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Kommunstyrelsens protokoll 2022-10-18  

Tid och plats  

2022-10-18 klockan 09:00-16:00 i Heby folkets hus, ajournering klockan 12.00 – 13.00 

Beslutande ledamöter 

Marie Wilen (C) ordförande, Dick Pettersson (C), Anne-Charlotte Mattsson (L), Jan Andersson (S), Carina 

Schön (S), Göran Hillbom (C) § 186 - 197, Berith Röjerås § 198 – 205, Ewa Westling Olzon (M), Marga 

Karttunen (SD), Mattias Widén (SD), Ann-Christin Grattback Åkerblom (S), Anders Pettersson (S) § 186 – 

196, Olof Nilsson § 197 – 205 

Ej tjänstgörande ersättare 

Olof Nilsson (S) § 186 - 196, Jan Eriksson (S) § 190 - 205, Per Sverkersson (S), Hillevi Bohlin (C), Annika 

Krispinsson (C), Bernt Ove Stenmark (KD), Berith Röjerås (C) § 186 - 197, Anders Pettersson (S) § 197 - 205 

Övriga närvarande 

Disa Hasselberg, kommunsekreterare, Emma Burstedt, kommundirektör, Lina Salomonsson, miljöstrateg § 

188 - 189, Carolina Andersson, utredare PwC § 190, Fredrik Birekland, utredare PwC § 190, Erik Mörtsell, 

översiktsplanerare § 191-192, Karin Eljansbo, kanslichef § 193, Marie Löfgren, beredskapssamordnare § 

194-195, Bo Strömquist, ekonomichef § 196 - 199, Dan Bergqvist, förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen § 198, Anders Kihl (KD), andre vice ordförande i utbildningsnämnden § 198   

Val av justerare 

Ewa Westling Olzon (M) 

Tid och plats för justering 

20 oktober, klockan 10.00 i Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 

§ 186- § 205  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  

Marie Wilen, ordförande 

 _______________________________________________________________  

Ewa Westling Olzon, justerare 

 _______________________________________________________________  

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

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-10-20 

Datum då anslaget tas ned 

2022-11-10 

Underskrift 

_______________________ 

Disa Hasselberg 
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Ks § 186 Dnr KS/2022:17 002 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen och listan med delegationsbeslut §§ 126 - 
134/2022 läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Lista delegationsbeslut §§ 126 - 134/2022 föreligger. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 10 oktober 2022 

Lista delegationsbeslut §§ 126 - 134//2022 
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Ks § 187 Dnr KS/2022:68 006 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens fastslår sina sammanträdesdagar 2023 enligt följande: 
o 24 januari 
o 21 februari 
o 28 mars 
o 25 april 
o 16 maj 
o 7 juni 
o 22 augusti 
o 12 september 
o 17 oktober 
o 8 november 
o 5 december 

Sammanfattning 

Kommunstyrelse har att fastslå sina sammanträdesdagar för år 2023. Datumen är framtagna för 

att inte krocka med den regionala nivån och för att stämma överens med vad som regleras i 

kommunallagen vad gäller redovisning och ekonomisk planering, samt beredning av ärenden 

till fullmäktige.  

Stoppdatum Beredning Utskick Sammanträde 

10-jan 12-jan 17-jan 24-jan 

07-feb 09-feb 14-feb 21-feb 

14-mar 16-mar 21-mar 28-mar 

11-apr 13-apr 18-apr 25-apr 

02-maj 04-maj 09-maj 16-maj 

25-maj 29-maj 31-maj 07-jun 

08-aug 10-aug 15-aug 22-aug 

29-aug 31-aug 05-sep 12-sep 

03-okt 05-okt 10-okt 17-okt 

26-okt 30-okt 01-nov 08-nov 

21-nov 23-nov 28-nov 05-dec 
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Kommunstyrelsen sammanträder på tisdag med undantag för onsdagar i vissa fall,  med start kl. 

10.00 om inget annat anges i kallelsen. 

 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 30 september 2022 

 

 

Delges 

Kalendariet 
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Ks § 188 Dnr KS/2022:77 304 

Energi- och klimatplan 2030 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige antar förslag på uppdrag för Energi- och klimatplan 2030. 
 

Sammanfattning 

Enligt Lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi, och planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns energiplan med 
klimatbilaga ska revideras (Sbn juni 2016, § 60). För vidare styrning av kommunens energi- och 
klimatarbete så föreslås att kommande styrdokument omfattar Energi- och klimatplan 2030, 
Heby kommun. 
 
Heby kommuns ”Energiplan med klimatbilaga, Heby 2030” antogs 2011 och 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut att Heby kommuns Energiplan med 
klimatbilaga ska uppdateras och ska innehålla en femårig handlingsplan. 
 
Lagen om kommunal energiplanering ställer krav på att kommunen ska ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Utifrån att klimatförändringar är en av de nio planetära gränser, miljöprocesser som skapar 
stabilitet på jorden, och som har en utveckling vars gräns riskerar att överskridas, behöver Heby 
kommun styra arbetet med minskad klimatpåverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Sbn § 90/2022  
Tjänsteskrivelse, 8 september 2022 
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Ks § 189 Dnr KS/2021:109 400 

Svar på motion om effektmål för minskade koldioxidutsläpp 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås med hänvisning till uppdraget för Energi- och klimatplan 2030. 

Sammanfattning 

Miljöpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige under 2022 gällande nya  effektmål för 

minskade koldioxidutsläpp. Förslaget innebär ” Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: Att 

kommunstyrelsen och samtliga nämnder inför ett gemensamt effektmål om lägre koldioxidutsläpp 

jämfört med föregående år.” 

I motionen beskrivs vidare att klimatfrågan är extraordinär och kräver extraordinära lösningar, 

att alla verksamheter och alla delar av samhället behöver bidra till att minska den globala 

uppvärmningen. I motionen anges att Sverige inte kommer att nå målet om nollnettoutsläpp av 

klimatgaser senast 2045 om minskningen av klimatgaser inte accelereras kraftigt. Motionen 

beskriver även att Agenda 2030 tar idag stor plats i Heby kommuns utarbetande av mål för den 

kommunala verksamheten, men fokus ligger oftare på ekonomisk och social hållbarhet. 

Åtgärder för minskade klimatutsläpp får mindre plats samt att uppföljning av klimatarbetet 

oftast sker genom presentation av åtgärder, men som inte säger vilket nettoutsläpp kommunen 

har. 

Kommunstyrelsen  gav förvaltningen i uppdrag att utreda motionen (Ks § 209/2021). 

Svar på motionen 

Heby kommun har en antagen ”Energiplan med klimatbilaga” och sedan tidigare finns beslut om 

att planen ska revideras. Utifrån lagkrav om energiplan samt behov att Heby kommun har tydlig 

målstyrning för energi och minskad klimatpåverkan föreslås att Heby kommun tar fram en 

”Energi- och klimatplan 2030”  vilket behandlas i ärende KS 2022:7 och beslutas i 

kommunstyrelsen i oktober 2022. 

Energi- och klimatplanen syfte är att gälla som energiplan och att minska klimatpåverkan från 

Heby kommun som organisation, men också från det geografiska området. Områden som 

planen föreslås omfatta är energi, transporter, konsumtion, finansförvaltning och kolinlagring. 

Planen ska bidra till uppfyllelse av regionala och lokala klimatmål, samt de nationella klimat- 

och energipolitiska målen. Däribland Agenda 2030 och de globala målen.  

Planen ska börja gälla från och med 2024 och ska innefatta en femårig handlingsplan (2024-

2028) med förslag på åtgärder för att nå planens mål 2030. Handlingsplanen ska beskriva 

ansvar för åtgärder, det vill säga vilka nämnder som berörs och som har ansvar att genomföra 

åtgärderna. Energi- och klimatplanen föreslås vara ett styrdokument som kommer att utgöra en 

betydande grund för Hebys hållbarhetsarbete och ska ligga till grund för arbetet med budget 

och planering- och uppföljning. För närvarande ser Heby kommun över målstyrningen och 
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kommande arbete med Energi- och klimatplanen kommer att tillgodose den målstyrning som 

ska gälla. Därför anges inte att minskad klimatpåverkan ska vara ett gemensamt effektmål i 

förslag till Energi- och klimatplan, utan ska formas utifrån den målstyrning som gäller för 

planens startår. Avsikten med Energi- och klimatplanen är att åtgärderna ska följas upp på 

årsbasis utifrån det ansvar som kommer beskrivas i handlingsplanen och bör finnas med i 

budget och planering- och uppföljningsprocessen. 

Motionen anger även ”Vi är medvetna om att kommunen saknar verktyg att mäta utsläpp eller 

räkna ut i detalj vad verksamheterna genererar för utsläpp. Men man bör kunna redovisa om den 

verksamhet man bedrivit och de investeringar man gjort lett till ökade eller minskade utsläpp av 

koldioxid.” Heby kommun har idag otillräckligt underlag för att redovisa klimatutsläpp som 

verksamheterna ger upphov till. Arbetet med Energi- och klimatplanen kommer inkludera 

uppföljning av mål och därigenom kommer uppföljning av klimatutsläpp att tillgodoses.  

Genom förslag på Energi- och klimatplan 2030 för Heby kommun och hur planen ska 

implementeras i budget, planering och uppföljning bedömer kommunstyrelsen att delar av 

motionens viljeinriktning bättre tillgodoses där än genom ett gemensamt effektmål.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 

Ks § 209/2021 

Motion om nya effektmål om minskade koldioxidutsläpp 
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Ks § 190   

PwC:s utredning om kommunens administration 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Utredningen överlämnas till förvaltningen för analys av åtgärd i syfte att effektivisera 
administrationen. Återrapport ska ske till kommunstyrelsen vid sammanträdet den 29 mars 
2023. 

 

Sammanfattning 

Carolina Andersson och Fredrik Birekland, utredare på PwC redogör för den utredning om 
kommunens administration som man genomfört på uppdrag av kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning av administrativ verksamhet, PwC, 7 oktober 2022 

Ks § 41/2022 

 

Delges 

Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kanslichef 
Samtliga förvaltningschefer 
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Ks § 191 Dnr KS/2020:17 871 

Nytt kulturmiljöprogram för Heby kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige antar kulturmiljöprogram med vägledande förord för Heby 
kommun. Kulturmiljöprogrammet ersätter kulturminnesvårdsprogram 1986. 

 

Sammanfattning 

I april 2020 (2020-04-07 § 83) gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 

att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram. Bakgrunden till beslutet var att både mark- och 

planeringsenheten och kultur- och fritidsenheten sett ett behov av ett nytt kulturmiljöprogram. 

Det gamla programmet kallat Kulturminnesvårdsprogram 1986 anses inte uppfylla dagens behov 

av omfattning, koppling till gällande lagstiftning och förmåga att inspirera och vägleda läsare 

genom formgivning och bildmaterial. 

Heby kommuns nya kulturmiljöprogram är i sin helhet omfattande. Samtliga delar finns som PDF 
på Insidan: https://intranat.heby.se/sidor/var-organisation/politiken/material-for-dig-som-ar-
fortroendevald.html 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 

Kulturmiljöprogram, förslag 

Förvaltningens förslag till förord 

 

 

 

  

https://intranat.heby.se/sidor/var-organisation/politiken/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html
https://intranat.heby.se/sidor/var-organisation/politiken/material-for-dig-som-ar-fortroendevald.html
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Ks § 192 Dnr KS/2022:85 106 

Samrådsyttrande på Översiktsplan 2050 - Tierps kommun 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 2022-10-05 och överlämnar det till Tierps 
kommun. 

 

Sammanfattning 

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i 

framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska 

även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och 

miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen 

samordnas med nationella och regionala mål.  

Tierps nya översiktsplan stakar ut riktningen för Tierps kommun fram till målåret 2050. 

Ambitionen är att Tierp fram till dess ska växa med 5000-6000 invånare, från dagens ca 21 000 

invånare upp mot 27 000 invånare. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd för framtida kommunala 

beslut i frågor om exempelvis mark- och vattenanvändning, stadsbyggnad, landsbygdsutveckling 

och exploaterande respektive bevarande. Tierps nya översiktsplan ska också stödja en 

omställning av samhället utifrån de mål som framgår av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 

2030, om att uppnå en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och konkretisera hur detta ska 

införlivas i den kommunala verksamheten. Vidare ska Tierps nya översiktsplan bidra till 

förverkligandet av Tierps kommuns vision:  

 Tierp är en grön oas och harmonisk oas för hela livet. 

 Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls 

 Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi 

gemensamt tryggt in i framtiden.  

Tierps nya översiktsplan följer Boverkets ÖP-modell 2.1. ÖP-modellen styr en uppdelning av 

översiktsplanen i tre huvuddelar: Utvecklingsstrategi, mark- och vattenanvändning samt värden 

och hänsyn. Plan- och bygglagens krav på ställningstaganden fördelas i modellen utefter de tre 

huvuddelarna.    

Remitteringen av samrådshandlingen pågår under perioden 2022-06-27 till och med 2022-10-28.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 

Översiktsplan 2050 - Tierps kommun 

Delges 

Mark- och planeringsenheten 

Tierps kommun  
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Ks § 193 Dnr KS/2020:84 007 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, uppföljning av 

internkontrollpunkt kommunens systemförvaltning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 

Sammanfattning 

Kommunledningen har tagit beslut om införande av systemförvaltning som är ett systematiskt 

sätt att administrera och sköta av våra verksamhetssystem.  Under 2023 ska hemtagning av IT-

drift och support från Advania till IT-centrum genomföras.  

För att det ska var genomförbart måste systemförvaltningen vara på plats på samtliga enheter i 

kommunen.  En dokumentation för varje verksamhetssystem behöver finnas på plats och lagras 

och kontinuerlig hållas uppdaterat av systemansvariga. Detta gäller oavsett om 

verksamhetssystem är en molntjänst eller finns lagrad på server i kommunen. Kommunen har 

ett 80-tal verksamhetssystem.  Följande har genomförts.  

Systemansvariga har genomgått den digitala utbildningen för systemförvaltning samt upprättat 

dokumentation om systemet i ett systemkort som hålls lagrade på ett säkert sätt. Det som 

återstår är att KLASSA våra verksamhetssystem och datalagring. Med KLASSA bestämmer man 

skyddsnivåer, åtkomstbegränsning, och tillgänglighet, väljer lagrum, tex. Dataskyddlagen och 

bedömer befintligt skydd av informationen som vi lagrar i systemet. Verktyget KLASSA är 

framtaget av SKR. KLASSA behöver var på plats innan vi kan införa säker digital 

kommunikation, med säker digital kommunikation kan kommuner, regioner och statliga 

myndigheter utbyta känslig information på ett tryggt och säkert sätt. Därefter måste 

uppdatering av varje nämnds dokument- och gallringsplan göras och beslutas av nämnd. Att 

leda detta arbete kräver kunskap om informationssäkerhet och leds normalt av kommunens 

informationssäkerhetsansvarig. Då Heby kommun inte har någon 

informationssäkerhetsansvarig förväntas arbetet bli krävande pga. av kompetensbrist inom 

området.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 5 oktober 2022 
 Rapport, intern kontroll av kommunens systemförvaltning 

Delges 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Kanslichef 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samtliga förvaltningschefer 

Samtliga nämnder 
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Ks § 194   

Information om beredskap för elkapacitetsituationen vid 

eventuell resursbrist 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

 

Sammanfattning 

Muntlig redogörelse från Marie Löfgren, beredskapssamordnare. 

 

 

Delges 

Beredskapssamordnare 
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Ks § 195 Dnr KS/2021:74 012 

Kommunstyrelsens internkontroll 2022, återrapport kontroll 

av kommunens reservkraft och efterlevnad av avtal med Sala 

Heby Energi AB 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner återrapporteringen av internkontroll av reservkraft och efterlevnad av avtal 
med Sala Heby Energi AB. 

 Ger förvaltningen i uppdrag att förbereda och genomföra åtgärder för att minska 
elanvändningen i kommunens verksamheter. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2022 beslutat om tre olika 

internkontrollpunkter. En av dem är Kontroll av kommunens reservkraft, efterlevnad av avtal 

med Sala Heby Energi AB. 

I föreliggande återrapportering redovisas status för reservkraft i kommunens verksamheter på 

övergripande nivå. Åtgärder för att stärka försörjningen genomförs i oktober månad. Återstår gör 

åtgärder i Harbo, Östervåla och Vittinge i samband med kommande ny- eller ombyggnationer. 

Målsättningen är att tillskapa så kallade trygghetspunkter i samtliga tätorter som kan användas 

vid längre elavbrott. I Enåker och Huddunge finns förutsättningar att skapa informationspunkter. 

I förvaltningens planering omfattar dessa inte investeringar i reservkraft i dessa orter. 

Aktuellt just nu är dessutom att det föreligger risk för kontrollerade nedkopplingar av delar av 

landets elnät. Denna förutsättning är ny, och ingår inte i kommunstyrelsens uppdrag om 

internkontroll. Anledningen till att nedkopplingar kan inträffa är att det kan uppstå obalans i 

utbud och efterfrågan av effekt i nätet under vintern 2022/2023, vilket gör nätet instabilt om 

obalansen blir för stor. För att undvika att den typen av situation uppstår, har alla kommuner 

uppmanats att spara el. Alla statliga myndigheter har fått i uppdrag att spara el, och det pågår 

informationskampanjer riktade mot allmänheten. Vid en nedstängning kommer reservkraften att 

vara värdefull för framförallt verksamheterna. Det innebär sannolikt inte att trygghetspunkter 

behöver aktiveras, då avbrotten endast ska vara två timmar. 

Beslutsförslag 

Tjänsteskrivelse, 7 oktober 2022 
Internkontroll reservkraft, återrapportering 
Tjänsteskrivelse, 8 februari 2022 
Ks § 84/2022 
Ks § 43/2022 

 

Delges 

Beredskapssamordnare 
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Ks § 196 Dnr KS/2022:78 042 

Delårsrapport per 31 augusti 2022, kommunstyrelsens del 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänner Delårsrapport per 31 augusti 2022, kommunstyrelsens del. 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ordinarie verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 4,5 
miljoner kronor. De största positiva avvikelserna förklaras av senareläggning av hemtagningen av 
IT-supporten, 1,5 miljoner kronor. Central förvaltning redovisar en positiv budgetavvikelse 
främst beroende på en försäkringsintäkt, 1,0 miljoner kronor, och lägre personalkostnader 
beroende på vakanser/sjukdom och föräldraledigheter, 1,1 miljoner kronor och 
samhällsplaneringens positiva avvikelse mot budget förklaras av lägre personalkostnader och 
fastighetsskatt än budgeterat. För perioden redovisar den politiska verksamheten en positiv 
budgetavvikelse, 0,6 miljoner kronor, för sammanträdeskostnader. De största negativa 
avvikelserna återfinns inom arbetsmarknadsenheten, 0,8 miljoner kronor och ökade kostnader 
för myggbekämpningen i Östa naturreservat. 

Omställningskostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 miljoner kronor för 
perioden som förklaras av lägre redovisade kostnader än periodens budget. 

Utvecklingsmedel redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor. Detta ska jämföras 
med den positiva avvikelsen som redovisas och beslutad tilldelning, 0,6 miljoner kronor, vilket 
förklaras av när verksamheter startats under året. 

Sociala investeringar redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 0,1 miljoner kronor. 
Detta ska jämföras med avvikelsen mellan  tilldelade medel och redovisad kostnad, 1,3 miljoner 
kronor som förklaras av när på året verksamheten startades. 

Kommunstyrelsens ordinarie verksamhets reviderade helårsprognos redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 3,1 miljoner kronor. Avvikelserna återfinns inom samma verksamheter som 
redovisats för periodens resultat. Kommunstyrelsen har beslutat att de ökade kostnader för 
myggbekämpningen ska täckas av att avsatta medel för utvecklingsmedel inte kommer att 
utnyttjas utan ska redovisa en positiv budgetavvikelse i motsvarande omfattning. De 
prognostiserade underskotten inom Arbetsmarknadsenheten ska täckas av försäkringsintäkten 
som redovisas inom centralförvaltning. Samhällsplaneringens helårsprognos försämras jämfört 
med periodavvikelse då personal anställts senare under året och verksamhet kommer bedrivas 
senare under andra delen av året. 

Omställningskostnaderna redovisar en helårsprognos i enlighet med avsatta medel. 

Utvecklingsmedel redovisar en positiv helårsprognos på 0,6 miljoner i enlighet med 
kommunstyrelsen beslut som en åtgärd för de ökade kostnaderna för myggbekämpningen. 

Sociala investeringar redovisar en helårsprognos i enlighet med avsatta medel. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sin hantering av ekonomisk rapport för februari att begära en 
fördjupad redovisning av åtgärdsplan från förvaltningen gällande arbetsmarknadsenheten, AME, 
som har en budget i obalans. 

Kommunstyrelsen har i anslutning till beslut om månadsrapport för april 2022 beslutat att 
uppdra åt förvaltningen att en fördjupad redovisning av åtgärdsplan gällande AME ska 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti. 
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Ytterligare revision gällande AMEs uppdrag och utförande kommer att genomföras i slutet av 
augusti av PwC. PwC är upphandlade som sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna i 
Heby kommun. De förtroendevalda revisorerna har beslutat om att genomföra en granskning av 
om nämndernas arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning. 

Kommunstyrelsens verksamheter är i allt väsentligt i balans med budget och de områden som 
varit i obalans har hanterats genom åtgärder. Dessa är myggbekämpning och AME där åtgärder 
säkerställts inom det samlade verksamhetsansvaret. Utöver detta uppvisar kommunstyrelsen en 
positiv budgetavvikelse i perioden och i sin helårsprognos. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 10 oktober 2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, kommunstyrelsens del 

 

 

Delges 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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Ks § 197 Dnr KS/2022:78 042 

Delårsrapport per 31 augusti 2022 – hela kommunkoncernen 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut  

 Delårsrapport per 31 augusti 2022 – hela kommunkoncernen godkänns. 
 Utöver godkänd avvikelse från juni inom utbildningsnämndens verksamheter 

godkänna ytterligare 3,4 miljoner kronor för 2022. Utifrån ny prognos omfattar det 
belopp på köp av platser i förskola och grundskola inklusive tilläggsbelopp utanför 
kommunal verksamhet. Totalt uppgår därmed den godkända negativa 
budgetavvikelsen till 12,9 miljoner kronor 

 Kommunfullmäktige konstaterar att fördjupad analys görs av utbildningsnämndens 
kvarvarande underskott i den löpande uppföljningen under 2022. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Att anmäla helårsprognos i delårsrapport per 31 augusti 2022 till Kommunfullmäktige 
 Att kommunstyrelsen konstaterar att kommunens prognostiserade resultat för 2022 är 

54,0 miljoner kronor vilket är 22,4 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. 
Verksamhetens nettokostnad prognostiseras överstiga budget med 7,8 miljoner 
kronor. Samtliga finansiella mål uppfylls enligt den upprättade prognosen. Noteras ska 
dock att nettokostnadernas ökningstakt är på väg att närma sig den för skatter och 
generella statsbidrag, det vill säga finansiellt mål två. 

 En fördjupad analys av CLL presenterades och godkändes vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 13 september. Analysen sammanfattas i att nämnden 
fortsättningsvis kommer att säkerställa styrningen av verksamheten inom CLL.  

 Att godkänna ytterligare 3,4 miljoner kronor som avvikelse i 2022 års verksamhet 
baserat på nämndens årsprognos 2022. Totalt uppgår då den godkända avvikelsen till 
12,9 miljoner kronor.  

 Fortsatt analys behöver göras av de prognostiserade negativa avvikelserna för skolorna 
Vittinge och Harbo som har negativa prognoser motsvarande 3,5 miljoner kronor i 
delårsbokslutet. I övrigt behöver fortsatt fördjupning göras av andra kostnadsökningar 
i verksamheten.  

 Att kommunstyrelsen konstaterar att styrelsens presidie har haft möten den 17 augusti 
och 5 oktober 2022 med utbildningsnämndens presidie rörande utbildningsnämndens 
prognos och förutsättningar i budget 2023. 

 Att avstämning av volymer och priser i resursfördelning via utbildningsnämndens 
pengsystem behöver vara avstämd mot den av fullmäktige beslutade ramen för 
nämndens verksamhet för slutligt budgetbeslut i fullmäktige inför budget 2023, plan 
2024 – 2025. 

 Ett extra föreningsstöd på 500 000 kr ska delas ut till kommunens föreningar år 2022 
med inriktning på krisberedskap (150 000 kr) och social hållbarhet (350 000 kr). Det 
extra föreningsstödet med inriktning social hållbarhet fördelas i likhet med Ks § 
243/2021. 



PROTOKOLL 
2022-10-18 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 19(30) 

 

Sammanfattning 

Delårsrapporten utgör i enlighet med lagstiftarens krav och kommunens riktlinje för mål och 

budget ett fördjupat uppföljningstillfälle. Fördjupningen omfattar helårsprognos för kommunen 

som helhet och för respektive nämnd. Den innehåller även en sammanställd redovisning för Heby 

kommunkoncern samt en fördjupad prognos gällande måluppfyllnad och en översikt över 

nämndernas arbete med intern kontroll.  

Kommunen uppvisar ett som helhet ett gott resultat i perioden samt en helårsprognos som med 

marginal överstiger beslutad resultatnivå. En väsentlig förklaring till resultatutvecklingen är att 

skatter och generella statsbidrag har fortsatt att utvecklas positivt. Enligt den lämnade 

helårsprognosen bedöms kommunen uppfylla samtliga tre finansiella mål för 2022. När det gäller 

nämndernas driftredovisning är det utbildningsnämnden som för 2022 uppvisar ett större 

negativ budgetavvikelse. En del av underskottet är dokumenterat och hanterat bland annat i 

kommunfullmäktiges beslut i juni baserat på prognos upprättad efter kvartal 1. Från tidigare 

lämnad prognos i kvartalsrapporten har prognosen ytterligare försämrats med 4,7 miljoner 

kronor och uppgår nu till minus 19,3 miljoner kronor. Baserat på analys i delårsbokslut föreslås 

ytterligare poster hos utbildningsnämnden godkännas för avvikelse. Förslaget är att godkänna 

ytterligare en avvikelse med 3,4 miljoner kronor för köpta platser i förskola och grundskolan 

inklusive tilläggsersättningar utanför kommunal verksamhet. Tillsammans med tidigare godkänt 

överskridande av budgeten för 2022 uppgår beloppet därmed till 12,9 miljoner kronor.   

I den fortsatta löpande uppföljningen behöver kvarvarande prognostiserade underskott 

analyseras. Det gäller bland annat underskott för skolorna Harbo och Vittinge samt andra 

kostnadsökningar i verksamheten. 

Ytterligare fördjupningar av utbildningsnämndens verksamheter pågår inom ramen för 

säkerställande av budget för kommande år och för planperiod.  

Presidierna i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har tillsammans med tjänstepersoner 

genomfört två möten, den 17 augusti och 5 oktober. Syftet med mötena var att får ytterligare 

kunskap om utbildningsnämndens prognos och förutsättningarna att få en budget i balans 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 7 oktober 2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, hela kommunkoncernen 
Bmn § 56/2022 
Kfn § 67/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, kultur- och fritidsnämnden 
Sbn § 110/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, samhällsbyggnadsnämnden 
Von § 110/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, vård- och omsorgsnämnden 
Ubn § 102/2022 
Delårsrapport per 31 augusti 2022, utbildningsnämnden 

 

Delges 

Samtliga nämnder 
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Kommunfullmäktiges revisorer 

Ekonomichef 

Kommundirektör 

Samtliga förvaltningschefer 
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Ks § 198 Dnr KS/2022:78 042  

Träff med utbildningsnämnden med anledning av 

Delårsrapporten 
 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens presidium och förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen redogör 
för resultat och helårsprognos för utbildningsnämndens verksamhet i Delårsrapporten per 31 
augusti 2022. 

 

 

Delges 

Utbildningsnämnden 
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Ks § 199 Dnr KS/2022:9 041 

Mål och budget 2023, plan 2024-2025, angående 

utbildningsnämndens ramtilldelning 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen diskuterar Mål och budget 2023, plan 2024-2025 och frågan 
återkommer vid nästa sammanträde.  

 

 

Sammanfattning 

Ekonomichef sammanfattar nuläget gällande budgetförutsättningarna för nästa år, samt hur 

nämnderna yttrat sig gällande möjlighet att bedriva sina verksamheter inom det förslag till 

ramfördelning som kommunstyrelsen beslutade om i juni. 

Kommunstyrelsen diskuterar förslag på ramtilldelning inför kommande beslut med anledning 

av bland annat utbildningsnämndens synpunkter och hemställan om att få utökad ram.   

 

Beslutsunderlag 
Ubn § 100/2022 
Kfn § 68/2022 + yttrande, förslag på investeringar och förslag på taxor och avgifter 
Sbn § 109/2022 + förslag på investeringar och förslag på taxor och avgifter 
Von § 111/2022 + förslag på investeringar och förslag på taxor och avgifter 

 

 

Delges 

Utbildningsnämnden 
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Ks § 200 Dnr KS/2021:125 106 

Fördelning av schablonersättning från Migrationsverket för 

etableringsinsatser för nyanlända 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen fastställer den procentuella fördelningen av schablonersättningen för 
etableringsinsatser för nyanlända mellan nämnderna enligt förvaltningens förslag 

 Ersättningarna kan periodiseras i de nämnder som har en längre etableringstid än två år  
 Förvaltningen ges i uppdrag att analysera vilka kostnader olika nämnder har för de 

etableringsinsatser som genomförs 

 

Sammanfattning 

Staten har det ekonomiska ansvaret för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Kommuner 

och landsting har rätt till statlig ersättning för vissa kostnader. En del ersättningar betalas ut utan 

ansökan och andra kräver att kommuner och landsting lämnar in i en ansökan.  

Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2018, enligt KS § 233, om en fördelning av 

ersättningen mellan nämnder utifrån respektive nämnds huvudansvar. I samma beslut gavs 

förvaltningen i uppdrag att årligen föreslå kommunstyrelsen hur den så kallade 

schablonersättningen från Migrationsverket för etablering och introduktion för nyanlända ska 

fördelas mellan nämnder och verksamheter. 

Förslaget innebär en oförändrad fördelning jämfört med 2022 i enlighet med sammanställning på 

omstående sida. Samtidig föreslås en fördjupad analys av kostnader inom de olika förvaltningarna 

inom det aktuella området. En sådan analys ska förutom att stödja en bedömning av resurser som 

binds inom området kunna utgöra underlag för en eventuell framtida revidering av den aktuella 

fördelningen.   

Förvaltningens förslag är att engångsbeloppet, den så kallade glappschablonen, ska fördelas till 

Vård och omsorgsnämnden för att täcka de initiala glappkostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

Förvaltningens förslag är arbetsmarknadsenheten administrerar schablonfördelningen samt 

fördelar schablonersättningen 2023 enligt; 

0-5 år 

Vård och omsorgsnämnden, tolk och försörjningsstöd  5% 

Utbildningsnämnden, tolk och förskola   30% 

Kultur och Fritid, tolk och integration   10% 

Arbetsmarknadsenheten, mottagning, tolk och administration  55% 

 

6-15 år 

Vård och omsorgsnämnden, tolk och försörjningsstöd  5% 

Utbildningsnämnden, tolk och grundskola   65% 

Kultur och Fritid, tolk och integration   10% 
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Arbetsmarknadsenheten, mottagning tolk och administration  20% 

 

16-19 år 

Vård och omsorgsnämnden, tolk och försörjningsstöd  5% 

Utbildningsnämnden, tolk och gymnasieskola   65% 

Kultur och Fritid, tolk och integration   10% 

Arbetsmarknadsenheten, arb.marknad, mottagning, tolk och administration 20% 

 

20-65 år 

Vård och omsorgsnämnden, tolk och försörjningsstöd  10% 

Utbildningsnämnden, CLL, sfi, samhällsorientering,  50% 

Kultur och Fritid, tolk och integration   10% 

Arbetsmarknadsenheten, tolk, mottagning och administration  30% 

 

65 år och äldre 

Vård och omsorgsnämnden, tolk och försörjningsstöd  10% 

Utbildningsnämnden, CLL, sfi, samhällsorientering,  75% 

Kultur och Fritid, tolk och integration   10% 

Arbetsmarknadsenheten, tolk, mottagning och administration  5% 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 7 oktober 2022 

 

Delges 

Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Samtliga förvaltningschefer 
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Ks § 201 Dnr KS/2012:166 106 

Uppföljning av Uppsala läns pensionsstiftelse per 31 augusti 

2022 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Tacka för återrapporteringen av månadsrapport för Uppsala läns pensionsstiftelse 
efter augusti månad. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 26 april, KS §83, att ge förvaltningen i 

uppdrag att lämna löpande återrapportering i anslutning till ordinarie rapportering efter mars, 

augusti och december. Denna återrapport omfattar stiftelsen efter augusti månad. 

I förhållande till rapporteringen i stiftelsens årsbokslut har marknadsvärdet på placeringarna 

minskat med drygt 69 miljoner kronor vilket motsvarar -6,4 procent. Under årets första 8 

månader har dock stiftelsen haft en bättre utveckling än jämförelseindex för alternativa 

investeringar och för ränteplaceringar. Det är främst de alternativa placeringarna som 

överträffat jämförelseindex. Det omfattar placeringar i mikrolånefonder. I jämförelse med 

rapporteringen efter mars är det en försämring med ca 28 miljoner kronor. 

Då placeringen är långsiktig ska avkastningen bedömas i ett mer långsiktigt perspektiv. Med 

stöd i läget per 31 augusti 2022 är avkastningen bättre än det totalindex stiftelsen jämförs med, 

4,9 procent jämfört med 4,4 procent. Stiftelsens avkastning är samtidigt sämre än det i 

riktlinjerna fastställda avkastningskravet som i perioden uppgår till 5,1 procent sedan start.  

Placeringarna följer den normalportfölj som fastställts i placeringsriktlinjerna. Det innebär en 

aktieandel med 50 procent (svenska och utländska), ränteandel om 45 procent samt alternativa 

placeringar om 5 procent. Per den 31 augusti är aktieandelen 50 procent, ränteandelen 41,3 

procent och alternativa placeringar 8,7 procent. 

Styrelsen har under hösten beslutat om en utökad placering i en temafond hälsovård som 

bedöms mindre konjunkturkänslig. Styrelsen har fördjupat diskussionen om en koncentration 

av globala indexfonder samt eventuella placeringar i fonder inom området alternativ energi. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 7 oktober 2022 

 

Delges 

Ekonomichef 
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Ks § 202 Dnr KS/2021:111 027 

Svar på motion om introduktionsvecka 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionen avslås. 

 

Sammanfattning 

Ingela Wikander (KD) och Bernt Ove Stenmark (KD) anmälde till Kf § 82/2021 en motion om 

introduktionsvecka för nyanställda. Fullmäktige beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att 

bereda motionen. 

I motionen föreslås det att nyanställda i kommunen, främst tjänstemän men även i möjlig mån 

skolpersonal, anställda inom vården med mera får genomgå en introduktionsvecka med besök på 

de olika orterna som finns. Samt i möjligaste mån ta del av turistattraktioner och sevärdheter. 

Varje ort har kunnigt folk som kan berätta om orten, historiken och skapa större kunskap och 

förståelse kring en liten kommuns problemsituationer och möjligheter. Den 19 oktober 2021 

beslutar Kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att utreda motion.   

I början av 2000-talet fanns det en introduktionsresa med buss runt om i kommunen ungefär 

såsom motionen föreslår. Det var uppskattat och något som det pratas om då och då än idag. En 

skillnad från i början decenniet är att kommunen har en betydligt högre personalomsättning idag. 

Det börjar och slutar runt 100 medarbetare årligen i hela kommunen. Det går inte att komma 

ifrån att ett arrangemang enligt motionen är en resurskrävande insats och ett betydande 

arbetsmoment och arrangemang. Det finns ingen medarbetare eller enhet som idag kan arrangera 

detta utan att ordinarie arbete måste omprioriteras. Dessutom krävs det resurser i form av 

budget.  

Vi kan slå fast att en bra introduktion kan vara avgörande för att utveckla och även behålla en 

medarbetare en längre tid.  Förslaget ligger också helt i linje med Planeringsdirektivet under 

Hållbar tillväxt och kommunens mål om att uppfattas som en attraktiv kommun och arbetsgivare. 

Resultat av avgångsintervjuer med chefer i Heby kommun och avgångsenkäter med övriga 

anställda visar att introduktionen är viktig och att den till och med kan bli än bättre i de flesta 

verksamheterna. Området är under ständig utveckling. Stödenheter, IT-Centrum och 

förvaltningen själva arbetar aktivt med utbildning, mallar, rutiner, information, mentorer, digitala 

verktyg m m för att uppnå en bättre introduktion på arbetsplatsen. En bra introduktion omfattar 

även arbetsmiljö och minskar risken att bli skadad i arbetet.   

Vi kan konstatera att det läggs kraft och resurser på många delar i introduktionen för nyanställda 

inom Heby kommun.  
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Det motionen tar upp är också viktigt. Att tidigt förstå och bli delaktig i kommunens vision - Heby 

Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar 

människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna – förstärker känslan av sammanhang och 

har många positiva effekter.  

I dagsläget finns dock inga resurser eller budget för att förverkliga intentionerna i denna motion. 

Kärnan i motionen tar vi till oss och om möjligt omsätter i andra sammanhang som t ex enklare 

filmer om orterna och lyfter upp det fina med att bo och verka i Heby kommun eller 

introduktionsrundtur i kommunen i en mindre skala.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 22 september 2022 
Ks § /2022 
Kf § 82/2021 
Motion om introduktionsvecka 
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Ks § 203 Dnr KS/2022:1 006 

Svar på motion om voteringssystem 
 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen avslås.  
 

Sammanfattning 

Mattias Widén (SD) inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022 med 

Motion om voteringssystem för fullmäktige. I motionen föreslås det att Heby kommunfullmäktige 

ska använda ett digitalt voteringssystem för att hantera voteringar och upprop. Argumenten för 

införande är att det skulle underlätta för de förtroendevalda, spara tid, samt att det också skulle 

vara enklare för allmänhet och ledamöter att följa utfallet i voteringen med ett digitalt verktyg där 

resultatet summeras och kan visas via bildskärm. 

Det finns lite olika alternativ ute på marknaden, där mötessystemen ofta inkluderar andra 

funktioner som också kan nyttjas för att administrera fullmäktigesammanträden utöver det som 

efterfrågas i motionen, såsom integrering till tv-sändning av sammanträdet, reglering av 

talartider, möjlighet för ledamöter att via systemet begära ordet, replik, yrkande etc. Dessa 

funktioner skulle också kunna skapa mer följsamhet i debatter och beslutsfattandet.  

 

Beslutsunderlag 

Ks § 44/2022 

Kf § 14/2022 

Motion om voteringssystem 
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Ks § 204 Dnr KS/2022:87 106 

Skrivelse till Uppsala Universitet om att inkludera Heby 

kommun i Partnerskoleavtalet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 Antar skrivelsen och överlämnar den till Uppsala Universitet. 
 

Sammanfattning 

Heby kommun har, liksom hela offentlig sektor, en utmaning i att kompetensförsörja sina 

verksamheter. En stor yrkeskår i kommunerna är lärarkåren, vars kompetens och stabilitet är 

viktiga och grundläggande förutsättningar för en god undervisning för våra elever, Återväxten i 

lärarkåren är en av de största utmaningarna i kommunens kompetensförsörjning och något vi 

lägger stor kraft på att klara av. Utmaningen har blivit svårare att hantera sedan Uppsala 

Universitetet beslutade att utesluta Heby kommun från att ingå i Partnerskoleavtalet. 

För universitets- och högskolevärlden bör det också vara viktigt att ingå som en länk i kedjan som 

krävs för att kompetensförsörja Sveriges samhällsviktiga verksamheter. Den utformning som 

sedan några år tagits fram för verksamhetsförlagd praktik gör att den funktionen inte kan anses 

uppnås.  

En av de viktigaste källorna till ny kompetens och personal inom skolan har tidigare varit att ta 

emot lärarstudenter som gör sin praktik i kommunen (verksamhetsförlagd utbildning). En del av 

de som gör praktik hos oss, har också kommit tillbaka till kommunen efter examen. För 

kommunen är det ett värdefullt sätt att få visa upp sig som arbetsgivare och knyta till sig nya 

lärare. Vi har också medborgare i kommunen som vill utbilda sig till lärare, men som har avstått 

då avståndet till praktikplatserna de erbjuds är alltför långt bort.  

Då det i vår region finns ett Universitet med lärarutbildning, framstår det som olyckligt att vi inte 

erbjuds att ta emot lärarstudenter från denna utbildning. Det finns andra lärarutbildningar vid 

andra högskolor i vår omvärld, men att alternativet för Heby kommun är att söka samarbeten 

med lärosäten utanför vår region för att möjliggöra detta är inte den bild vi har av hur samarbetet 

i vår region ska fungera. 

Heby kommun önskar får till stånd en dialog kring Partnerskoleataket, samt att Uppsala 

Universitet omprövar sin hållning gällande vilka parter som kan ingå i avtalet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 7 oktober 2022 

 

Delges 

Kommundirektör 
Uppsala Universitet 
Utbildningsnämnden 
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Ks § 205 Dnr KS/2022:11, KS/2022:5, KS/2022:70 042, 105, 106 

Information och rapporter 
 

 Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 

 Följande handlingar föreligger: 

 Protokoll, Styrelsemöte, SHE AB, 1 september 2022 
 Protokoll, Styrelsemöte, SHE Elnät AB, 1 september 2022 
 Rutin för visselblåsning 
 Ubn § 83/2022 
 Ubn § 95/2022 
 Analys av Regional bostadsmarknad år 2022 i Uppsala län 
 Ubn § 91/2022 
 Ubn § 90/2022 
 Ubn § 89/2022 
 Ubn § 97/2022 
 Ubn § 93/2022 
 Ubn § 98/2022 
 Information till Kommunstyrelsen om godkänd arbetsplan för undersökningsarbete 

inom Jugansbo 1008 och 1009 
 Personalutskottet, 7 oktober 2022 

 

 

 

 

 

 


