer för pendlarparkering i Uppsala län, 2019  

• Riktlinjer för utformning av gång- och cykelvägar och cykelparkeringar, 2018 

• Barn i kollektivtrafiken: Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i 
planering och genomförande av kollektivtrafiken i Uppsala län 

Allmän nulägesbeskrivning och samhällsutveckling  
Väg 272 är ett viktigt kollektivtrafikstråk för regionbuss då sträckan saknar järnväg. På 
sträckan Uppsala – Östervåla är det busslinje 772 (express) och 844 (stråklinje) som 
trafikerar och på sträckan Östervåla – Ärligbo är det busslinje 865 och 867. Stråket går 
både genom mindre samhällen och landsbygd. Viktiga målpunkter längs sträckan är 
exempelvis Ulva Kvarn, Zetterbergs och Östervåla vårdcentral. Väg 272 kopplar 
samman tätorter både i Uppsala kommun och Heby kommun.  
 
Östervålastråket är ett utpekat stråk i den Regionala cykelstrategin för Uppsala läns 
prioriterade cykelvägnät. Karta 1 nedan visar vilka stråk i Uppsala län som är 
prioriterade för åtgärder inom cykel och kombinationsresor cykel - kollektivtrafik. 
Region Uppsala ser att cykelbarheten längs stråket är låg och ser därför ett behov av att 
binda ihop viktiga start- och målpunkter via kollektivtrafiknätet, dels också fysiska 
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gång- och cykellänkar som binder ihop tätorter. Region Uppsala ser att gång- och 
cykelvägarna har stor betydelse för hur boende längs sträckan ska kunna ta sig till och 
från hållplatser samt exempelvis mellan tätorterna Harbo och Östervåla. 
 

 
Karta 1: Prioriterade stråk för åtgärder inom cykel och kombinationsresor (kollektivtrafik och cykel) 
Orterna som är ut markerade på kartan är prioriterade bytespunkter1 
 
I Heby kommuns översiktsplan påtalas att bebyggelseutvecklingen bör styras till 
kollektivtrafiknära lägen. Ny bebyggelse bör placeras på ett sådant sätt att underlaget 
för kommunal- och kommersiell service samt kollektivtrafiken stärks2. Uppsala 
kommuns översiktsplan redogör för att, i kollektivtrafikstråk som ligger längs statlig 
väg, ska bussens framkomlighet prioriteras så att en konkurrenskraftig restid gentemot 
bil uppnås till viktiga målpunkter. Det kan till exempel handla om utformning av 
utfarter från hållplatser och hastighetsbestämmelser. Översiktsplanen beskriver vidare 
att vid större hållplatser och hållplatser vid pendlarparkeringar är det särskilt viktigt att 
utformningen möjliggör en trivsam väntan på bussen. Utformningen av hållplatser med 
stort resande ska så långt möjligt stärka möjligheterna att cykla och gå till hållplatsen. I 

 
1 Regionala cykelstrategin för Uppsala län, 2017, sidan 28  

2 Heby kommunplan 2013, del 1 
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Uppsala kommun är det främst utvecklingsplaner för verksamhetsområdet i Librobäck. 
Området förväntas expandera och med detta kommer förmodligen fler anslutningar till 
väg 272 att tillkomma. 

Kollektivtrafik 
Översyn 
En översyn har genomförts av den befintliga kollektivtrafiken i stråket med fokus på att 
öka dess attraktivitet genom infrastrukturåtgärder. En stor del i att höja 
kollektivtrafikens attraktivitet är att minska såväl den faktiska som upplevda restiden. 
Den senare är en subjektiv upplevelse av restiden som kan påverkas av till exempel 
byten mellan färdmedel eller att resan inte sker utmed den närmaste vägen. 
 
Utifrån denna översyn har följande identifierats: 

• Hållplatsavstånden är på vissa ställen så korta att det kan påverka restiden 
negativt 

• Framkomligheten inne i Uppsala stad påverkar den totala restiden negativt 
• Körvägen genom Harbo nyttjar inte den genaste vägsträckningen och trafikerar 

en väg som inte uppfyller grundkraven för busstrafik 
 
Hållplatsavstånden hanteras i hållplatsöversynen som redovisas i nästa kapitel. Där 
redovisas även andra åtgärder kopplat till hållplatser som höjer attraktiviteten för och 
tillgängligheten till kollektivtrafiken. 
 
Framkomligheten inne i Uppsala stad ligger utanför denna utredning. Ett samarbete 
finns dock etablerat mellan Region Uppsala och Uppsala kommun kring framkomlighet 
för kollektivtrafiken. 
 
Resterande av detta kapitel fokuserar på körvägen genom Harbo.  
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Dagens trafik genom Harbo 
Harbo trafikeras idag av två linjer, 772 och 844, i enlighet med karta 2. 
 

 
Karta 2. Nuvarande linjesträckning genom Harbo för linje 772 och 844. Källa: Region Uppsala, Trafik 
och samhälle 
  
Linje 772 benämns expressbuss men är mer korrekt en direktbuss enligt definitionen i 
Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län. Linjen stannar i Harbo på hållplatsen 
Harbo centrum. Linje 844 är en stråklinje. Linjen trafikerar alla hållplatser i Harbo, 
vilket även innebär att den avviker från väg 272 in på den så kallade Kvarstarundan. 
Rundan är ca 2 km lång och har en skyltad hastighet av 30 km/timme. På sträckan finns 
fyra hållplatser. 
 
Tabell 1. Antal turer per linjer som trafikerar Harbo. Tidtabellsperiod: 15 december 2019 till 14 juni 
2020. Källa: Region Uppsala, Trafik och samhälle 
 772 Östervåla – Harbo 

– Uppsala 
844 Östervåla – 
Harbo – Uppsala 

Antal turer per helgfri mån-fre (båda 
riktningarna) 

6 76 

Antal turer per lör-, sön- och helgdag 
(båda riktningarna) 

0 37 
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I tabellerna nedan redovisas genomsnittligt antal resenärer per linje och dag för perioden 
augusti - december 2019. 
 
Tabell 2. Antal på- och avstigande resenärer i genomsnitt per helgfri mån-fre, under perioden augusti-
december 2019 på linje 772. Källa: Region Uppsala, Trafik och samhälle 
Linje 772 Östervåla (på- 

respektive 
avstigande) 

Harbo (på- 
respektive 
avstigande) 

Uppsala (på- 
respektive 
avstigande) 

Totalt 

Mot Uppsala 64 / 0 21 / 0 10 / 75 95 
Mot Östervåla 0 / 74 0 / 21 83 / 0 83 
Totalt    178 

 
Tabell 3. Antal på- och avstigande resenärer i genomsnitt per helgfri mån-fre, under perioden augusti-
december 2019 på linje 844. Källa: Region Uppsala, Trafik och samhälle 
Linje 844 Östervåla- 

Kvarstarundan (på- 
respektive 
avstigande) 

Kvarstarundan (på- 
respektive 
avstigande) 

Kvarstarundan 
- Uppsala (på- 
respektive 
avstigande) 

Totalt 

Mot Uppsala 300 / 11 59 / 21 313 / 644 672 
Mot Östervåla 24 / 259 21 / 52 650 / 323 695 
Totalt    1367 

 

Brister hos kollektivtrafiken i Kvarstarundan 
Det finns ett antal brister förknippade med nuvarande kollektivtrafik i Kvarstarundan. 

Vägstandard 
Vägstandarden i Kvarstarundan är inte anpassad för den busstrafik som går där idag.  
 

 
Karta 3. Aktuella vägbredder. Källa: Region Uppsala, Trafik och samhälle  

Heby kommun
Dnr: KS/2022:98
HandlingsId: 2022:2482
Datum: 2022-11-13



 9 (45) 
 

 

 
Hastigheten är begränsad till 30 km/h och vägen uppfyller inte kravet på minsta 
vägbredd på 7 m som är ett minimum för att bussar ska kunna mötas på ett trafiksäkert 
sätt. En eventuell breddning av vägen är en relativt omfattande åtgärd och kan komma 
att kräva markanspråk från privata fastighetsägare. 

Hållplatser 
Hållplatserna längs sträckan håller mycket låg standard, vilket redovisas i kapitlet för 
Hållplatser. Därtill är i många fall anslutningsvägarna till hållplatserna mycket 
bristfälliga. 

Restidsförluster 
Cirka 40 procent av resenärerna på linje 844 behöver åka igenom Kvarstarundan för att 
nå sin målpunkt längre fram längs med Östervålastråket. Nuvarande linjedragning 
innebär för dem en förlängd restid med cirka två minuter jämfört med om bussen åker 
via väg 272. 

Kollektivtrafikens upplevda restid och komfort 
Enligt ovan innebär dagens trafik att cirka 40 procent av resenärerna på linje 844 har en 
längre restid än om linjen rätas ut. För den enskilda individen kan tidsförlusten i sig 
anses vara försumbar. Däremot kvarstår den negativa upplevelsen av att bussen svänger 
av väg 272. Därmed förlängs kollektivtrafikens upplevda restid och komforten minskar 
vilket har en tydlig negativ påverkan på kollektivtrafikens attraktivitet. 

Trafiksäkerhet  
Antalet tunga fordon i Kvarstarundan är genom busstrafiken relativt högt, vilket kan 
påverka den upplevda tryggheten för oskyddade trafikanter negativt. 

Avvikelse från gällande styrande dokument 
Till ovanstående kommer att nuvarande trafikering, som inte går efter den mest gena 
vägen, innebär en avvikelse från de principer som är fastslagna för hur kollektivtrafiken 
ska planeras enligt Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län. 

Möjliga alternativ 
Utifrån ovanstående brister har tre olika handlingsalternativ identifierats. 

Fortsatt trafikering av Kvarstarundan 
En fortsatt trafikering av Kvarstarundan förutsätter följande åtgärder: 

• Breddning av hela vägsträckan 
• Tillgänglighetsanpassning av berörda hållplatser 
• Anläggandet av säkra anslutningsvägar till hållplatserna 

 
Med ovanstående åtgärder hanteras bristerna med hållplatserna och till viss del bristerna 
rörande vägstandard (begränsning till 30 km/h kvarstår) samt trafiksäkerhet. Däremot 
kvarstår bristerna helt avseende restids- och komfortförluster, upplevd restid och 
avvikelse från gällande styrande dokument. 
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Trafikering längs väg 272 
En uträtning av körvägen längs väg 272 förutsätter följande åtgärder: 

• Anläggning av två nya hållplatser 
• Anläggning av säkra anslutningsvägar till hållplatserna 

 
Med ovanstående åtgärder hanteras samtliga brister. Den nackdel som uppstår är att 
avstånden till närmaste hållplats blir längre för de flesta som bor inom berört område. 
Dock visar analyser att majoriteten av boende i området fortfarande får acceptabla 
avstånd till närmaste hållplats, vilket redovisas längre fram i denna rapport. 

Delad trafik mellan väg 272 och Kvarstarundan 
Under de dialogmöten som skedde i inledningsfasen av ÅVS-arbetet framkom förslag 
om att även om huvuddelen av kollektivtrafiken skulle gå längs väg 272, skulle viss 
andel av turerna fortsatt trafikera Kvarstarundan. 
 
Detta alternativ förutsätter följande åtgärder: 

• Breddning av hela vägsträckan längs Kvarstarundan 
• Anläggning av två nya hållplatser som ersätter två befintliga hållplatser 

(Steneborgsvägen samt Brattbergsvägen) 
• Tillgänglighetsanpassning av två hållplatser längs Kvarstarundan (Harbo skola 

och Harbo Kvarsta)) 
• Anläggning av säkra anslutningsvägar till hållplatserna 

 
Förutom att ovanstående åtgärder behöver genomföras, innebär detta alternativ att 
trafiken får följande egenskaper: 

• De resenärer som ska kliva på bussen i berört område måste veta vilken väg 
bussen åker för just aktuell tur. Det innebär osäkerheter för resenärer och risk för 
att resenären missar bussen. 

• Oklart för vilken kategori av resenärer som trafiken ska anpassas till att köra 
genom Kvarstarundan. Stor risk att denna anpassning enbart kommer att passa 
en minoritet av berörda resenärer. 

• Produktionsmässigt innebär dessa typer av undantag förhöjd risk för förarfel, 
vilket innebär att resenärer riskerar missa bussen. 

 
Utöver detta kvarstår delvis bristerna som rör restids- och komfortförluster samt 
upplevd restid. Alternativet innebär även en avvikelse från gällande styrande dokument. 

Föreslagen förändring 
Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med Strategi för regionbusstrafiken i 
Uppsala län föreslås en uträtning av linjesträckningen för linje 844 för samtliga turer.  
Förändringen kräver bland annat uppförandet av två nya hållplatser med säkra 
anslutningsvägar invid och till och från hållplatserna längs väg 272. På kartan nedan 
redovisas den föreslagna sträckningen med nya hållplatser i grönt. Förändringen skulle 
innebära att de nya hållplatslägena har cirka 700 meters avstånd mellan varandra. En 
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aspekt som ska tas i beaktande är den upplevda resan som påverkas av antalet 
hållplatser på en sträcka.3 
 

 
Karta 4. Det berörda området, med nuvarande linjesträckning i rött och den planerade förändringen i 
grönt. Källa: Region Uppsala, Trafik och samhälle  
 
Sträckan på väg 272 mellan de två in- och utfarterna till Kvarstarundan är cirka 700 
meter lång. Kvarstarundan innefattar Kristinelundsvägen – Sankta Birgittas väg 
(vägnummer 878) och är cirka 1300 meter lång. Att köra på väg 272 skulle innebära en 
minskning av körsträckan med cirka 500 meter. Minskad körsträcka, färre antal 
hållplatser att trafikera, högre hastighet och bättre komfort innebär en restidsminskning 
med cirka 2 minuter för linje 844.  
 
  

 
3 Hållplatshandboken - Riktlinjer för utformning av hållplatser i  Uppsala län  

Heby kommun
Dnr: KS/2022:98
HandlingsId: 2022:2482
Datum: 2022-11-13



 12 (45) 
 

 

Det framtida trafikupplägget föreslås bli enligt följande:  
 
Linje 772: Inga förändringar av körsträckningen. Linjen kommer fortsättningsvis 
stanna vid hållplatsen som utökas med en pendlarparkering.  
 
Linje 844: Linje 844 trafikerar genom Harbo och längs väg 272, huvudväg. 
Kvarstarundans fyra hållplatser trafikeras därmed inte. Två nya hållplatser anläggs på 
väg 272.  

Konsekvenser av nytt trafikupplägg för linje 844  
Att låta linje 844 trafikera väg 272 istället för Kvarstarundan skulle ge flera positiva 
effekter. Den tunga trafiken, främst busstrafiken, skulle minskar avsevärt för de boende 
i Kvarstarundan med bland annat ökad trafiksäkerhet och lägre buller- och 
vibrationsstörningar som följd. De nya hållplatserna på väg 272, i kombination med 
trafiksäkerhetsåtgärder, ger en standardhöjning för väntande resenärer.  
 
Även om trafikförändringen i Harbo innebär flera förbättringar kommer den även att 
innebära försämringar för vissa i form av längre gångavstånd till hållplatser. Gena, 
trygga och säkra gång- och cykelvägar till hållplatserna är därför viktiga liksom 
trafiksäkra passager vid hållplatserna. 

Restidsvinster 
För resenärer, cirka 40 procent av resenärerna på linje 844, som behöver resa igenom 
Kvarstarundan på väg till sin målpunkt innebär en förändring av linjedragningen en 
förkortad restid med cirka två minuter.  
 
Restiden med linje 844 är mellan 60-65 minuter. Om linjen trafikerar väg 272 istället 
för Kvarstarundan kan restiden minskas med cirka 2 minuter vilket skulle innebära att 
linje 844 istället skulle få en total restid på mellan 58–63 minuter. Att köra samma 
sträcka med bil tar 48 minuter.4 En minskning av bussens restid skulle bidra till att 
minska restidskvoten från 1,25–1,35 till 1,21–1,31.5 Likvärdiga restider mellan bil och 
kollektivtrafik är en indikator på att trafikförsörjningsprogrammets mål om att 
resmöjligheter för en ekonomisk hållbar utveckling går i rätt riktning.  
  

 
4 www.google.se Sökning från "Stora torget 2, Östervåla, Heby" (Östervåla Busstation) till "Olof Palmes 
plats 10, Uppsala" (Uppsala Centralstation). 2020-01-02 

5 När restidskvoten mellan buss och bilen är 1 innebär det att det tar lika lång tid att köra en sträcka med 
buss som med bil. Är restidskvoten större än 1 innebär det att det tar längre tid att resa med buss jämfört 
med bil på den aktuella sträckan.   
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Avstånd till hållplatser 
Huvudinriktningen i Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län är att linjenätet ska 
vara så gent som möjligt och att stråklinjer ska ha ett optimalt hållplatsavstånd samt 
acceptabelt gångavstånd till hållplatser. 400 meter  anses vara det minsta acceptabla 
gångavståndet inom tätort. Att gå 400 meter tar ungefär 5 minuter i normal 
promenadhastighet vilket är ca 5–6 km/h. 400 meter med cykel tar motsvarande ungefär 
1–2 minuter vilket möjliggör effektiva kombinationsresor 6. Gångavstånd på minst det 
dubbla är fortfarande fullt acceptabla.   
 
För många av de resenärer (cirka 11 procent på linje 844) som har sin start/målpunkt i 
Kvarstarundan kommer avståndet till och från hållplatsen att öka. Majoriteten kommer 
dock vid en förändring även i framtiden ha ett acceptabelt gångavstånd till närmaste 
hållplats.  
 
Karta 5 visar befintliga (röda) och nya (gröna) hållplatsers direkta upptagningsområden. 
Zonen omkring varje hållplats är 400 m. Kartan visar att många men inte alla fortsatt 
har ett avstånd till närmaste hållplats under 400 m. 
 

 
Karta 5. Hållplatser i Harbo och en zon på 400 meter i diameter? (fågelavstånd) . Källa: Region Uppsala, 
Trafik och samhälle 

 
6 Beräkningen är utförd genom www.googlemaps.com vilket inte alltid exakt motsvara verkliga 
förhållanden. 
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Diagram 1 visar på motsvarande sätt att många, men inte alla, fortfarande kommer att 
bo mindre än 400 m från närmaste hållplats. Redan med ett ökat avstånd upp till 600 m 
är det lika många som når närmaste hållplats med den nya linjesträckningen som med 
nuvarande linjesträckning. 
  

 
Diagram 1. Antal boende inom angivet avstånd från närmaste hållplats. Källa: Region Uppsala, Trafik 
och samhälle 
 
Ovanstående avstånd avser fågelvägen. Schablonmässigt kan 400 meter 
fågelvägsavstånd sägas motsvara upp till 520 meter i verkligt gångavstånd.7 På samma 
sätt motsvarar 600 m fågelvägen ett verkligt gångavstånd på upp till 780 m, vilket håller 
sig väl inom vad som kan anses vara acceptabelt. 

Skolelever 
För de flesta elever som reser med buss till Harbo skola innebär denna förändring ingen 
skillnad, då skolbussarna fortfarande angör Harbo skola. För de elever som åker med 
linje 844 innebär förändringen att de behöver gå ca 350 m från hållplats till skolan. Som 
tidigare nämnts är det därför viktigt att en trygg och säker gång- och cykelväg anläggs 
till hållplatsen samt att passagen över väg 272 görs trafiksäker. 
  

 
7 Verkligt gångavstånd=1,3*fågelvägsavståndet. Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och 
effektiv kollektivtrafik, Trafikverket och SKL, 2012. (sid 75) 
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Resandeökning  
En minskad restid på linje 844 kan bidra till ett ökat resande på linjen. Beräkningar med 
elasticitetstal tyder på att en minskad restid på 2 minuter kan ge en resandeökning på 2 
procent.8 Ökningen förväntas tillkomma i de områden där resenärerna måste passera 
Kvarstarundan för att komma till sin målpunkt.  
 
Per vardag rör det sig om cirka 560 resenärer, vilket innebär en ökning med cirka 11 
resenärer per vardag.  

Miljö 
Att låta linje 844 köra längs väg 272 istället för i Kvarstarundan skulle minska 
körsträckan med 500 meter. Vilket på ett år skulle innebära en besparing på ungefär 12 
350 km, alltså nästan 1 235 mil.9 
 
Om linje 844 trafikerar väg 272 skulle buller och avgaser minska längs Kvarstarundan, 
vilket skulle förbättra Kvarstabornas närmiljö.  

Trafiksäkerhet  
Den föreslagna förändringen i Harbo kommer innebära att resenärer i Kvarstarundan 
behöver korsa väg 272 för att komma till och från de nya hållplatserna. Väg 272 genom 
Harbo har ett genomsnittligt trafikflöde på cirka 2 000 fordon per dygn.10 Strax innan 
Kvarstarundans södra in- och utfart är hastigheten skyltad till 50 km/h. Norr om den 
övergår hastigheten till 80 km/h. Den föreslagna ändringen kan innebära att vissa 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan tillkomma vid de nya hållplatserna såsom säkra 
passager och hastighetssänkning.  
 
Om föreslagen förändring genomförs kommer dessutom antalet tunga fordon i 
Kvarstarundan att minska, vilket bör bidra till att trafiksituationen i Kvarstarundan 
upplevs tryggare för oskyddade trafikanter. I området finns en grundskola och 
förändringen innebär en tryggare miljö för de barn som rör sig i området. Därmed kan 
den föreslagna förändringen innebära fördelar för trafiksäkerheten i Kvarstarundan.  

Kollektivtrafikens upplevda restid och komfort  
Förslaget innebär att den negativa upplevelsen av att bussen svänger av väg 272 tas 
bort. En rakare sträckning bidrar till att känslan av att bussen inte längre tar en omväg. 
Även komforten ombord upplevs bättre utan tvära svängar. Därmed kan 
kollektivtrafikens upplevda restid minska och komforten öka vilket har en tydlig positiv 
påverkan på kollektivtrafikens attraktivitet. 
 

 
8 Beräkningen är gjorde med elasticitetstal i förenklad form enligt uppgifter på sida 78 i Kol-TRAST 
Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, Trafikverket och SKL, 2012. 

9 Kvarstarundan=500 m=0,5km. Linje 844 har 76 turer per helgfri måndag-fredag samt 37 turer på lör-, 
sön- och helgdag. 269 vardagar och 115 helgdagar per år. (0,5*76*269) +(0,5*37*115) = 12 349.5 km 

10 Källa: Nationell vägdatabas (NVDB) 
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Hållplatser 
Resandestatistik och hållplatslägen  
Nedan följer resandestatistik medeldygnstrafik för hållplatserna längs stråket. Läge är i 
riktning mot Uppsala och läge B i motsats håll. Statistiken är uttagen för perioden 2019-
08-12 till 2019-12-20. Det inkluderar busslinjerna 772, 844, 865 samt 867.  
 
Tabell 4. Resandestatistik för hållplatser väg 272. Källa Trafik och samhälle, Region Uppsala 
Hållplatsnamn Läge  Påstigande  Avstigande  
Ärligbo  A 1,24 0,58 
Ärligbo                 B 0,66 0,84 
Torpsta                                  A 2,45 0,05 
Torpsta                                  B 0,13 2,00 
Långarsbo                                A 0,36 0,00 
Långarsbo                                B 0,00 0,00 
Nyvalla vägskäl                          A 0,45 0,15 
Nyvalla vägskäl                          B 0,00 0,29 
Bjurvalla                                A 0,29 0,09 
Bjurvalla                                B 0,24 0,12 
Berg vägskäl                             A 3,22 0,02 
Berg vägskäl                             B 0,21 1,89 
Kuggelbobacken                           A 0,42 0,00 
Kuggelbobacken                           B 0,00 0,34 
Färjesundets vägskäl                     A 0,52 0,18 
Färjesundets vägskäl                     B 0,02 1,07 
Mårtsbo                                  A 0,70 0,37 
Mårtsbo                                  B 0,15 0,35 
Östervåla Ol-Jansvägen                   A 0,96 2,63 
Östervåla Ol-Jansvägen                   B 1,80 1,44 
Östervåla Västra Ågatan                  A 1,42 10,34 
Östervåla Västra Ågatan                  B 12,14 1,42 
Östervåla busstation                     A 273,68 0,06 
Östervåla busstation                     B 0,17 298,19 
Östervåla busstation                     C 54,86   
Östervåla Gräsbovägen                    A 48,92 1,31 
Östervåla Gräsbovägen                    B 4,82 63,52 
Östervåla Svingbolsta                    A 2,86 0,05 
Östervåla Svingbolsta                    B 0,04 2,73 
Östervåla Skogsvallen                    A 0,86 0,04 
Östervåla Skogsvallen B 0,02 0,15 
Åbylund                                  A 1,97 0,65 
Åbylund                                  B 0,38 2,39 
Gäddvikens vägskäl                       A 10,95 1,09 
Gäddvikens vägskäl                       B 0,96 11,27 
Lindsbro herrgård                        A 4,00 0,60 
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Lindsbro herrgård                        B 0,21 4,01 
Brattbergs vägskäl                       A 0,93 0,02 
Brattbergs vägskäl                       B 0,11 0,89 
Norrsälja                                A 4,07 0,74 
Norrsälja                                B 0,35 4,62 
Harbonäs vägskäl                         A 7,76 1,34 
Harbonäs vägskäl                         B 1,06 7,30 
Harbo Brattbergsvägen                    A 4,81 0,33 
Harbo Brattbergsvägen                    B 0,45 4,19 
Harbo Kvarsta                            A 13,30 6,17 
Harbo Kvarsta                            B 5,27 8,93 
Harbo skola                              A 26,26 13,06 
Harbo skola                              B 14,07 27,50 
Harbo Steneborgsvägen                    A 15,04 1,32 
Harbo Steneborgsvägen                    B 0,75 11,82 
Harbo centrum                            A 80,10 15,97 
Harbo centrum                            B 14,78 72,80 
Harbo Viby säteri vägskäl                A 16,14 4,83 
Harbo Viby säteri vägskäl                B 4,93 16,88 
Tärnsjö vägskäl (v. 272)                 A 5,01 0,33 
Tärnsjö vägskäl (v. 272)                 B 0,22 6,93 
Marbäcks vägskäl                         A 3,17 0,85 
Marbäcks vägskäl                         B 0,88 4,12 
Svina                                    A 2,14 0,34 
Svina                                    B 0,33 2,45 
Svinabäck                                A 3,89 0,24 
Svinabäck                                B 0,40 2,19 
Haga                                     A 17,33 3,49 
Haga                                     B 4,30 17,24 
Käbbo vägskäl                            A 1,80 0,49 
Käbbo vägskäl                            B 0,26 2,38 
Solvik                                   A 6,16 0,72 
Solvik                                   B 0,11 4,88 
Högskogen                                A 0,02 0,00 
Högskogen                                B 0,00 0,04 
By vägskäl                               A 1,46 0,04 
By vägskäl                               B 0,05 1,36 
Fallet                                   A 0,44 0,02 
Fallet                                   B 0,00 0,52 
Rörmyra vägskäl                          A 8,02 0,14 
Rörmyra vägskäl                          B 0,22 7,79 
Kiplinge krog                            A 4,38 0,14 
Kiplinge krog                            B 0,18 3,95 
Granlunda                                A 8,01 0,34 
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Granlunda                                B 0,38 10,09 
Östfora vägskäl (v 272)                  A 7,72 0,79 
Östfora vägskäl (v 272)                  B 0,13 6,48 
Stenlunda                                A 0,84 0,00 
Stenlunda                                B 0,05 0,85 
Majnegård                                A 0,77 0,03 
Majnegård                                B 0,00 0,76 
Bolandet vägskäl                         A 2,23 0,60 
Bolandet vägskäl                         B 0,17 3,07 
Björnarbo gård                           A 0,97 0,00 
Björnarbo gård                           B 0,00 0,70 
Dalkarlsbo                               A 27,58 0,92 
Dalkarlsbo                               B 0,41 25,61 
Skräddarbo                               A 15,65 0,76 
Skräddarbo                               B 0,88 14,60 
Blackstalund                             A 13,57 1,50 
Blackstalund                             B 1,30 13,67 
Blacksta                                 A 4,42 0,28 
Blacksta                                 B 0,64 5,55 
Broholm                                  A 7,41 0,37 
Broholm                                  B 0,53 8,24 
Jumkil Vallhov                           A 14,89 3,21 
Jumkil Vallhov                           B 2,75 14,82 
Kättslinge                               A 1,32 0,15 
Kättslinge                               B 0,05 2,51 
Agersta                                  A 6,60 0,29 
Agersta                                  B 0,22 10,26 
Kroksta                                  A 1,24 0,13 
Kroksta                                  B 0,12 2,90 
Enebacken                                A 6,31 0,09 
Enebacken                                B 0,11 6,46 
Söderby (v. 272)                         A 1,08 0,00 
Söderby (v. 272)                         B 0,08 3,81 
Åkerby kyrka                             A 25,83 0,30 
Åkerby kyrka                             B 0,45 22,59 
Åkerby by                                A 9,51 0,48 
Åkerby by                                B 0,35 10,61 
Stora Nyåker                             A 4,28 0,08 
Stora Nyåker                             B 0,22 8,16 
Lilla Nyåker                             A 0,02 0,00 
Lilla Nyåker                             B 0,00 0,02 
Broby                                    A 8,66 0,85 
Broby                                    B 0,66 9,42 
Hovlösa                                  A 0,20 0,04 
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Hovlösa                                  B 0,02 0,10 
Hässelby gård                            A 0,34 0,10 
Hässelby gård                            B 0,46 1,76 
Hässelby park                            A 8,79 5,48 
Hässelby park                            B 3,05 11,65 

 
 

Karta 6. Hållplatslägen längs med väg 272  

Åtgärdsförslag för hållplatsinfrastrukturen   
Region Uppsala har under 2018 utfört en hållplatsinventering som visar på brister 
gällande hållplatsinfrastrukturen längs Östervålastråket, väg 272. Det utgör 
underlagsmaterial till stråkutredningens åtgärdsförslag som dels anknyter till ett 
nulägesperspektiv men även för framtida utveckling. Stråkutredningen pekar ut möjliga 
lokaliseringar för pendlarparkeringar kopplat till faktorer såsom resandestatistik och 
tillgänglighet samt upptagningsområden med anslutande vägar. Utredningen pekar även 
ut möjligheterna för att skapa cykelbarhet längs Östervålastråket. Potentialen att cykla 
till och från hållplatserna ger möjlighet till längre avstånd mellan stoppen vilket kan ge 
en förbättrad faktisk, samt upplevd restid med kollektivtrafiken. Resandestatistiken som 
redogörs i tabell 4 kommer från den automatiska passagerarräkningen (APR) som finns 
bussarna.  Det finns ingen resandestatistik för barn som åker med skolbuss, då 
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skolbussarna inte är utrustade med APR. Region Uppsala har hämtat in uppgifter från 
Heby samt Uppsala kommun som visar vilka hållplatser som i dagsläget används av 
barn registrerade med skolskjutskort. Däremot bör man tänka på att dessa hållplatslägen 
är mobila och kan förändras över tid beroende på var barnen bor. Därför kommer 
skolskjutshållplatserna inte vara en del av utredningen utifrån den aspekten. Men 
samtliga åtgärdsförslag är grundade i att hållplatserna alltid ska vara säkra platser för 
barn att nyttja och där barnperspektivet alltid ligger i fokus. Vid de hållplatser som har 
registrerat skolskjuts kommer särskild beaktan tas vid ett eventuellt genomförande av 
åtgärder. Barn och ungas säkerhet att ta sig till och från hållplatserna är primärt i all 
infrastrukturplanering.  
Tabell 6 visar på åtgärdsförslag för varje hållplats samt om det kan finnas skäl att 
avveckla hållplatsen. Om enstaka hållplatser ska avvecklas förutsätter det att 
cykelbarheten och annan påverkbar infrastruktur är klar längs stråket. Åtgärdsförslaget 
har hela resan perspektivet i fokus vilket även innefattar pendlarparkeringar både för 
motorfordon samt cykel och det följer principerna i Riktlinjer för pendlarparkering i 
Uppsala län. Därför ska det finnas funktionella och attraktiva cykelparkeringar vid 
kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter. På dessa platser kan det även vara lämpligt 
att mindre cykelvårdsstationer finns upprättade.  
För att öka attraktiviteten för cykling bör cykelparkeringarna placeras i så nära 
anslutning som möjligt till den busshållplats som resan ska kombineras med detta enligt 
riktlinjerna i Utformningsprinciper av gång- och cykelvägar och cykelparkeringar i 
Uppsala län.  
Tabellerna nedan är utformade med en platsspecifik prioritering av åtgärderna. 
Prioriteringen grundas i en samlad bedömning av platsens förutsättningar och styrs av 
Region Uppsalas styrande dokument. Hänsyn har även tagits till Uppsala och Heby 
kommuns viljeriktning.   
 
Tabell 5. Prioriteringskategorier för hållplatser  

1. Högt prioriterad  

2. Prioriterad 

3. Lågt prioriterad  

4. Eventuellt avvecklas  
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Tabell 6. Hållplatser väg 272 Uppsala – Ärligbo  
Hållplatser längs väg 272  
Uppsala – Östervåla linje 772 och 844  
Östervåla – Ärligbo linje 865 och 867 

 

Hållplats- 
namn (A + B) 

Åtgärdsförslag  Eventuellt avveckla  Kommun och övrig 
information  

1. Hässelby park Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Se över om det 
finns skäl till passage över 
vägen. 

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

2. Hässelby gård Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren.  

Ja  Uppsala kommun. 

3. Hovlösa Bör anläggas bussfickor 
båda hållplatslägena samt 
säkra anslutningsvägar, 
smal vägren.    

Nej   Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

4. Broby Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Se över om det 
finns skäl till passage över 
vägen. Olycksdrabbad 
korsning.  

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

5. Lilla Nyåker Sidoräcken i riktning mot 
Östervåla kan försvåra 
framkomligheten för 
oskyddade trafikanter. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar.  

Ja  Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

6. Stora Nyåker Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Dialog har 
förekommit med 
markägare som 
underhåller viss del av 
intilliggande åker för 
anslutningsväg ut till läge 
A.  

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 
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7. Åkerby by Bör anläggas bussfickor 
båda hållplatslägena samt 
säkra anslutningsvägar. 
Nytt träväderskydd läge A.   

Eventuellt, då 
denna hållplats 
trots hög 
resandestatistik 
ligger tätt inpå 
Stora Nyåker och 
Åkerby kyrka och 
skulle kunna 
ersättas av dessa 
hållplatslägen.  

Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

8. Åkerby kyrka Tillgänglighetsanpassas. 
Nytt träväderskydd läge A. 
Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Uppsala kommun 
pekar ut platsen som 
potentiellt bra för 
etablering av 
pendlarparkering.  

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

9. Söderby Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej   Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

10. Enebacken  Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Ja, hållplatsen 
ligger tätt inpå 
Söderby och 
Kroksta och läget 
kan ersättas av 
dessa  

Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

11. Kroksta  Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej  Uppsala kommun. 

12. Agersta  Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren.  

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

13. Kättslinge  Bör anläggas längre och 
djupare bussfickor båda 
hållplatslägena samt säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Fartkamera på 
platsen tyder på höga 
hastigheter.  

Ja Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 
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14. Jumkil 
Vallhov  

Tillgänglighetsanpassas. 
Nytt träväderskydd läge A. 
Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Se över om det 
finns skäl till passage över 
vägen, intilliggande skola. 
Plats för pendlar- och 
cykelparkering bör finnas.   

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

15. Broholm Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Sidoräcken i 
riktning mot Uppsala kan 
försvåra framkomligheten 
för oskyddade trafikanter 
till läge A. Nytt 
träväderskydd läge A. Kan 
finnas skäl att 
tillgänglighetsanpassa 
hållplatserna för att möta 
framtida resandeökning. 
Plats för cykelparkering 
bör finnas.  

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

16. Blacksta  Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

17. Blackstalund Tillgänglighetsanpassas. 
Nytt träväderskydd läge A. 
Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Se över om det 
finns skäl till passage över 
vägen. Plats för mindre 
cykelparkering bör finnas.  

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 
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18. Skräddarbo Tillgänglighetsanpassas. 
Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren med sidoräcken 
som kan försvåra 
framkomligheten för 
oskyddade trafikanter.  

Eventuellt då 
hållplatsen ligger 
mycket nära 
Blackstalund och 
Darlkarsbo. Bör 
ses över i närmare 
utredning om de 
två lägena kan 
ersätta detta.  

Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

19. Dalkarsbo Hållplatslägena ingår i 
Trafikverkets projekt 100 
uppåt. Under våren 2020 
kommer hållplatslägena att 
tillgänglighetsanpassas 
och läge A få nytt 
väderskydd. Förutom 
tillgänglighetsanpassninge
n bör det anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren med sidoräcken 
som kan försvåra 
framkomligheten för 
oskyddade trafikanter. Se 
över om det finns skäl till 
passage över vägen. Plats 
för pendlar- och 
cykelparkering bör finnas.  

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

20. Björnarbo  Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren med sidoräcken 
som kan försvåra 
framkomligheten för 
oskyddade trafikanter. 

Ja  Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

21. Bolandet vsk Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren med sidoräcken 
som kan försvåra 
framkomligheten för 
oskyddade trafikanter. 
Nytt träväderskydd läge A.  

Nej Uppsala kommun. 
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22. Majnegård Olämpligt placerade 
hållplatser. Bör 
omlokaliseras eller tas bort 
helt. Sidoräcken samt smal 
väg med fastigheter nära 
vägområdet som kan 
försvåra framkomligheten 
för oskyddade trafikanter. 

Ja om de inte kan 
omlokaliseras 
eller utformas 
mer trafiksäkert  

Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

23. Stenlunda Bör anläggas längre och 
djupare bussficka läge A 
samt ficka läge B samt 
säkra anslutningsvägar, 
smal vägren. 

Eventuellt då 
hållplatsen ligger 
mycket nära 
Östfora vägskäl. 
Bör ses över i 
närmare utredning 
om de två lägena 
kan ersätta detta.  

Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

24. Östfora vsk Det kan vara bra att 
omlokalisera hållplatsläget 
något längre söderut då det 
ligger strax efter ett krön 
vilket medför dålig sikt. 
Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Nytt 
träväderskydd läge A. 
Målpunkt vidare mot 
Siggefora camping. Plats 
för pendlar- och 
cykelparkering bör finnas i 
området mellan Östfora 
och Granlunda.  

Nej Uppsala kommun. 

25. Granlunda Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Bör anläggas 
längre och djupare 
bussficka läge A. Plats för 
pendlar- och 
cykelparkering bör finnas i 
området mellan Östfora 
och Granlunda. 

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 
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26. Kiplinge krog Ingen åtgärd behövs.  Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

27. Rörmyra vsk 
 

Nytt träväderskydd läge A.  Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

28. Fallet  Både läge A och B bör få 
djupare och längre 
bussfickor, eventuellt ny 
lokalisering eller tas bort. 
Läge B är placerat efter en 
kurva och läge A långt 
efter dess 
upptagningsområde. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Ja  Uppsala kommun. 

29. By vsk Både läge A och B bör få 
djupare och längre 
bussfickor. 

Nej Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

30. Högskogen  Både läge A och B bör få 
djupare och längre 
bussfickor, eventuellt ny 
lokalisering eller tas bort. 

Ja   Uppsala kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

31. Solvik Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren.  

Nej  Heby kommun 
Används som 
skolskjuts. 

32. Käbbo vsk Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Hastighetskamera 
tyder på höga hastigheter 
på platsen.  

Ja då hållplatsen 
ligger i nära 
anslutning till 
Solvik och Haga 

Heby kommun 
Används som 
skolskjuts. 

33. Haga Tillgänglighetsanpassas. 
Nytt träväderskydd läge A. 
Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Se över om det 
finns skäl till passage över 
vägen.  

Nej Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 
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34. Svinabäck Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren.  

Ja då hållplatsen 
ligger i nära 
anslutning till 
Haga och Svina 

Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

35. Svina Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Nytt 
träväderskydd läge A.  

Nej  Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

36. Marbäcks vsk Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Hastighetskamera 
på platsen tyder på höga 
hastigheter.  

Nej  Heby kommun  

37. Tärnsjö vsk Det kan finnas skäl att 
tillgänglighetsanpassa 
hållplatserna, samt 
träväderskydd om 
pendlarparkeringen utökas 
i framtiden. 

Nej Heby kommun 

38. Viby säteri Tillgänglighetsanpassas 
och glasväderskydd. 
Hållplatsen är dåligt 
placerade, detta bör 
åtgärdas. 

Nej Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

39. Harbo centrum  Är tillgänglighetsanpassad. 
Bör kompletteras med 
cykelparkering.  

Nej Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

40. Steneborgs-
vägen  

Ingen åtgärd. Med 
hänvisning till 
trafikeringsutredningen 
kommer hållplatsen inte 
trafikeras av ordinarie 
linjetrafik. Nya 
hållplatslägen 
omlokaliseras längs väg 
272.   

Ja Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 
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41. Harbo skola  Ingen åtgärd. Hållplatsen 
kommer inte trafikeras av 
ordinarie linjetrafik. Detta 
gäller ej skoltrafik. Nya 
hållplatslägen 
omlokaliseras längs väg 
272.   
 
Det bör i tid utredas vidare 
huruvida åtgärder kring 
skolområdet kan behövas.  

Ja Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

42. Kvarsta  Ingen åtgärd. Hållplatsen 
kommer inte trafikeras av 
ordinarie linjetrafik. Nya 
hållplatslägen 
omlokaliseras längs väg 
272.   

Ja Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

43. Brattbergs-
vägen  

Ingen åtgärd. Hållplatsen 
kommer inte trafikeras av 
ordinarie linjetrafik. Nya 
hållplatslägen 
omlokaliseras längs väg 
272.   

Ja Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

44. Harbonäs vsk Tillgänglighetsanpassas. 
Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren.  

Nej Heby kommun 

45. Norrsälja Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

46. Brattbergs-
vägen vsk 

Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

47. Lindsbro 
herrgård 

Bör anläggas säker 
anslutningsväg mot läge B, 
smal vägren. Nytt 
träväderskydd läge A.  

Eventuellt om det 
anläggs ny 
cykelväg i 
anslutning. 
Hållplatsen ligger 
nära Brattebergs 
vsk och 
Gäddvikens vsk 

Heby kommun 
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48. Gäddvikens 
vsk 

Tillgänglighetsanpassas. 
Nytt träväderskydd läge A. 
Finns en pendlarparkering 
men den behöver 
tydliggöras med bättre 
skyltning samt 
markritning. Är det möjligt 
att angöra en anslutande 
väg snett från parkeringen 
till läge A? 
Cykelparkering bör finnas.  

Nej Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

49. Åbylund Bör anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

50. Skogsvallen Läge B saknar ficka, bör 
åtgärdas. Läge A saknar 
tydlighet och resenärer står 
och väntar på bussen på 
gång- och cykelvägen. Det 
bör åtgärdas på lämpligt 
sätt.  

Nej Heby kommun 

51. Svingbolsta Läge A saknar tydlighet 
och resenärer står och 
väntar på bussen på gång- 
och cykelvägen. Se över 
åtgärder för detta. Närhet 
till Zetterbergs industri.  

Nej Heby kommun 

52. Gräsbovägen Bör kompletteras med 
högre standard av 
cykelparkering. Närhet till 
Zetterbergs industri. Heby 
kommun har anmält 
intresse för att söka statlig 
medfinansiering för 
åtgärder som även 
inkluderar en utökning av 
bilparkeringen.  

Nej Heby kommun 
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53. Västra Ågatan Både läge A och B bör få 
djupare och längre 
bussfickor, eventuellt ny 
lokalisering då de är dåligt 
placerade. Ligger i 
närheten av skolan. 
Hållplatserna bör anslutas 
mot de befintliga gång- 
och cykelbanorna.  

Nej Heby kommun 

54. Ol-Jansvägen Läge A bör ha djupare och 
längre ficka. Läge B har 
ingen bussficka och detta 
bör åtgärdas. Bör anläggas 
säkra anslutningsvägar, 
smal vägren. 

Nej  Heby kommun 

55. Mårtsbo Saknar bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena samt säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. Se över att det blir 
bra vidare anslutning mot 
hembygdsgården.  

Nej  Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

56. Färjesundets 
vsk 

Saknar bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena. 
Sidoräcken samt smal 
vägren som kan försvåra 
framkomligheten för 
oskyddade trafikanter. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar.  

Nej   Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

57. Kuggelboback
en 

Läge A bör ha djupare och 
längre bussficka. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej   Heby kommun 

58. Berg vsk Läge A saknar ficka, bör 
anläggas djupare och 
längre bussficka. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Ja då den ligger 
nära hållplatsen 
Bjurvalla 

Heby kommun 
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59. Bjurvalla  Saknar bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena. 
Sidoräcken samt smal 
vägren som kan försvåra 
framkomligheten för 
oskyddade trafikanter. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar.  

Ligger väldigt tätt 
inpå hpl Nyvalla 
vägskäl. 
Eventuellt kan 
lägena slås ihop 
och omlokaliseras 
på mer lämplig 
plats. 

Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

60. Nyvalla vsk Saknar bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar.  

Ligger väldigt tätt 
inpå hpl 
Bjurvalla. 
Eventuellt kan 
lägena slås ihop 
och omlokaliseras 
på mer lämplig 
plats. 

Heby kommun 

61. Långarsbo Saknar bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar.  

Nej  Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

62. Torpsta  Saknar bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar. Läge A 
ska ha ny stolpe med topp, 
den ska inte sitta på 
vägmärke.  

Nej  Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts. 

63. Ärligbo  Läge A saknar ficka, bör 
anläggas djupare och 
längre bussficka. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej  Heby kommun. 
Används som 
skolskjuts.  
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Tabell 7. Hållplatser nya lägen väg 272 
Nya hållplatslägen 272 Harbo (linje 844, 772)   
Hållplats- 
namn (A + B) 

Åtgärdsförslag  Eventuellt 
avveckla  

Kommun och 
övrig 
information  

1. Nya lägen, A + B 
längs väg 272 vid 
korsningen väg 878 
(Södra utfarten från 
Kvarstarundan).  

Tillgänglighetsanpassas. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar. Se över om 
det finns skäl till passage över 
vägen. Plats för pendlar- och 
cykelparkering bör finnas. 

Nytt läge  Heby 
kommun  

2. Nya lägen, A + B 
längs väg 272 vid 
korsningen väg 645 
(Norra utfarten från 
Kvarstarundan). 

Tillgänglighetsanpassas. Bör 
anläggas säkra 
anslutningsvägar. Se över om 
det finns skäl till passage över 
vägen. Plats för 
cykelparkering bör finnas. 

Nytt läge  Heby 
kommun  

 
Hållplatserna längs Kvarstarundan är inte tillgänglighetsanpassade och har flertalet 
brister. På hållplatsen Steneborgsvägen (se bild 1) finns det ingen fick på varken läge A 
eller B. På läge A (mot Uppsala) finns det ingen ståyta eller säkra anslutningsvägar. 
Hållplatsen Harbo skola har på läge A inga säkra anslutningsvägar och liten bussficka. 
Läge B är placerat på en trottoar (se bild 2). Hållplatsen Kvarsta läge A (se bild 3) har 
mycket liten bussficka och inga säkra anslutningsvägar. Läge B (se bild 4) har ingen 
bussficka, anslutningsvägar eller ståyta. Hållplatsen Brattbergsvägen (se bild 5) läge A 
och B är placerade nära korsningen mot väg 272 och har ingen bussficka, ståyta eller 
säkra anslutningsvägar. Inne på Harbo skola (se bild 6) finns det en vändslinga för 
skolbussen men hållplatsen är inte tillgänglighetsanpassad. Mindre räcke finns uppsatt.  
 

 
Bild 1. Hållplats Steneborgsvägen läge A + B. Hämtad från Google maps 2020-04-14 
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Bild 2. Hållplats Harbo skolan läga A + B. Hämtad från Google maps 2020-04-14 
 

 
Bild 3. Hållplats Kvarsta läge A. Hämtad från Google maps 2020-04-14 

 

 
Bild 4. Hållplats Kvarsta läge B. Hämtad från Google maps 2020-04-14 
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Bild 5. Hållplats Brattbergsvägen läge A + B. Hämtad från Google maps 2020-04-14 

 

 
Bild 6. Vändslinga och hållplats Harbo skola. Hämtad från Google maps 2020-04-14 
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Tabell 8. Hållplatser Åbyvägen, Östervåla  
Hållplatser längs väg 746 Åbyvägen 844, 772, 513)   
Hållplats- 
namn (A + B) 

Åtgärdsförslag  Eventuellt 
avveckla  

Kommun och 
övrig 
information  

1. Östervåla busstation  Hållplatserna är sedan 
tidigare 
tillgänglighetsanpassade men 
plåtväderskydden bör bytas ut 
mot nya glasväderskydd. Hela 
området bör göras i bättre 
skick, bland annat målning av 
förartoaletten, bänkar på 
området med mera. Ta ett 
helhetsgrepp på platsen då det 
är en viktig bytespunkt. Nya 
cykelparkeringar ska 
uppföras, kommunen har 
blivit beviljade statlig 
medfinansiering för åtgärden. 

Nej  Heby 
kommun  

2. Östervåla 
Vårdcentralen  

Saknas bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena och anslutas 
mot befintlig gång- och 
cykelväg.  

Nej  Heby 
kommun  

3. Östervåla kartans 
vsk 

Saknas bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena. 

Nej  Heby 
kommun  
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Tabell 9. Hållplatser väg 272 mot Tärnsjö   
Hållplatser längs väg 869 mot Tärnsjö (linje 865, 867)   
Hållplats- 
namn (A + B) 

Åtgärdsförslag  Eventuellt 
avveckla  

Kommun och 
övrig 
information  

1. Litselbo  Saknas bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena. Bör anläggas 
säkra anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej  Heby 
kommun  

2. Lakbäck  Saknas bussfickor, bör 
anläggas på båda 
hållplatslägena. Bör anläggas 
säkra anslutningsvägar, smal 
vägren. 

Nej  Heby 
kommun 

 
 

Karta 7. Librobäck – Jumkil  
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Karta 8. Jumkil – Bolandets vägskäl  
 

Karta 9. Majnegård – Högskogen  
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Karta 10. Solvik – Svina  

 

 
Karta 11. Marbäcks vägskäl – Harbonäs vägskäl  
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Karta 12. Norrsälja – Åbylund  

 

 
Karta 13. Åbylund – Mårtsbo (Östervåla)  
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Karta 14. Färjesundets vägskäl – Lakbäck  

Pendlarparkeringar  
Längs väg 272 finns det behov av pendlarparkeringar. En pendlarparkering är en 
parkering för bilar och cyklar vid hållplats eller tågstation där byte sker till eller från 
kollektivtrafik. I arbetet med att Region Uppsala tog fram Riktlinjer för 
pendlarparkeringar i Uppsala län har Region Uppsala valt att peka ut prioriterade stråk 
och bytespunkter där en utbyggnad av pendlarparkeringar ska prioriteras. Väg 272 
tillhör ett av de prioriterade stråken och där Region Uppsala ser en potential att 
pendlarparkeringar kan bidra till att det kollektiva resandet ökar i länet. Prioriteringen 
sammanfaller med Trafikverkets nationellt prioriterade vägnät för kollektivtrafik. En 
pendlarparkering behöver inte bara lokaliseras i prioriterade bytespunkter utan kan 
lokaliseras på flera ställen i stråket.  
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Karta 15. Prioriterade stråk och bytespunkter för pendlarparkering – karta från Riktlinjer för 
pendlarparkeringar i Uppsala län  
 
Stråkutredningen pekar ut ett antal önskvärda platser för etablering av 
pendlarparkeringar. Närmare platsspecifika utredningar krävs för dess exakta placering 
utifrån bland annat markägoförhållanden och geotekniska förutsättningar. 
Lokaliseringsförslagen som valts ut bör ses som områden där möjligheterna ökar för 
människor som bor utanför de stora vägstråken att använda kollektivtrafiken. De har 
valts utifrån belägenhet i relation till hållplatser med hög resandestatistik och anslutande 
vägar med upptagningsområden.  
 
Följande lokaliseringar föreslås för pendlarparkeringar för alla transportslag: 
 

• Jumkil valhov  
• Dalkarsbo 
• Granlunda 
• Tärnsjö vägskäl  
• Harbo  
• Östervåla Gräsbovägen  
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Karta 16. Rekommenderade pendlarparkeringar för alla transportslag 
 
Följande lokaliseringar för pendlarparkering föreslås för cykel:  
 

• Ekonomikum11 

• Åkerby kyrka 

• Östervåla centrum  

 
Karta 17. Lokaliseringsförslag pendlarparkering för cykel i influensområdet Ekonomikum Uppsala  

 
11 Pekas ut som en knutpunkt i Uppsala kommuns Översiktsplan. Kommunens definition på knutpunkt är 
en plats för kollektivtrafiken att utvecklas på där det kan ske effektiva och attraktiva byten mellan 
färdmedel.  
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Karta 18. Uppsala kommuns inriktning för ungefärlig plats gällande etablering av nya pendlarparkeringar 
längs väg 272  
 

Cykelbarhet 
Störst potential för att öka cyklingen längs väg 272 finns i och omkring tätorterna längs 
sträckan eftersom flest människor bor och är verksamma där. I Regional cykelstrategi 
för Uppsala län anges att det på sikt kommer ske investeringar i cykelvägar mellan orter 
i de prioriterade cykelstråken för att stärka arbets- och studiependling. Det är emellertid 
inte möjligt att bygga ny gång- och cykelväg längs alla sträckor i det regionala 
cykelvägnätet på kort sikt. Istället blir cykelvänliga stråk en viktig eftersträvan. Med 
cykelvänliga stråk menas cykelstråk med hög grad av cykelbarhet, utan att 
nödvändigtvis vara en fullgod gång- och cykelväg. Cykelbarhet är ett mått på både den 
enskilda cyklistens upplevda känsla av trygghet och om den generella vägmiljön främjar 
eller hindrar människor från att ta cykeln. Längs med väg 272 finns det gott om 
parallellt vägnät som kan användas som cykelvänliga stråk. Utredningen visar förslag 
på hur cykelbarheten kan uppnås genom att använda befintligt parallellt vägnät. Det ger 
då en tydlig bild av var brister med felande länkar finns och där det kan knytas ihop 
med ny gång- och cykelväg.  
 
För en fördjupad beskrivning och Region Uppsalas ställningstagande kring cykelbarhet 
i stråket hänvisas till Stråkutredning avseende cykelbarhet för väg 272 (Dnr TS2020-
0151).  

Heby kommun
Dnr: KS/2022:98
HandlingsId: 2022:2482
Datum: 2022-11-13



 44 (45) 
 

 

Barnperspektivet  
Att bygga bra miljöer för barn skapar bra miljöer för alla. Att stärka barns 
förutsättningar handlar om att göra kollektivtrafiken attraktiv för barn och att få 
föräldrar att känna sig trygga med att låta sina barn resa kollektivt. Genom att barn 
vänjer sig vid att åka kollektivt, upplever det tryggt och säkert, och att det finns 
mervärden med att göra detta kan man påverka barn att fortsätta åka kollektivt även som 
vuxna. Eftersom barn saknar valet att använda bil är de i vissa fall beroende av 
kollektivtrafiken för resor och deltagande i samhället. Därmed är kollektivtrafiken i 
detta avseende en grundläggande rättvisefråga. Stråkutredningen följer målet i 
Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i planering och genomförande av 
kollektivtrafiken i Uppsala län om att stärka barns förutsättningar12. Detta genom att 
resan ska upplevas säker och trygg och att utredningen beaktar åtgärder kring: 
 
• Vägen till hållplatsen  
• Situationen kring hållplats/bytespunkter  
• Resan ombord 

Konsekvenser och uppföljning 
Åtgärdsförlagen längs sträckan kan ge vissa mätbara effekter. Främst kommer Uppsala 
kommun och Heby kommun kunna följa upp beläggningsgraden på 
pendlarparkeringarna samt Region Uppsala följa upp resandestatistiken på hållplatserna. 
Det rekommenderas att statistiken följs upp årsvis.  
 
Förhoppningen är att de brister som finns kan åtgärdas så att resenärer känner en ökad 
trygghet och tillgänglighet för att resa med kollektivtrafiken. Den subjektiva 
upplevelsen och resenärsperspektivet är svårare att mäta. Förslagsvis kan en 
resvaneundersökning göras stråkspecifikt för väg 272 men även hos utvalda större 
näringslivsaktörer.  
 
En sekundär konsekvens om fler väljer att åka kollektivt in mot Uppsala är att det blir 
minskad trängsel i staden vilket förbättrar både framkomlighet och minskade utsläpp. 
Det kan vara svårt att få en verklighetstrogen mätning av detta dock. Delvis kan man 
titta på Trafikverkets mätningar av årsdygnstrafik, ÅDT, som är det genomsnittliga 
trafikflödet per dygn. Årsdygnstrafiken kan användas som underlag för att se om 
trafikflödena minskar men ger ett relativt osäkert resultat i frågan då det är andra 
aspekter som måste tillgodoräknas också, exempelvis befolkningsökning.  
 

 
12 Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i planering och genomförande av kollektivtrafiken i 
Uppsala län sidan 4 
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Tidplan och budget 
Förslag till infrastrukturåtgärder kommer att omhändertas i genomförandeplan för 
länsplan. En prioritering och tid för genomförande av inkomna åtgärdsförslag kommer 
att fattas av Trafik och samhällsutvecklingsnämnden efter att åtgärdsvalsstudien är 
avslutad och när ställningstagande är beslutat. Region Uppsala är beställare av 
åtgärderna, Trafikverket utför. Hållplatsutrustning ovan mark finansieras av Region 
Uppsala. Heby kommun och Uppsala kommun ansvarar för kostnader i form av 
cykelställ, soptunnor samt anläggandet av pendlarparkeringar (inklusive cykel). 
Kommunerna ansvarar även för kostnader gällande bygglov eller om upprättande av ny 
detaljplan krävs.  
Förändringar i kollektivtrafiken genomförs i anslutning till att infrastrukturåtgärderna är 
genomförda. Förändringar i kollektivtrafiken genomförs av Region Uppsala. 
  

Källor 
Regional utvecklingsstrategi, 2017-02 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029, 2018 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län 

Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län, 2018 

Hållplatshandboken - Riktlinjer för utformning av hållplatser i Uppsala län, 2019   

Regional cykelstrategi för Uppsala län, 2017 

Riktlinjer för pendlarparkering i Uppsala län, 2019  

Riktlinjer för utformning av gång- och cykelvägar och cykelparkeringar, 2018 

Barn i kollektivtrafiken: Handlingsplan för integrering av barnperspektivet i planering 
och genomförande av kollektivtrafiken i Uppsala län 
Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun 

Översiktsplan 2013 för Heby kommun 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-06 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

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 
 

 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2020:70
HandlingsId: 2022:2700
Datum: 2022-12-09



1 

 
Heby kommuns författningssamling 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
ISSN 2000-043X 
  
 

HebyFS 2022: 
Infördes i 
författnings-
samlingen den 1 
januari 2022. 

 

Tillämpningsanvisningar till Reglemente för ersättning till 
förtroendevalda 
 
Kommunstyrelsen beslutade1 den 6 december 2022, om följande reglemente. 

  
 
  

 
1 Ks § ??/2022.  
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Inledning 
Tillämpningsanvisningarna har antagits av kommunstyrelsen och syftar till att ge ytterligare vägledning 
till regelverket i Reglemente för ersättning till förtroendevalda, beslutat av kommunfullmäktige i § 34, 13 
april 2022.  
 
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. 
 

Allmänna bestämmelser  

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna  

De inledande §§ 1 – 2 anger vilka förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna och utgår från 
vilka som ska förstås som förtroendevalda enligt kommunallagen. Det gäller de personer som utsetts att 
representera eller på något sätt bedriva politiskt arbete för kommunens räkning. Med kommunala organ 
menas kommunfullmäktige, fullmäktiges beredningar, kommunstyrelse, nämnder, kommunstyrelsens och 
nämndernas utskott, och helägda kommunala bolag. 
 
För uppdrag som kommunens representant i organisationer och föreningar utanför kommunen, utgår 
arvode och ersättningar enligt detta reglemente, förutsatt att uppdraget beslutats av kommunala organ.  
Ersättning utgår ej om föreningen eller organisationen utbetalar ersättning. 
 
 
Reglementet anger  att kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet.  Pensionsmyndigheten är den instans 
i kommunen som beslutar, tolkar och bestämmer (godkänner eller avslår ansökan). Samt om en ansökan 
avviker från normal tillämpning är det till pensionsmyndigheten ärendet skall för hantering och beslut av 
ärendet/ansökan.  
 

Ersättningsberättigade sammanträden m m  

§ 3 Räknar upp i vilka ersättningar en förtroendevald kan erhålla för olika former av förrättningar. Det 
gäller  

 för resor och traktamenten  
 för barntillsyn och kostnad för vård av nära anhörig  
 för funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader   
 för övriga kostnader   
 för arbetsgivaravgifter/egenavgifter  
 för förlorad arbetsinkomst  
 för förlorad semesterförmån   
 för förlorad pensionsförmån  
 för särskilda arbetsförhållanden   
 för ordförandejour inom vård- och omsorg  

 
Dessa arvoden och ersättningar utgår vid följande tillfällen  

 sammanträden 
 förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart 

till kommunen 
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 presidiemöte   
 Partigruppsmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till sammanträde 
 Protokollsskrivning  

 
För ersättning enligt följande punkter krävs särskilt uppdrag som beslutats särskilt för  
 

- sammanträde med utredningskommitté, projektgrupp och arbetsgrupp 
- protokollsjustering  
- uppdrag som kontaktperson eller annat uppdrag för kommunens räkning  
- konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande  
- överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör 
- överläggning med kommunalt anställd i frågor som handlar om den egna 

beredningens/styrelsens/nämndens ansvarsområde 
- besiktning och inspektion 
- överläggning med utomstående myndighet eller organisation 
- fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

 
 
För att få ersättningar ska den förtroendevalde styrka inkomstbortfall eller kostnader.  

Arvoden  

Arvode för sammanträde/förrättning m m  

§ 4 Förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i sammanträde/förrättning med följande 
procentsats av riksdagsmannaarvodet per månad 
 
• för digitalt sammanträde/förrättning på högst två timmar utgår ersättning med 0,65 % avrundat till 

närmaste tiotal kronor. Detta förutsätter att den förtroendevalda på något sätt åtminstone kan ta del 
av det digitala mötet genom att lyssna, vid tekniskt strul där deltagandet inte på något sätt kan styrkas 
utgår ingen ersättning. 

• för fysiskt sammanträde/förrättning på mellan noll och fyra timmar utgår ersättning med 1,1 % 
avrundat till närmaste tiotal kronor  

• för sammanträde/förrättning på mellan fyra och åtta timmar utgår ersättning med 1,7 % avrundat till 
närmaste tiotal kronor  

• för sammanträde/förrättning längre än åtta timmar utgår ersättning med 2,2  % avrundat till 
närmaste tiotal kronor  

• gruppmöten på högst två timmar i anslutning till sammanträdet räknas in i sammanträdestiden  
• för protokollsjustering, då särskild tid och plats bestäms för det, utgår ersättning med 0,60 % 

avrundat till närmaste tiotal kronor.  

Resor och traktamenten  

Enligt §  5 så utgår ersättning för resor med egen bil om resvägen från bostaden till sammanträde eller 
förrättning överstiger 5 km enkel resa.  Kostnad för resor till och från sammanträde/förrättning ersätts 
enligt grunderna i gällande kommunalt reseavtal. 
 
Kostnader för kost och logi i samband med förrättning utanför kommunen utgår i enlighet med 
bestämmelser i gällande kommunalt traktamentesavtal. Det blir enbart aktuellt om det är en förrättning 
som kräver övernattning, och för att ersättning ska utgå ska  en särskild traktamentes- och 
reseredovisning lämnas in till kommunens löneadministration. 

Andra ersättningar 

§ 6 – 10 Avser vad som gäller för  
- Barntillsyn och kostnad för vård av nära 
- Förtroendevald med funktionshinder särskilda kostnader  
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- Övriga kostnader, om det föreligger särskilda skäl. Bedömningen i dessa frågor fattas a v 
personalutskottet. 

- Arbetsgivaravgifter/egenavgifter  
- Ordförandejour inom sociala utskottet 

 

Pension och omställning  

§ 11 berör vilka som omfattas av pensionsbestämmelserna PBF, respektive vilka  förtroendevalda som  
omfattas av pensions- och omställningsbestämmelserna OPF-KL, med de begränsningar som anges i 
respektive regelverk. Utöver det som regleras i Reglemente för förtroendevalda finns också 
Tillämpningsanvisningar för PBF och OPF-KL som ytterligare behandlar bestämmelserna.  
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- 
och semesterförmåner 

Förlorad arbetsinkomst  

§ 12 omfattar vilka regler som gäller ersättning till ersättning till förtroendevald för förlorad 
arbetsinkomst. Den maximala ersättningsnivån för förlorad arbetsförtjänst per dag är 4,0% av 
prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal kronor. För förtroendevalda som är anställda utgår 
ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst.  
 
För egenföretagare utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst beräknad per dag utifrån taxerad inkomst 
av näringsverksamhet enligt nedan, delat med 220. Maximal ersättning per timme är dagsbeloppet 
dividerat med åtta.  

Styrkande av förlorad arbetsinkomst  

Styrkande av nivå för att beräkna förlorad arbetsinkomst ska ske årligen eller vid förändrad inkomst.  
 
För förtroendevald som har en anställning krävs intyg från arbetsgivare eller kopia av lönebesked som 
visar aktuell lönenivå. Intyget ska visa om semesterförmånen påverkas. Intyg lämnas in årligen eller så 
snart en ändring av lönenivån gjorts.  

Vid varje begäran om ersättning (§ 14) ska den Förtroendevald som begär ersättning för förlorad 
arbetsinkomst med sin signatur på tjänstgöringsrapporten intyga omfattningen av arbetstidsbortfallet. 
För den händelse begärd ersättning för arbetstidsbortfall överstiger mötestiden med kringtid, ska orsaken 
till detta noteras.  

§ 15 – 19 anger vad som gäller för Förlorad semesterförmån, Förlorad pensionsförmån, Övergångsregel, 
Särskilda arbetsförhållanden m.m.  

Ersättning för vigsel- och partnerskapsförrättare respektive 
begravningsförrättare  

§ 19 
För borgerlig vigsel och förrättning av partnerskap av kommuninvånare, förrättad av kommunal 
vigselförrättare, utgår ersättning för resa inom kommunen i samband med förrättad vigsel.  
 
För borgerlig begravning av kommuninvånare, förrättad av kommunal begravningsförrättare, utgår 
arvode förrättning på högst fyra timmar samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  
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Arvoden m.m. för fast arvoderade förtroendevalda  
 
§ 20 anger att för förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 45 % av heltid gäller endast 
§§ 5-9, 11, 18 - 19, 21 utöver den fasta ersättning som utgår från ett eller flera uppdrag.  
 
Sammanfattningsvis gäller det alltså reseersättning, barntillsyn, särskilda kostnader kopplat till 
funktionshinder, då det kan föreligga övriga, särskilda skäl, arbetsgivaravgifter/egenavgifter, pension, 
särskilda arbetsförhållanden, ersättning för vigsel- och partnerskapsförrättare respektive 
begravningsförrättare, samt i kommunalrådens fall, på hel eller deltid, vid sammanträde med 
kommunfullmäktige.    
 
Om en förtroendevald har ersättning på högre fast arvode än 45 procent, men som utför ett uppdrag på 
annat organs uppdrag än det eller de organ denne har fast arvode för, utgår ingen ersättning.  
 
Om en förtroendevald innehar flera uppdrag som tillsammans ger en ersättningsnivå över 100 % av 
kommunalrådets arvode, utgår dock högst 100 %.  
 

Kommunalråd och oppositionsråd 
Kommunstyrelsens ordförandes arvode uppgår till 90 % av aktuellt riksdagsmannaarvode.  
Eventuell förändring skall regleras per det datum som gäller för förändring av riksdagsmannaarvodet.  
Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande omfattar heltid.  
 
Kommunalråd äger inte rätt at uppbära annat kommunalt arvode än som här angivits, ej heller 
sammanträdes- eller förrättningsarvode. Dock äger kommunalråd rätt att uppbära kommunalt arvode för 
sammanträde med kommunfullmäktige.  
 
Beträffande semester, sjukledighet och föräldraledighet tillämpas samma regler som för anställda hos 
kommunen, dvs gällande AB (allmänna bestämmelser). 
 
Kommunstyrelsens vice och andre vice ordförande erhåller ett arvode om 50 % vardera av 
kommunstyrelsens ordförandes arvode och är att betrakta som kommunalråd på deltid.  
 

Fasta arvoden för övriga förtroendevalda  
Fasta arvoden utgår med de nivåer som anges i bilaga Reglemente för förtroendevalda.  
 
Fast arvoderad förtroendevald har rätt till ersättning vid sammanträde/förrättning mm (enligt § 4) när 
det gäller annat kommunalt organ än det han/hon har fast arvode för, så länge inte de sammantagna 
uppdragen överstiger 45 procent enligt ovan.  
 

Icke ersättningsberättigade uppgifter för fast arvoderade  
Förtroendevald med fast arvode har varken rätt till ersättning i form av sammanträdes-
/förrättningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst för  

- genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller tjänsteperson  
- Arbete med att följa och följa upp det politiska organets uppgifter  
- Överläggning med kommunalt anställd i frågor som rör kommunal verksamhet  
- Besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling samt justering av 

protokoll 
- deltagande i kurser och konferenser.  
- kontakter med medborgare i frågor som rör kommunens ansvarsområden 
- utövande av delegationsbeslut.  
- All överläggning med företrädare för andra kommunala organ än det som det fasta arvodet avser. 
- Restid  
- Sammanträden med det politiska organ som det fasta arvodet avser. 
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Vid förhinder att fullgöra uppdraget  
Om fast arvoderad förtroendevald, med undantag av kommunalrådet, är förhindrad att fullgöra uppdraget 
under en tid överstigande två månader, ska arvodet reduceras i motsvarande grad. Fast arvode ska då i 
stället utges till den förtroendevalde som fullgör uppdraget. Det är i första hand vice ordförande som 
träder in för att fullfölja uppdraget för den förhindrade och i andra hand andre vice ordförande som tar 
över uppdraget. Skulle både förste och andre vice ordförande vara hindrade att ta över ett uppdrag är det 
den nämnd/nämnder som uppdraget berör som i så fall beslutar om vem som lämpligen tar uppdraget 
under den tid som av nämnden bedömer är nödvändig. 
 
 
Dessa tillämpningsanvisningar träder i kraft den ?? månad år.  
 
 
 
Marie Wilén 
Ordförande i kommunstyrelsen 
 
 Karin Eljansbo  
 Kanslichef
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PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-06 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(1)

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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Heby kommuns författningssamling 
 
 
 

 

 
ISSN 2000-043X 
  
 

HebyFS xxxx:xx 
Infördes i 
författnings-
samlingen den 
xxxxxxxxx 

Riktlinje för bisyssla 
 
 
Kommunstyrelsen beslutade1 den 6 december 2022 om följande riktlinjer. 
 

Inledning 
Kommunala myndigheter ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för offentlig verksamhet. Samtidigt som Heby kommun som arbetsgivare anser det vara positivt att 
medarbetarna utvecklar sin kompetens även utanför sin huvudanställning är det viktigt att arbetstagare inte 
har bisysslor som kan rubba förtroendet för arbetsgivarens verksamhet, skada arbetsgivaren eller på annat sätt 
inverka negativt på arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Det är viktigt med öppenhet och 
återkommande diskussioner om Heby kommuns syn på bisysslor och hur sådana skall hanteras på ett korrekt 
sätt både ur arbetsgivar- och medarbetarperspektiv.  
 
Det skall vara känt i organisationen att medarbetare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan.  
 
Det är av stor vikt att enhetlighet eftersträvas vid bedömning av medarbetares bisyssla inom Heby kommuns 
alla verksamheter. Samtliga chefsled har ett ansvar att säkerställa att beslutad riktlinje för bisyssla är känd hos 
alla medarbetare och efterlevs. 

Omfattning 
Denna riktlinje omfattar alla anställda inom Heby kommun, oavsett anställningsform. 

Definition 
Med bisyssla menas varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som 
inte är hänförlig till privatlivet. 
 
Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som en anställd har vid sidan om sin 
anställning. Den kan vara tillfällig eller stadigvarande, med eller utan lön, arvode etc. Förtroendeuppdrag inom 
fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt kollektivavtalet Allmänna 
bestämmelser. Det undantaget finns dock inte i Lagen om offentlig anställning (LOA).  
 

 
1 Beslutet ersätter Kommunfullmäktige § 125/2013 HebyFS 2013:17, Policy angående bisyssla. 
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Ideella föreningar som registreras av Bolagsverket bedriver någon form av näringsverksamhet. I fråga om 
kontroll av bisysslor bör därför dessa föreningar behandlas på samma sätt som övriga associationsformer. 
 
Viss försiktighet ska även iakttas beträffande uppdrag i ideell organisation som har samröre med Heby 
kommun, om medarbetaren har till uppgift att bedöma bidrag eller andra resurser. 
 
Bisyssla kan också handla om aktie- och andelsinnehav och styrelseuppdrag i bolag.  

Regelverk 
Regelverket för bisyssla har sin grund i såväl lagstiftning som kollektivavtal. Huvudregeln är att det är tillåtet för 
medarbetare att inneha bisyssla. Arbetsgivaren har normalt inget inflytande över eller intresse av vad 
medarbetare gör på fritiden. Det finns dock begränsningar i rätten att utöva bisyssla. Arbetsgivaren kan därför 
förbjuda vissa bisysslor. 
 
Heby kommun skall av allmänheten uppfattas som rättssäker och effektiv. Det är viktigt att medborgarna har 
förtroende för kommunen och dess opartiskhet vid utövandet av verksamhet och därför skall bisysslor 
förbjudas om det är risk för påverkan på medarbetarnas prestationer.  
 
Bisysslor är per definition varken negativt eller positivt. Bedömning av bisyssla inom Heby kommun måste 
innebära en avvägning mellan positiva och negativa konsekvenser i varje enskilt fall och grundas på de tre lag-
/avtalskriterierna i Lagen om offentlig anställning (LOA) och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB). 
Medarbetare som har eller planerar att åta sig en bisyssla ska anmäla det och lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra medarbetaren om 
skyldigheten att anmäla bisyssla och lämna uppgifter.  
 
Arbetsgivaren kan förbjuda bisyssla om arbetsgivaren finner att bisysslan är:  
 
 förtroendeskadlig (LOA § 7)  
 arbetshindrande (AB § 8)  
 konkurrerande (AB § 8)  
 
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB. Dessa 
uppdrag kan dock anses utgöra förtroendeskadlig bisyssla enligt LOA. 
 
Utgångspunkten är ett ömsesidigt ansvarstagande hos arbetsgivaren och medarbetaren för att bevara 
förtroendet för Heby kommuns verksamhet och tjänsteutövare. Friheten för medarbetaren måste kunna 
kombineras med lojalitet och opartiskhet. Gränsdragningen går vid de situationer när kommunens verksamhet, 
intressen eller anseende missgynnas eller riskerar att skadas. 
 
Förtroendeskadlig bisyssla 
En arbetstagare får inte ha anställning, uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för 
arbetstagarens eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada Heby kommuns 
anseende. 
 
Arbetshindrande bisyssla 
Om bisysslan inverkar hindrande på hur medarbetaren utför sina arbetsuppgifter kan den förbjudas. Med 
arbetshindrande bisyssla menas arbete eller uppdrag som negativt påverkar möjligheterna att göra ett bra 
arbete. Arbetshindrande bisyssla är även arbete eller uppdrag som kan försvåra möjligheterna att förskjuta 
arbetstid, byta schema, förlägga jour/beredskap eller arbeta övertid. 
 
Konkurrerande bisyssla 
En bisyssla kan vara konkurrerande när en medarbetare utanför sin anställning i kommunen utför 
konkurrerande verksamhet, har anställning i sådan verksamhet eller indirekt stödjer sådan genom att tillföra 
kompetens. 
 
Övriga anledningar till otillåten bisyssla 
En bisyssla kan även vara otillåten pga. det sätt man utför bisysslan eller pga. andra omständigheter som gör 
att bisysslan bedöms som otillåten. Bisysslan och arbetet vid kommunen skall vara klart åtskilda och varje 
bisyssla skall utföras helt utanför anställningen vid kommunen. 
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Vid utövande av bisyssla är det inte tillåtet för medarbetare att använda Heby kommuns varumärke (t.ex. namn 
och logotyp), egendom (t.ex. lokaler, datorer, maskiner eller brevpapper) eller namn för att förstärka sitt eget 
varumärke. 
 
En medarbetare som avsiktligt underlåter att anmäla bisyssla eller utför bisyssla som har förbjudits kan blir 
föremål för disciplinära åtgärder. Detta förutsätter att arbetsgivaren har medvetandegjort medarbetaren om 
skyldigheten att anmälan bisyssla. Vid misstanke om att riktlinjen inte efterlevs har chef skyldighet att utreda. 
 
Chef ska minst en gång per år i samband med medarbetarsamtal informera medarbetaren om skyldigheten att 
anmäla bisyssla och därutöver informera på lämpligt vis på arbetsplatsträff eller liknande. Vid 
anställningsintervju eller i samband med introduktion ska frågan om bisyssla ställas och chef ska informera om 
hur frågan om bisyssla hanteras i Heby kommun.  

Känsliga befattningar 
Vissa befattningar kan innebära särskilt stor risk för att en bisyssla skadar allmänhetens förtroende för 
kommunen. Vid bedömning av bisyssla, för medarbetare på sådana befattningar, skall särskild försiktighet 
iakttas. Sådana befattningar kan vara myndighetsutövning, upphandling, tillsyn och kontroll över offentlig eller 
enskild verksamhet, förvaltning av egendom, medarbetare i förvaltningsledning. 
 
Vid beslut att förbjuda bisyssla, är medarbetaren skyldig att avveckla bisysslan inom angiven tid och i övrigt 
efterleva fattat beslut. 

Beslut 
Det är arbetsgivaren som ensidigt kan besluta om bisysslan är tillåten eller ej. Beslutet skall vara välgrundat och 
enligt gällande lagar (LOA), avtal (AB) och riktlinjer. Arbetsgivarens rätt, att på egen hand besluta i dessa 
ärenden, får inte missbrukas eller vara godtycklig. Vid bedömningen skall inte bara den egna verksamheten 
utan hela kommunens intressen beaktas. Chef beslutar om att godkänna eller förbjuda anmäld bisyssla i 
enlighet med denna riktlinje och kompletterande anvisningar. 

Beslut om att godkänna bisyssla 
Beslut om att godkänna bisyssla hanteras som verkställighetsbeslut och fattas av närmste chef. Bisyssla får 
godkännas längst till och med utgången av nästkommande år. Om bisysslan därefter kvarstår ska ny anmälan 
och bedömning göras, om möjligt i samband medarbetarsamtalet.  

Beslut om att förbjuda bisyssla 
Beslut om att förbjuda bisyssla för en medarbetare fattas i enlighet med delegationsordningen.  
 
Förbud av arbetshindrande bisyssla eller konkurrerande bisyssla (enligt AB § 8) ska förhandlas enligt 11–14 §§ 
MBL med arbetstagarens fackliga organisation inför beslut. Vid beslut om förbud av förtroendeskadlig bisyssla 
enligt 7 § LOA föreligger däremot ingen förhandlingsskyldighet enligt MBL.  
 
Beslut om förbud mot bisyssla ska vara skriftligt och innehålla en motivering. Tidpunkt när förbjuden bisyssla 
senast skall vara avvecklad ska framgå av det skriftliga beslutet. Hur lång tid som behövs för avveckling av 
bisyssla bedöms från fall till fall, men bör ej överstiga tre månader. 

Överklagande 
Beslut om att en medarbetare skall upphöra med eller inte får åta sig en förtroendeskadlig bisyssla enligt 7c § 
LOA kan prövas av domstol. 
 
Beslut om förbud mot bisyssla med stöd av AB kan också angripas genom talan i domstol. Domstolen kan dock 
endast pröva om arbetsgivaren har överskridit sin fria prövningsrätt. 

Uppföljning och intern kontroll 
Kommunstyrelsen genomför årligen uppföljning av anmälda bisysslor genom personalutskottet. 

Heby kommun
Dnr: KS/2021:63
HandlingsId: 2022:2689
Datum: 2022-12-09



 

4 

Uppföljning av godkända och förbjudna bisysslor sker genom återrapportering till personalutskottet 1 gång per 
år, första kvartalet varje år avseende beslut tagna föregående år. Den årliga uppföljningen i personalutskottet 
delges nämnderna. 
 
Beslut att förbjuda bisyssla redovisas löpande till berörd nämnd enligt gällande rutin för delegationsbeslut.  
 
Kontrollen av om otillbörliga inköp sker av näringsverksamhet där anställda kan ha ekonomiska intressen görs 
via stickprov, belopp över direktupphandlingsgräns, med den frekvens som bedöms nödvändig utifrån de 
riskbedömningar som görs löpande i intern kontrollarbetet. 
 
Styrelse/nämnd uppdras att löpande pröva och vid behov prioritera detta område inom ramen för beslut om 
årlig intern kontrollplan.  
 
Vid upphandling ska information om anställdas eventuella bisyssla hos anbudsgivaren efterfrågas. Kontrollen 
avgränsas till att omfatta annonserade upphandlingar över direktupphandlingsgränsen genomförda i egen regi. 
Bedömning görs att det inte ger oss några möjligheter att utesluta anbudsgivaren på denna grund.  
  
 
 
Denna riktlinje träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
 
 
 
Ordförande i  
Kommunstyrelsen  Personalchef 
 
 
Marie Wilén Mats Jällrud 
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Ubn § 118 Dnr UBN/2022:36 600 

Analys av kunskapsresultat årkurs 9 2022 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att framta en åtgärdsplan för att vända den negativa 
kunskapsutvecklingen i Heby kommun med redovisning i juni 2023 

 

Sammanfattning 
Meritvärdet i årskurs 9 för 2022 har sjunkit i Heby kommun jämfört med föregående år och 
snitten för årskurs 9 är fortsatt lägre än rikets snitt. Därtill har andelen elever som är ej behöriga 
till nationella gymnasieprogram ökat markant jämfört med 2021.  

Bilaga 1 - Analys kunskapsresultat årskurs 9 2022, redovisar en djupgående analys av 
kunskapsresultaten för årskurs 9 läsåret 2021/22. Av analysen framgår det att andelen elever 
från Heby kommun som saknar behörighet till gymnasieutbildning ökat markant jämfört med 
2021 och årets andelar motsvarar över en tredjedel av samtliga elever i årskurs 9. I analysen 
redovisas även respektive enhets resultat separat.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 3 november 2022 
Bilaga – Analys kunskapsresultat årskurs 9 2022 

 

Protokollsanteckning 
Statistiken över kunskapsresultaten i slutbetygen för årskurs 9 för åren 2019 – 2022 pekar på en 
nedåtgående trend. Under samma period har anslagen till skolan medfört årliga underskott. 
Samtidigt har effektiviseringar och besparingar tvingat fram ökat antal elever i klasserna samt 
minskat antal lärare m.m. Dåliga skolresultat ökar risken för arbetslöshet och bidragsberoende 
och ytterst även ökad risk att hamna i kriminalitet. 

För att klara våra elevers utbildning och kommunens 6 skolor i framtiden och dessutom en 
förhoppning om en fortsatt inflyttning måste skolan tillföras mer pengar. 

Undertecknat ledamöterna Anders Kihl (KD), Rickert Olzon (M), samt ersättarna Caroline Gille 
(M) och Anne-Charlotte Mattsson (L). 
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Delges 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
Rektor Heby skola 7-9 
Rektor Östervåla 7-9 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

Heby kommun
Dnr: KS/2022:5
HandlingsId: 2022:2752
Datum: 2022-12-12



PROTOKOLLSUTDRAG 
2022-12-12 
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 1(3)

Ks § 242 Dnr KS/2022:90 003 

Förslag till användande av resultatutjämningsreserv 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Beakta förslaget till användande av resultatutjämningsreserv. 
 Begära en precisering av utbildningsnämnden hur ett accepterat underskott i nivå med 

förvaltningens förslag ska fördelas i nämndens verksamheter. 
 Begära återrapport över de områden där åtgärder behöver vidtas vilket löpande följs upp 

under 2023. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 22 november beslutat om riktlinjer för God ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv. Redan i november 2013 fattade fullmäktige beslut om införande av 
resultatutjämningsreserv men det har fram till år 2022 inte funnits möjlighet att göra 
avsättningar till denna reserv. I nuläget ser det ut som att det finns möjligheter att göra en 
avsättning till reserven ur 2022 års resultat. 

Utbildningsnämnden har haft ekonomisk obalans under flera år och har via åtgärder anpassat 
sina kostnader i förhållande till referenskommuner. I nuläget bedöms dessa anpassningar för 
verksamheten som helhet att stå sig relativt väl. Fortsatt arbete pågår för att kunna fastställa det 
som är den kostnadsnivå som går att försvara utifrån Heby kommuns förutsättningar. 

Utgångspunkten för tillämpningen av resultatutjämningsreserven är att den ska kunna utjämna 
intäkter under en konjunkturcykel. Kommunens budget för 2023 är svag och det finns inga 
marginaler för att klara av att hantera ökade kostnader på grund av omvärldsläget och 
exempelvis kostnadsökningar genom inflation.  

Det finns i nuläget inget beslut om avsatta medel till resultatutjämningsreserv då beslut om detta 
fattas i kommunfullmäktiges hantering av årsredovisningen i april 2023. I beslutat mål och 
budgetdokument för 2023, plan 2024-2025 är resultatutjämningsreserven omnämnd men det 
finns inga beslut kopplat till reserven då disposition ur denna inte varit möjlig att planera med. 

Om det hade funnits en resultatutjämningsreserv så skulle det redan i budget ha varit möjligt att 
ta beslut om ett planerat utnyttjande av reserven upp till en resultatnivå med balans mellan 
intäkter och kostnader. Samtidigt skulle de finansiella målen behövt anpassas utifrån de effekter 
vikande intäkter ger på resultat och ekonomisk ställning. För Heby kommun hade ett planerat 
utnyttjande medfört effekter enligt följande, 

Finansiellt mål 1, ”Resultat i förhållande till skatter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning som ett genomsnitt under en fyraårsperiod, målvärde => 2 
procent. Budgeten hade haft ett lägre genomsnittligt utfall för fyraårsperioden för budgetår 2023 
och planåren 2024 och 2025. 

Finansiellt mål 2, ”Ökningstakten för skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning ska vara högre än verksamhetens nettokostnadsutveckling”, 
målvärde Skatter > Nettokostnader. Då detta mått redan i beslutad mål och budget innebar ett 
avsteg från målvärde skulle skillnaden ytterligare ha förstärkts. 
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Finansiellt mål 3, ”Soliditeten ska ha en positiv utveckling”, målvärde > föregående år. Detta mått 
hade varit negativt för det år medel ur reserven utnyttjas.  

I beredningen av ärendet för mål- och budget 2023, plan 2024-2025 var det dock ej klarlagt 
omfattningen av den ekonomiska obalansen inom utbildningsnämndens verksamheter. På samma 
sätt som föregående år har dessa uppgifter kommit att tydliggöras i nämndens arbete med 
verksamhetsplan och budget efter fullmäktiges beslut den 22 november. En viktigare faktor för 
varför det inte varit möjligt att genomföra ett planerat utnyttjande av reserven är att det inte har 
funnits några medel att disponera i resultatutjämning vilket framgår av redovisade 
balanskravsresultat i budgetar och uppföljningar sedan 2014 års mål och budget, delårsrapport 
och årsredovisning. 

Det av vikt att kommunen snabbt återgår till de målvärden som långsiktigt ska gälla. En annan 
utveckling innebär att kommunen kommer att hamna i ett läge där resultatutjämningsreserven 
inte löser de grundläggande finansiella problemen. Kommunen kommer då sannolikt att hamna i 
ett läge där balanskravsresultatet behöver återställas. Det innebär krav på åtgärder och 
kostnadsanpassningar i syfte att återställa det egna kapitalet. 

Av detta skäl är det viktigt att understryka att det är nödvändigt att se på utnyttjandet av reserven 
som en tillfällig lösning när finansieringen viker. Som framgår av riktlinjen för god ekonomisk 
hushållning och resultatutjämning är det enbart möjligt att disponera medel under förutsättning 
att det aktuella årets skatteutveckling har en lägre ökningstakt än genomsnittet för rikets 
utveckling under en tioårsperiod. 

Inom samtliga områden som slutligt accepteras inom ramen för utnyttjande av reserv kommer att 
krävas att budgeten för 2024 och framåt kan bära den aktuella kostnadsnivån. Har kommunen en 
högre kostnadsnivå än vad som är långsiktigt möjlig kommer det att krävas åtgärder och 
anpassningar av kostnadsnivån.  

Budgettekniskt i internbudget för kommunen hade ett planerat utnyttjande inte ändrat 
förutsättningarna på annat sätt än att det beslutade resultatet hade varit negativt. 
Balanskravsutredningen i mål och budget hade samtidigt angett en disposition ur reserven, som 
tidigare angetts skulle de finansiella målen i den beslutade budgeten se annorlunda ut i ett 
planerat utnyttjande. 

Under förutsättning att kommunen kommer att kunna avsätta medel till resultatutjämningsreserv 
och att nödvändiga beslut fattas om disposition föreslår förvaltningen följande prioriteringar av 
områden,  

 Hantering av rådande ekonomisk obalans inom utbildningsnämndens verksamheter 
 Ökade kostnader som en effekt av den höga inflation som påverkar kostnadsutvecklingen 

inom flera områden 
 Andra konsekvenser i verksamheten som en effekt av den vikande finansieringen och där 

åtgärder och kostnadsanpassningar får ogynnsamma effekter för verksamheten i ett längre 
perspektiv 

 
Med ogynnsamma effekter avses exempelvis sådana som skulle medföra att personal sägs upp för 
att sedan återanställas igen utifrån verksamhetens krav. Det kan även handla om avtalsbundna 
kostnader i olika tjänster som sedan kommer att behöva tecknas på nytt.  
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Den politiska beredningen vad gäller avsättning till resultatutjämningsreserv innebär att 
kommunstyrelsen bereder ärendet och lämnar förslag till kommunfullmäktiges beslut om 
årsredovisning.  

Den löpande uppföljningen kommer att identifiera de underskott som föreligger i löpande 
verksamhet och som kan ha koppling till föreslagna prioriterade områden.  

Förslag bör då lämnas till att godkänna vissa avvikelser med stöd i föreslagna prioriterande 
områdena. Detta bör ske i ärenden som gäller kvartals- och delårsuppföljning och avslutningsvis i 
årsredovisningen.  

Parallellt och samordnat med löpande uppföljning behöver mål och budgetarbetet för 2024 
utvecklas så att det är säkerställt att verksamhet, uppdrag och finansiering är i samklang. Extra 
viktigt är det pengsystem som utbildningsnämnden tillämpar till pris och volym är samordnat till 
det fullmäktigebeslut som fattas om budget för 2024. Pengsystemet behöver med nödvändighet 
rymmas inom den nettoram som kommunfullmäktige beslutar. 

I förhållande till den ram kommunfullmäktige beslutade den 22 november om en nettoram för 
utbildningsnämnden med 400,6 miljoner kronor föreslås 5,8 miljoner kronor att tillföras genom 
regeringens förslag till utökat generellt statsbidrag. En ny nettobudget är efter ett beslut om 
tilläggsbudget 406,4 miljoner kronor. Förvaltningen har i sin tjänsteskrivelse till budgetärendet 
vid nämndens extra sammanträde den 28 oktober angett att det krävs 11,9 miljoner för en budget 
i balans. Med stöd i förvaltningens egen bedömning innebär det att drygt 6 miljoner kronor skulle 
behöva tillföras verksamheten eller utgöra ett accepterat underskott för 2023. 

Det förväntade tillskottet motsvarande generellt statsbidrag kommer att utgöra en ökad ram för 
utbildningsnämnden. Det kommer att möta den nuvarande underbudgeteringen i tilläggsbelopp 
och tillkommande kostnader för skolskjutsar. Övriga förväntat godkända avvikelser kommer att 
behöva placeras till de verksamheter och ansvar som är berörda. Här behöver tydliggöras att 
styrningen då sker på ett negativt resultat. På längre sikt är den gemensamma målbilden att 
kunna planera för en samlad verksamhet i balans.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 9 december 2022 

 
Delges 
Utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige  
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