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1. Inledning 
1.1 Om kommunens årsredovisning 2019 

Den årsredovisning som ni nu läser är indelad i sex huvudavsnitt: 

 Kapitel 1 Inledning. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektörens inledningsord.  
 Kapitel 2 Förvaltningsberättelse. Här redovisas övergripande frågor om Hedemora kommunkoncern och 

Hedemora kommun.  
 Kapitel 3 Ekonomisk redovisning. Innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter för 

koncernen respektive Hedemora kommun. 
 Kapitel 4 Uppföljning av kommunens mål. Kommunen har fastställt sex övergripande mål. Till varje mål är 

kopplat ett antal nyckeltal. Under detta kapitel görs en detaljerad uppföljning av varje nyckeltal. 
 Kapitel 5 Driftsredovisning. Här finns redovisning för respektive nämnd, främst avseende ekonomi. Rap-

portering om verksamhet, händelser under året, etc. ligger under förvaltningsberättelsen och måluppföljning under 
kapitel 4. 

 Kapitel 6 Investeringsredovisning är en redogörelse för kommunens investeringar, mm 

Ny lag om årsredovisning 

En kommunal årsredovisning ska tillfredsställa många intressenter. En självklar roll är att den ska ge en återrapportering 
till förtroendevalda, dvs primärt kommunfullmäktige, kring ekonomi, verksamhet och styrning. Den ska också ge relevant 
information till andra intressenter som t.ex. kommuninvånare så att de kan värdera hur kommunens arbetar och ge 
bedömningsunderlag vid val av sina förtroendevalda  

Från 2019-01-01 gäller en ny ”Kommunal bokförings- och redovisningslag”. Lagen innehåller bland annat tydliga 
rekommendationer för utformning av kommunala årsredovisningar där i huvudsak följande delar kan noteras: 

 Fokus för redovisningen lyfts från och med 2019 på kommunkoncernen och inte bara på själva kommunen. Detta 
återspeglas i alla delar av årsredovisningen. 

 Även verksamhet som drivs tillsammans med andra kommuner och genom privata utförare redovisas. 
 Årsredovisningen har fått en fast form med avsnitt som alltid ska finnas med och som redovisas i en fast ordning. 

Den kommunala årsredovisningen liknar i mångt och mycket den utformning som gäller för aktiebolag. 

Ett grundläggande syfte med årsredovisningen är att den ska utgöra underlag för ansvarsprövningen i fullmäktige. 

 För att det ska vara möjligt krävs att årsredovisningen innehåller en avrapportering av hur fullmäktiges beslutade 
mål har uppfyllts, om fullmäktiges beslutade riktlinjer har följts samt om de uppdrag som fullmäktige har gett 
nämnderna har genomförts. 

 Årsredovisningen ska också vara en spegel av budget och planer. 
 Ett annat grundläggande syfte är givetvis också att redovisa en rättvisande bild av det finansiella resultatet och 

ställningen. 
 Budgeten är av central betydelse för styrningen/politisk styrning. Därför måste budgetutfall tydligt rapporteras, 

såväl kvantitativt som kvalitativt! Årsredovisningen måste därför vara utformad så att fullmäktige och övriga 
intressenter kan få en verklig återkoppling mot den budget som beslutats. 

Årsredovisningen redovisas genomgående i miljoner kronor.   



 

4 
 

1.2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Året som gått. 	
Första november 2019 tillträdde jag som kommunstyrelsens ordförande efter att varit ordförande för miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden sedan årsskiftet. Att få ett förtroendeuppdrag som kommunstyrelseordförande är en stor ära och såklart 
både spännande och intressant.   

Ett stort fokusområde sedan jag tillträdde har varit kommunens ekonomi. Delårsrapporten 31/8 pekade mot ett resultat på 
-18,6 miljoner. Detta förde med sig ett stort fokus i hela kommunen på att förbättra ekonomin. Ett effektiviseringsprogram 
för åren 2020–2022 togs fram. Arbetet har påbörjats och resultatet för 2019 slutade på -4,4 miljoner. De stora effekterna 
av effektiviseringsprogrammet kommer förhoppningsvis att börja synas under 2020.  

Vi hamnar fortfarande lågt i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Vi arbetar hårt med att förbättra oss bland 
annat genom företagarfrukostar och företagsbesök. Setras satsning på en ny KL-träfabrik i Långshyttan är väldigt positivt 
såväl för Långshyttan som för hela kommunen.  

Den ekonomiska situationen har så klart präglat året men det har även 
hänt mycket positivt i vår kommun. Hedemora kommun var en av fem 
finalister i svenska jämställdhetspriset 2019. Tyvärr räckte det inte ända 
till seger men ändå ett fantastiskt kvitto på vårt jämställdhetsarbete. Vi 
har även uppmärksammats på kvalitetsmässan för vårt arbete med 
målstyrning i kommunen.  

Det har byggts bostäder och inflyttning har skett i kvarteret Ålen. Första 
spadtaget har även tagits till nya seniorbostäder på Landsgatan, där två 
byggnader i kvarteret Abborren byggs om till tolv tillgängliga moderna 
lägenheter för äldre.  

Fortfarande råder brist på bostäder vilket innebär att fortsatta satsningar 
på bostadsbyggande måste göras. Närmast i planen ligger kvarteret Laxen 
(f.d. Bullerbyn).   

Ett mycket lyckat evenemang tillsammans med Hedemora Näringsliv är 
”Träffpunkt Hedemorabygd”, där kommunal- och oppositionsråd träffar 
medborgarna i våra tätorter. Där blir det väldigt bra dialoger, men tyvärr 
saknas fortfarande våra ungdomar på dessa träffar.  

Vår paviljong där medborgarna kan komma med idéer och synpunkter 
har delats i två och ställts upp i Långshyttan och Vikmanshyttan. Tidigare 
var den uppställd i sin helhet på Henemoren.  

Den sista etappen av Vasahallens renovering har slutförts och det har 
beslutats om en stor ombyggnad och renovering av Tjädernhuset.  

 

Till sist:  

Ett stort tack till alla medborgare, medarbetare och politiker för året som gått. 
Tillsammans är vi Hedemora!  

 
Stefan Norberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1.3 Kommundirektören har ordet 
2019, Annika Strands sjunde år som kommunchef/kommundirektör. Året har varit intensivt på många olika sätt. Ekonomi 
och verksamhetsfrågor har varit starkt fokuserade på förbättringar. Ändå har utveckling inom många områden kunna 
bedrivas. Jag vill rikta ett stort tack till samtliga medarbetar för det gångna året. 

Invånare 

Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt medborgarnas syn på sin kommun genom att delta i SCBs 
medborgarundersökning. Kommunikationer bostäder och trygghet är viktiga delar att förbättra anser invånarna. Varje 
nämnd förvaltning har uppdraget att se över vad man kan förbättra utifrån detta. Lokala brottsförebyggande rådet har arbetat 
med att säkra tryggheten i kommunen. Flera trygghetsvandringar har gjorts. Befolkningstalet har inte sjunkit utan ligger 
kvar på en relativt stabil nivå jämfört med 2018. Företagarna är viktiga samarbetspartners i kommunen och samarbetet är 
förbättrat. 

Företagsbesök görs varje vecka av näringslivsbolaget och politiker. Företagslots medför att företagare kan få snabb respons 
ex vid etableringar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har förbättrat handläggningstider och bemötande i bygg-
lovsfrågor.  

Glädjande att fler gymnasieelever väljer sitt lärosäte till Hedemora. Andelen gymnasieelever som valt att studera i 
Hedemora har ökat med 100% senaste åren. Barn och unga i behov av insatser av socialtjänst har uppmärksammats under 
2019. Inspektionen för vård och omsorg samt förvaltningen själv, har sett stora brister i handläggningen. Arbetet med att 
förbättra har inletts för att säkerställa kvalitet i de insatser som kommunen erbjuder barn och unga.  

Staten fortsätter att minska sin närvaro i kommunen. Under året har arbetsförmedlingen stängt sitt lokalkontor i Hedemora 
och de arbetssökande hänvisas till digital kontakt eller fysiskt kontaktkontor i Avesta.  

Ekonomi 

Årets budget räknade med en låg resultatnivå och små resurser för oförutsedda händelser.  Detta i kombination med ökade 
behov inom verksamheterna bildning och omsorg har bidragit till ett ekonomiskt resultat motsvarande -4,4 mkr.  

Befolkningsmässigt har det inte skett några volymökningar som kan förklara de ökade behoven men inom omsorg kan 
ökningen härledas till att verksamheten inte klarat sina av uppgifter på ett lagmässigt bra sätt. Inspektionen för vård och 
omsorg har vid tillsyn påtalat allvarliga brister i hanteringen av barn och unga. Kommunen har förstärkt verksamheten med 
nya ledare/chefer och den interna kontrollen har skärpts vilket medfört att fler brister upptäckts. Ny förvaltningschef har 
tillträtt och arbetet med att införa rutiner för en kvalitetsmässigt och ekonomiskt effektiv verksamhet pågår.  

Nämnder och förvaltningar har en effektiviseringsplan som startat 2019 och som kommer pågå år framöver. Bildning har 
stort underskott som härleds till resurser för barn med stora behov av stöd i lärandet. En långsiktig investeringsplan 2020–
2040 har tagits fram och där tydliggörs de ekonomiska behoven kommande år. Den långsiktiga ekonomiska planen för 
Hedemoras utveckling måste fortsatt diskuteras och hanteras. 

Medarbetare 

HME-undersökning har genomförts i samtliga förvaltningar och den visar ett medarbetarengagemang som är -
tillfredsställande. Antalet anställda har sjunkit och beror på effektivisering och heltid. Sjuktalet har sjunkit vilket är 
glädjande men arbetet med att sänka sjuktalet måste fortsatt vara i fokus. Olika undersökningar har visat att vi fortsatt måste 
arbeta med bemötande och kundfokus. Ett gott bemötande är viktigt för att ha ett lågt sjuktal och en ekonomiskt och 
kvalitativt bra verksamhet.  

Rekrytering är en del i personalarbetet som ställer ökade krav på analyser innan anställningar. Ny förvaltningschef har 
anställts inom omsorg medan ekonomichefsrekrytering har pågått under året. En tillförordnad förvaltningschef för miljö- 
och samhällsbyggnad och en kommunikationschef har anställts. 

Hållbar utveckling 

I perspektivet hållbar utveckling är fyra fokusområden prioriterade – jämställdhet, jämlik hälsa, miljö och inkludering. 

Jämställdhet 

Hedemoras arbete med jämställdhetsfrågor resulterade i att kommunen kom i final till stora jämställdhetspriset i Sverige. 
Ett gott betyg! Viktiga delar som kommunen har utvecklat är heltid, jämställda löner, könsuppdelad statistik, jämställd-
hetsintegrering, jämställd budgetering av bidrag till ungdomsföreningar samt en styrmodell där jämställdhetsfrågorna finns 
med i alla nyckeltal. 

2019 avslutades AMIF-projektet (Asyl-migration-integrationsfonden) ”En väg in”, vilket har varit ett mycket lyckosamt 
projekt för Hedemoras nyanlända och asylsökande. Projektet har bidragit till att nyanlända kvinnor och män getts möjlighet 
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att starta eget, studera eller få praktik/anställning. Flyktingarna har minskat i antal under 2019 och det beror i sin tur på att 
flyktingströmmen mot Sverige minskat. 

Jämlik hälsa 

Hedemora kommun har ett stort arbete med att minska ohälsan i kommunen. Familjecentralen/ Trion har deltagit i ett 
projekt till syfte att studera tidiga insatser till unga barn. Det har bidragit till nya arbetsmetoder för att tidigt kunna sätta in 
rätt insatser till barn/familjer som senare annars riskerar att hamna i ett utanförskap. 

Försörjningsstödet är mycket högt och insatser att minska detta har gjorts bl.a. genom att starta EU-projektet 
”Hedemoramodellen” som drivs av bildningsnämnden. Förhoppningen är att modellen ska bidra till ökade kunskaper i 
facksvenska samt att basala grundkunskaper inom ett arbetsområde ska ge ökade möjligheter till praktik/ och kanske på 
sikt en anställning. Att arbetsförmedlingen finns på längre avstånd är inte något som kan betraktas som positivt. 

Miljö 

I Hedemora kommuns styrmodell finns nyckeltal som vart och ett har en koppling till Agenda 2030.   

Kommunen satsar på elbilar vid utbyten. Bilparken ska hållas stram och promenader, cykling, tåg, buss och Skype ska vara 
förstahandsval. År 2019 har resan startats mot mer hållbar kommunikation.  

Miljötillsyn har genomförts och där finns en del förbättringsområden som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar 
med att förbättra. Kommunen följer olika miljöfaktorer som mäts av miljöfakta årligen och kan där följa olika parametrar 
avseende miljö. År 2019 har omdömet om kommunen förbättrats i olika undersökningar.  

Lokal avfallsplan har en arbetsgrupp som arbetat utifrån den regionala avfallsplanen. Arbetet har inte kommit i mål utan 
kommer pågå även 2020. 

Jag vill sluta med att tacka alla medarbetare för fina arbetsinsatser år 2019. Ni gör ett jättejobb! 
 
Annika Strand 
Kommundirektör 
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2. Förvaltningsberättelse
I denna förvaltningsberättelse lämnar Hedemora kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala 
koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 
Förvaltningsberättelse.  

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Hedemora kommuns verksamhet det gångna 
året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en bild av den samlade kommunala verksamheten, 
oberoende av hur verksamheten är organiserad. 

Kommunen har inget moderbolag för de 4 ägda bolagen och därför är det inte en ren koncern. I årsredovisningen används 
ändå ibland beteckningen kommunkoncernen även fast denna benämning inte är helt relevant. Detta är mera av pedagogiska 
skäl. 

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

 Utvecklingen inom Hedemora kommunkoncern

Den samlade kommunala verksamheten består av Hedemora kommun samt de fyra bolagen AB Hedemorabostäder, 
Hedemora Kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB och Hedemora Näringsliv AB. Resultatet för året uppgår till 1,1 
mkr (föregående år 21,8 mkr) och koncernens omsättning uppgår till 454,2 mkr (föregående år 482,0 mkr).  

Det redovisade resultatet för 2019, 1,0 mkr, för den samlade kommunala verksamheten, är betydligt svagare än tidigare år. 
Det svagare resultatet förklaras främst av sämre resultat för kommunen och Hedemora Energi AB.  

Trots utvecklingen vad gäller befolkning och åldersstruktur är den finansiella ställningen förhållandevis stabil. Soliditeten 
(med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) är 17%. Balansomslutningen för koncernen är 1 719,4 mkr och långfristiga 
skulder uppgår till 966,3 mkr (föregående år 941,8 mkr). Koncernens egna kapital 2019-12-31 är 446,0 mkr (föregående 
år 455,1 mkr). Investeringar har genomförts för 175,6 mkr. 

Nedan visas två olika sammanställningar över koncernen. 

mkr Kommun- Hedemora Hedemora- Hedemora Hedemora Hedemora 

  koncernen kommun bostäder Kommunfast. Energi Näringsliv 

Verksamhetens intäkter 454,2 212,4 80,6 80,8 214,1 8,5 

Verksamhetens kostnader -1 324,3 -1 171,3 -63,7 -62,1 -161,2 -8,3 

Avskrivningar -89,6 -22,1 -11,8 -11,7 -44,0 0,0 

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämn. 967,1 967,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansnetto -2,6 9,5 -1,9 -1,5 -2,8 0,0 

Skatter -3,7 0,0 -0,5 -1,8 -1,3 -0,1 

Resultat 1,1 -4,4 2,7 3,7 4,8 0,1 
 

 

mkr Hedemora kommunkoncern - Resultatutveckling 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 425,2 499,0 478,9 482,0 454,2 

Verksamhetens kostnader -1 398,9 -1 316,2 -1 299,5 -1 317,8 -1 324,3 

Avskrivningar -86,4 -91,8 -90,5 -83,7 -89,6 

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämn 864,9 943,7 942,2 944,1 967,1 

Finansnetto -12,6 -10,2 -7,5 -2,8 -2,6 

Skatter 1,1 -2,7 -2,8 -0,6 -3,7 

Jämförelsestörande poster 231,5 81,8 0,0 0,0 0,0 

Resultat 24,8 103,6 20,8 21,2 1,1 
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Kommunkoncernen har varit intakt sedan 2012 förutom att Hedemora Näringsliv AB tillkommit under 2016.  Nedan 
redovisas övergripande resultat och ställning för de helägda bolagen till Hedemora kommun. Dessutom redovisas en 
tabell med nyckeltal för koncernen.  
 
Hedemora Energi AB 

Koncernen redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 6,1 mkr. Motsvarande period förra året var 13,8 mkr. Orsaken 
till avvikelsen är ökade driftskostnader inom VA- och fjärrvärmeverksamheten samt minskade fjärrvärmeintäkter på grund 
av mildare väder. 

Rörelsens intäkter uppgår till 207,8 mkr (205,5 mkr föregående år). Balansomslutningen uppgår till 698,4.  

Investeringarna för året uppgår till 67,9 mkr.  

AB Hedemorabostäder 

Bolaget redovisar en omsättning med 78,4 mkr och ett resultat på 3,2 mkr efter finansnetto. Bolaget har en 
balansomslutning på 395,5 mkr och ett eget kapital på 91,9 mkr. 

Hedemora kommunfastigheter AB 

Bolaget redovisar en omsättning på 80,7 och ett resultat på 5,3 mkr efter finansnetto. Balansomslutningen uppgår till 297,3 
mkr, eget kapital 22,9 mkr och obeskattade reserver 15,5 mkr.  

Hedemora näringsliv AB 

Bolaget redovisar en omsättning på 8,5 mkr och ett resultat med 0, mkr.  Balansomslutning uppgår till 3,3 mkr och eget 
kapital till 1,4 mkr.

 
 

Hedemora kommunkoncern Bokslut Bokslut Bokslut  Bokslut  Bokslut  

Mkr 2015 2016 2017 2018 2019 
Verksamhetens intäkter 425,2 499,0 478,9 482,0 454,2 
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar -1485,3 -1408,0 -1390,0 -1401,5 -1 413,9 
Verksamhetens nettokostnader -1060,1 -909,0 -911,1 -919,5 -959,7 
Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning 864,9 943,6 942,2 944,1 -1413,9 
Årets resultat 24,8 103,6 26,3 21,2 1,1 
Eget kapital 381,3 403,0 422,6 455,1 446,0 
Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser 131,6 223,7 265,1 296,9 291,4 
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 8% 14% 17% 18% 17% 
Investeringar 73,6 126,4 138,1 175,6 175,6 
Långfristig låneskuld 911 899,3 873,0 941,8 966,3 
Antal anställda 1 336 1 380   1 527 1 487 
            
Per invånare           
Verksamhetens nettokostnad, (kr/invånare) -69 748 -59 072 -58 682 -59 572 -62 040 
Skatteintäkter och statsbidrag, (kr per invånare) 56 905 61 321 60 684 61 166 -91 399 
Investeringar per invånare, (kr/invånare) 4 842 8 214 8 895 11 377 11 352 
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 Utvecklingen inom Hedemora kommun

Hedemora kommun redovisar för 2019 ett underskott om -4,4 mkr (föregående år -2,6 mkr). Underskottet är störst för de 
två stora nämnderna Bildningsnämnden och Omsorgsnämnden. Den större delen uppvägs dock av ett kraftigt överskott 
för kommunens finansförvaltning. 

Eget kapital uppgår till 208 mkr och soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 11%. Kommunen har inga lån. 

Hedemora kommun Bokslut Bokslut Bokslut  Bokslut  Bokslut  
mkr 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal invånare (folkmängd) 15 199 15 388 15 526 15 435 15 469 
Kommunal skattesats (%) 22,64 22,64 22,64 22,17 22,17 
Verksamhetens intäkter 196,1 253,3 237,9 235,5 212,4 
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -1 268,5 -1 198,0 -1 177,6 -1 186,8 -1 193,4 
Verksamhetens nettokostnader -1 072,4 -944,7 -939,7 -951,3 -981,0 
Nettokostnad, andel av skatt och generella bidrag (%)   100,1% 99,7% 100,8% 101,4% 
Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning 864,9 943,7 942,2 944,1 967,1 
Årets resultat  19,6 74,0 0,7 -2,6 -4,4 
Andel av skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning (%) 2,3% 7,8% 0,1% -0,3% -0,5% 
Eget kapital 212,2 214,5 215,2 212,6 208,0 
Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser -37,5 35,2 46,3 54,4 53,5 
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, (%) -8% 7% 10% 12% 11% 
Investeringar (netto) 17,2 30,1 17,2 26,9 21,1 
Långfristig låneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Antal anställda 1 336 1 380 1 403 1 372 1 331 

De nyckeltal som är markerade med fetstil är nyckeltal som följs upp speciellt för kommunen och som även kommenteras 
i kapitel 4 av årsredovisningen. 
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2.2 Den kommunala koncernen  

 Verksamheter inom Hedemora kommun och dess kommunala bolag 
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs inom kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation samt i fyra 
helägda bolag, De fyra bolagen är Hedemora Energi AB, Hedemora näringsliv AB, AB Hedemorabostäder samt slutligen 
Hedemora kommunfastigheter AB.  

Därtill finns samverkansföretag som t.ex. Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken Hedemora kommun och dess 
bolag finansierar hela kommunkoncernens investeringsbehov. Dessutom samverkar kommunen med andra kommuner 
avseende upphandlingsverksamhet, räddningstjänst, mm. Kommunen anlitar i stort sett inte privata utförare, medan till 
exempel bildningsverksamhet bedrivs till ca 20% genom friskolor. En översikt av den kommunala verksamheten visas i 
följande organisationsschema. 

 Förändringar inom den politiska organisationen 
Under 2018–2019 har flera förändringar skett i organiseringen av kommunens verksamhet. Under 2018 skedde en 
sammanslagning av Vård- och omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen till 
Omsorgsförvaltningen. Owe Ahlinder (c) är fortsatt ordförande för Omsorgsnämnden. 

Ulf Hansson (s) har efterträtt Stefan Norberg (s) som ordförande för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen under 
2019.  

Rollen som kommunstyrelsens ordförande övertogs under hösten av Stefan Norberg (s) som då ersatte Ola Gilén (s).  

Under början av 2020 har presenterats ett förslag om att avveckla Bildningsnämnd och Omsorgsnämnd och föra över 
ansvaret till Kommunstyrelsen. Ett beslut förväntas någon gång under våren 2020. 
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 Kommunens nämnder och dess verksamhet 
 

Nämnder Verksamhet 

Kommunfullmäktige 

Ordf. Berndt Nygårds 

Kommunfullmäktige är kommunens ”riksdag” och därmed kommunens högsta 
beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter. 

Kommunstyrelsen 

Ordf. Stefan Norberg 

V. ordf. Christina Lundgren 

Oppositionsråd Lennart Mångs 

Förvaltn.chef Annika Strand 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunen. Verksamheter inom 
kommunstyrelsen är kanslienhet, HR-enhet, ekonomienhet, IT-enhet samt 
kommunikationsenhet. Även Räddningstjänst och näringslivsfrågor ligger inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Kanslienheten har utgjorts av kommunjurist tillika dataskyddsombud, säkerhetschef 
tillika säkerhetsskyddschef, mångfaldsstrateg, samhällsstrateg, hållbarhetsstrateg samt 
förvaltningschef tillika kommundirektör.  

Bildningsnämnden 

Ordf. Anita Hedqvist 

Förvaltn.chef Stefan Grybb 

Bildningsnämndens huvudsakliga uppgift är att svara för utbildning av barn och elever 
från förskola, pedagogisk omsorg, pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid via förskole-
klass, fritidshem, grundskola, grund-särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.  

 Kulturenheten svarar för allmänkultur, barn- och ungdomskultur inklusive den 
kommunala musikskolan 

 Stadsbiblioteket är kommunens bibliotek som förutom att vara ett folkbibliotek 
också ger stöd till skolbiblioteken. 

 Förvaltningen svarar också för fritidsgårdar, verksamheten vid bad och 
motionsanläggningarna, idrottsplatser, idrottshallar och föreningsstöd. 

 Kostenheten lagar mat till kommunens skolor och en del av förskolan samt till 
äldreboenden. 

Omsorgsnämnden 

Ordf. Owe Ahlinder 

Förvaltn.chef Marjo Savelius 

Omsorgsförvaltningen svarar för kommunens Individ och familjeomsorg, särskilda 
boenden, hemtjänst, mm. 

 Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning 
 Olika sysselsättningsåtgärder 
 Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 
 Särskilt boende för äldre (145 platser) 
 Hemtjänst i ordinärt boende  
 Gruppbostäder och servicebostäder (56 platser tillsammans)LSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) 
 Boendestöd  
 HSR Hälsa, sjukvård och rehabilitering till dem som bor i särskilt boende och 

även hälso-och sjukvård till de som är bedömda att tillhöra den kommunala 
hemsjukvården 

 Handläggning SOL (socialtjänstlagen)/LSS  
 Bostadsanpassning 

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 

Ordf. Ulf Hansson 

Förvaltn.chef Åsa Engwall  

Verksamheten omfattar  
 miljö- och hälsoskyddsområdet 
 livsmedelskontroll  
 prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 plan- och byggnadsväsende 
 bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
 kart- och mätverksamhet samt 
 energirådgivning 

Kommunrevisionen 

Ordf. Jan-Erik Olhans 

Revisorernas uppgift är att för fullmäktiges räkning övervaka och granska den kommuna-
la verksamheten så att den utövas på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Valnämnden 

Leif Fredriksson 

Valnämnden är i stort sett aktiv endast i samband med riksdagsval, regionval, kommunal-
val samt EU-val.  
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Överförmyndar-
nämnden 

Överförmyndare: 
Kurt Hjertton, Hedemora k:n 
Rune Olsson, Avesta k:n 
Ingrid Hellström, Norbergs k:n 
 
Förvaltn.chef Annika Strand 
 

Dala överförmyndarsamverkan är en samverkansorganisation där kommunerna Avesta, 
Norberg samt Hedemora ingår. Hedemora kommun är värdkommun för verksamheten 
och har även arbetsgivaransvaret. Verksamhetens gemensamma kansli är även beläget i 
Hedemora (V-Dala överförmyndarkansli). 
Överförmyndaren är tillsynsmyndighet med uppdraget att genom sin granskning se till 
att de personer som har en ställföreträdare (god man, förvaltare mm) inte lider några 
rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. Överförmyndaren har utöver detta också 
en rådgivande roll och ansöker till tingsrätten om olika typer av ställföreträdarskap för 
att nämna några av överförmyndarens huvudsakliga uppgifter.  

Finansförvaltningen Inom Finansförvaltningen redovisas kommunens skatteintäkter, generella bidrag, utjäm-
ningssystem, fastighetsavgift samt finansiella intäkter och kostnader. 

Under finansförvaltningen redovisas även kostnader för avtalspensioner, avtals-
försäkringar och utbetalningar för gamla pensionsåtaganden. Kommunens förvaltningar 
debiteras med ett PO-pålägg på 39 % på samtliga utbetalda löner. Den del som inte avser 
lagstadgade arbetsgivaravgifter, 39,00%-31,42% =7,58% tillförs finansförvaltningen för 
att täcka de delar som avser avtalspensioner och -försäkringar. 

Slutligen debiteras nämnderna för kapitalkostnader i form av en internränta på 1,75 % 
vilken beräknas på respektive nämnds bokförda anläggningstillgångar. Denna debitering 
redovisas som intäkt under Finansförvaltningen och som en kostnad för nämnderna. 

 

 Kommunens helägda bolag och dess verksamhet 
Hedemora kommun har fyra helägda bolag. Däremot finns inget moderbolag varför kommunen inte har någon renodlad 
koncern. 

VD för Hedemora Energi AB, Lina Veerme slutade under våren och Anders Engdahl övertog rollen som VD. Håkan 
Morelius är sedan 2019 ordförande för bolaget.  

Inger Wilstrand har sagt upp sin tjänst som VD för Hedemora näringsliv AB i januari 2020 och ersätts av Ann-Katrin 
Sundelius som tillförordnad VD. 

Bolag Verksamhet 

AB Hedemorabostäder 

Ordf. Mikael Gotthardsson 

VD Erik Kristiansson 

AB Hedemorabostäder ägs till 100% av Hedemora kommun och är ett allmännyttigt 
bostadsföretag som har till föremål för sin verksamhet att inom Hedemora kommun 
förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och 
affärslägenheter. Bolaget förvaltar ca 76 000 m2 bostäder och lokaler.  

Marknaden för Hedemorabostäder är Hedemora kommun. Bolaget har 1 111 lägenheter i 
Hedemora, Smedby, Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg. Merparten av 
lägenheterna ligger i centralorten Hedemora. 

Hedemora 
kommunfastigheter AB 

Ordf. Mikael Gotthardsson 

VD Erik Kristiansson 

Hedemora kommunfastigheter AB är helägt av Hedemora kommun. Bolaget har till 
ändamål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom samt bedriva annan därmed 
förenlig verksamhet.  

Hedemora kommunfastigheter bildades 2011 för att äga och förvalta kommunens 
verksamhetslokaler. Förvaltad yta uppgår till 76 000 m2. 

Dessutom sköter bolaget om kommunens gator, parker och fritidsanläggningar samt 
lokalvård inom i huvudsak kommunens skolor och barnomsorg. 
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Hedemora Energi AB 

Ordf.  Håkan Morelius 

VD Anders Engdahl 

 

Hedemora Energi AB är moderföretag i en koncern som erbjuder varor och tjänster inom 
elnät, fjärrvärme, VA, avfallshantering och stadsnät. Under 2019 tillkom även elhandel 
inom koncernen. 

Bolaget är helägt av Hedemora kommun och har till uppgift att  

 Främja tillgången till bredband för boende och företag inom kommunen 
 Främja en god fjärrvärmeförsörjning inom Hedemora och Säters kommuner. 
 Bedriva avfalls-, vatten- och avloppsverksamhet. 
 Producera elenergi via vindkraft för egen förbrukning 
 Bedriva elhandel på affärsmässig grund. 

Koncernen består av moderföretag med två helägda dotterföretag, ett företag som ägs till 
94% och ett intresseföretag.   

I moderbolaget distribueras fjärrvärme och stadsnätstjänster. Bolaget producerar och 
distribuerar dricksvatten, omhändertar och renar avloppsvatten samt transporterar och 
behandlar avfall. 

Hedemora Kraft och Värme AB producerar el och fjärrvärme i en kraftvärmeanläggning i 
Hedemora och i en kraftvärmeanläggning i Säter. I Långshyttan och Vikmanshyttan finns 
produktionsanläggningar som producerar fjärrvärme. Bolaget har ingen anställd personal. 
Personalen är anställd i Hedemora Energi som säljer tjänster till bolaget.  

Hedemora Elnät AB transiterar och distribuerar elenergi i eget elnät inom Hedemora 
kommun. Bolaget har ingen anställd personal. Personalen är anställd i Hedemora Energi 
AB som säljer tjänster till bolaget. 

Hedemora Elhandel AB som startade sin verksamhet under 2019 har som syfte att hantera 
ägarnas behov av elleverans, hantering av elproduktion samt har slutförsäljning av el till 
slutkundsmarknaden i första hand inom Hedemora kommun. Bolaget samarbetar med 
Jämtkraft AB, som bedriver elhandel och är balansansvarig.  

Intresseföretag Svältbackens Kraft AB ägs med en tredjedel, tillsammans med Setra trävaror 
AB och Erasteel Kloster AB. 

Hedemora näringsliv 
AB 

Ordf. Gun Drugge 

VD Inger Wilstrand 

Hedemora näringsliv AB bildades 2016 då kommunens näringslivsverksamhet övertog 
verksamheten inom företagarföreningen Hedemora intressenter. Kommunen valde då att 
driva verksamheten i bolagsform. Bolaget ska allmänt verka för att främja näringslivet och 
landsbygdsutvecklingen inom kommunen. 

 

 Om bolagens verksamhet 
Hedemora Energi AB är ett affärsdrivande företag. Bland annat äger man dotterbolaget Hedemora Elhandel AB till 94%. 
Dess verksamhet är starkt konkurrensutsatt.  

AB Hedemorabostäder bedriver uthyrning av lägenheter (allmännyttig verksamhet) och har en stor del av 
bostadsmarknaden inom Hedemora kommun. Hedemora kommunfastigheter AB äger och förvaltar kommunens 
verksamhetslokaler.  

Den verksamhet som bedrivs i bolagsform borde rimligtvis vara sådan verksamhet som är konkurrensutsatt, det vill säga 
drivs på affärsmässiga grunder eller drivs tillsammans med annan ägare, exempelvis en annan kommun. Enligt beslut 
från 2012 har kommunen trots detta bildat bolaget Hedemora kommunfastigheter AB och dit överlåtit i stort sett samtliga 
av kommunens ägda lokaler. Kommunen startade även 2016 ett näringslivsbolag som därigenom inte heller uppfyller 
ovan nämnda kriterier. Viss översyn sker dock av dessa förhållanden. 

I princip sker inte heller någon operativ samordning mellan bolagen och kommunen, men däremot mellan bolagen till 
viss del. Detta gäller AB Hedemorabostäder AB och Hedemora kommunfastigheter AB som har gemensam VD och 
gemensam personal. 

När det gäller de operativa verksamheter som bedrivs i bolagen lämnar kommunfullmäktige ägardirektiv. Ansvaret för 
verksamheterna ligger därför på kommunfullmäktige.  
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Det sker en finansiell samordning genom gemensam upphandling av bank-, koncernkonto- och andra finansiella tjänster, 
upplåning och hantering av kreditsäkerheter.  

 Upplysningar om förändringar, motiv samt utvecklingsbehov 
En utredning har initierats om koncernsamordning vad gäller ekonomi, personal och IT. Dessutom har förekommit 
ytterligare förändringsförslag av betydligt mer genomgripande karaktär. Dessa har dock inte vidare behandlats. 

En slutsats som kan dras är dock att strategiska förändringar med stor sannolikhet behöver göras. Det går att spara med 
osthyvel till en viss gräns, men den gränsen kan nu vara nådd i Hedemora. 

 

 

 Gemensamma nämnder, mm 
Vissa delar av kommunens verksamhet bedrivs i samarbete med en eller flera andra kommuner. För styrning av dessa 
verksamheter har bildats gemensamma nämnder med förtroendevalda från respektive kommun. 

Vad gäller driften av respektive verksamhet är den normalt förlagd till en värdkommun, d.v.s. någon av kommunerna i de 
ingångna samarbetena. Nedan ges en kort beskrivning av respektive samarbeten som Hedemora kommun bedriver. 
Närmare rapport om förvaltning och ekonomisk redovisning lämnas i separata årsredovisningar/verksamhetsberättelser 
för respektive nämnd och redovisas inte i denna årsredovisning.  
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Namn Verksamhet 

Gemensam nämnd för upphandling, GNU 

 

Hedemora kommun har ett samarbete för upphandlingsfrågor tillsammans 
med kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. För 
detta ändamål finns en gemensam nämnd för upphandlingsfrågor, GNU. 
Ludvika kommun är värdkommun för samarbetet. För att bedriva 
verksamheten finns ett UpphandlingsCenter, UhC, med ett kontor i 
Ludvika. UhC har i dagsläget ca 20 årsarbetare. UhC samordnar och 
verkställer upphandlingar för de kommuner som ingår i samarbetet. För 
Hedemoras del finns en upphandlare på plats i Hedemora två dagar per 
vecka. Arbetet i Hedemora samordnas i övrigt av ekonomichefen, som 
fungerar som upphandlingssamordnare, samt en lokal upphandlingsgrupp, 
LUG. 

Västmanland-Dala lönenämnd Västmanland-Dala lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan 
mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och 
Skinnskatteberg (FAHNS). Sedan 2019 ingår även Smedjebackens 
kommu-n i samarbetet. Nämnden fullgör de samverkande kommunernas 
uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam 
löneadministration. Norbergs kommun är värdkommun och lönekontoret är 
placerat i Norbergs kommunhus. 

Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och läkemedel 

 

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas 
(Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) 
skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den kommunala 
kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detalj-handeln. Nämn-
dens uppdrag består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun 
och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. 

Språktolknämnden i Dalarna 

 

För att kunna tillgodose Borlänge kommuns och Region Dalarnas 
skyldighet att tillhandahålla tolkar för den enskildes kontakter med myndig-
heterna har en gemensam nämnd bildats. Borlänge kommun är värd-
kommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen 
och ingår i dess organisation. 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

  

Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att erbjuda hjälpmedel, tillbehör och 
förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av kommunernas och 
regionens ansvar. Värd för nämnden är Region Dalarna. 

Visit Dalarna Visit Dalarna har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja 
besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har 
utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och har ett tydligt och 
utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen. 

Utveckling i Dalarna Holding AB Bolaget är Dalarnas kommuners gemensamma organ för länsövergripande 
utvecklingsarbete. Bolagets ändamål är att driva eller stödja regionalt 
utvecklingsarbete inom nuvarande Dalarnas län.  

Södra Dalarnas samordningsförbund Södra Dalarnas samordningsförbund uppgift är att möjliggöra för 
myndigheter att samarbeta om arbetslivsinriktad rehabilitering för dem 
som hamnat utanför arbetslivet. 

Dalarnas kommunförbund Dalarnas Kommunförbunds uppdrag är att skapa ett strukturerat samarbete 
med den nya länsregionen, Region Dalarna, och på så sätt säkra det 
kommunala inflytandet i det regionala utvecklingsarbetet. 
I Dalarnas Kommunförbunds verksamhet ingår Gymnasieantagningen och 
AV-media. 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten i 
Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg. Avesta kommun är 
värdkommun.  
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V-Dala överförmyndarsamverkan V-Dala överförmyndarsamverkan är en samverkansorganisation i enlighet 
med modellen Överförmyndare i samverkan. Samverkande kommuner är 
Avesta, Hedemora, och Norbergs kommuner.  

Hedemora kommun är värdkommun för denna samverkan. Verksam-
hetsberättelse redovisas i denna årsredovisning under kapitel 5.4. 

Övriga planerade samarbeten Diskussion pågår med Avesta kommun om en gemensam förvaltning 
avseende myndighetsdelen inom Miljö- och samhällsförvaltningen. Vid ett 
eventuellt samarbete pekar det mesta på att den personal i Hedemora som 
arbetar med dessa frågor flyttar till ett gemensamt kontor i Avesta. 
Förändringen berör ca 20 anställda. 

Ett beslut i frågan kommer förmodligen att fattas omkring sommaren 2020. 

 

 Upplysning om sådana privata utförare som inte är kommunala koncernföretag 
I princip all ”kommunal verksamhet” bedrivs inom kommunkoncernen av anställd personal.  

Däremot finns inom kommunen en omfattande friskoleverksamhet där ca 20% av kommunens elever går i friskolor inom 
kommunen. Friskolorna är Olympicaskolan i centrala Hedemora och Annaskolan i Dormsjö som båda driver såväl förskola, 
skola som fritids. Dessutom finns förskolan Noaks ark i centrala Hedemora. 
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2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

 Utvecklingen globalt och i Sverige 
Den svenska ekonomin har under 2019 fortsatt att utvecklas starkt. Mycket talar dock för att svensk ekonomi närmar sig 
en avmattningsfas, varför BNP-tillväxten kan förväntas bli lägre 2020. Konjunkturinstitutet förväntar sig en lägre tillväxt 
för 2020.  

Sveriges kommuner och landsting, SKR, har konstaterat att global BNP-tillväxt växlar ner redan under 2019 och kommer 
att mattas av ytterligare 2020. För såväl USA som Tyskland, som för världsekonomin sammantaget, förutses för 2020 den 
lägsta BNP-tillväxten på tio år. Därtill förväntas tillväxten mattas av mer i länder som är viktiga för den svenska 
utrikeshandeln. Bland annat beräknas låg tillväxt för Tyskland och Storbritannien, liksom för nordiska grannländer. De 
svenska exportutsikterna blir därför särdeles svaga, framförallt nästa år. Scenariot antar att perioden av låg global tillväxt 
också sätter avtryck 2021. 

Enligt SKR bedöms arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige fortsätta att försvagas nästa år. ”Efter en obruten förstärkning 
sedan 2010 ser vi framför oss vikande sysselsättning och stigande arbetslöshet”. Vikande efterfrågan på arbetskraft kommer 
att ge en tydlig nedgång i sysselsättningsgraden under 2020. Lägre sysselsättning förväntas i näringslivet, inom industrin 
och varuproducerande branscher, men fortsätter även inom privat tjänstesektor. Även den offentliga sysselsättningen 
bedöms falla något. De senaste tio årens stadiga ökning av antalet sysselsatta inom kommuner och regioner kommer 
därmed att brytas. 

SKR visar och tydligt i nedanstående tabell vilka medel som kommunerna haft att tillgå under tidigare år, men som nu 
försvinner. Tabellen är generell och pekar framförallt för att stora ersättningar har betalats ut för asyl- och 
flyktingmottagande, vilket även påverkar Hedemora. Skatteintäkterna förväntas också minska eftersom vi nu är på väg ur 
högkonjunkturen, medan poster som ”extra rea- o exploateringsintäkter” mest har berört storstäderna och där inte 
Hedemora berörts i nämnvärd grad. 

Miljarder kronor 2016 2017 2018 

Extra rea- o exploateringsintäkter 5,3 8,8 4,0 

Skillnad i skatteintäkt pga högkonjunktur 6,5 9,4 11,5 

Ersättning för asyl och flyktingmottagande 30 22,7 13,5 

Större intäkter till sektorn 41,8 40,9 29,0 

Varav till kommunerna 39,5 37,6 24,9 

 Befolkningsutvecklingen i Hedemora 
Inom Hedemora kommun, som har en landareal på 840 kvadratkilometer bor idag ca 15 500. Kommunen är alltså relativt 
glest befolkad.  

Sett till de senaste fem åren så innebär det en svag ökning av befolkningen. En bidragande orsak har varit den stora 
invandringen där Hedemora kommun har varit en stor mottagningskommun. 

Sett till kommunens relativt starka näringsliv finns det potential för högre befolkningstillväxt. En ansträngd bostads-
marknad i kommunen har dock bromsat tillväxten och en större andel av de som arbetar i kommunen har bosatt sig i 
angränsande kommuner. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Antal invånare (folkmängd) 15 199 15 388 15 526 15 435 15 469 

 Demografi och kostnader för olika ålderskategorier 
Nedanstående bild ger en tydlig uppfattning kostnaderna för olika ålderskategorier. Som framgår så är kostnaderna höga 
för barn och unga, relativt låga mellan 18–64 år för att sedan öka. En tendens finns såväl i Sverige som i Hedemora mot att 
vi blir allt färre i spannet 18–64 år och som ska bära kostnader för barn och unga samt för äldre. 
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Total kostnad per ålder 

 
Källa: SKR 

 Arbetsmarknad 
Hedemora kommuns näringsliv har traditionellt bestått av tre huvudgrupper.  

 Gruv-, järn- och stålindustri har varit omfattande med stålindustrier främst i orterna Långshyttan och 
Vikmanshyttan samt Bolidens gruva i Garpenberg. Järnindustrierna har dock minskat kraftigt eller upphört. Som 
exempel kan nämnas Outokumpus anläggning som för några år sedan sysselsatte omkring 2 000 personer och som 
nu är nedlagd. Motsvarande har skett med järnbruket i Vikmanshyttan. Detta har dock delvis kompenserats av en 
stark tillväxt vid Bolidenägda gruvan i Garpenberg. Gruvan är kommunens största privata arbetsgivare med 425 
anställda. Som jämförelse kan nämnas Hedemora kommun som har omkring 1 500 anställda. Även andra 
industrier har växt fram på orterna och delvis kompenserat för tidigare neddragningar. Ett exempel är bolaget Ctek 
i Vikmanshyttan som är världsledande på batteriladdare. 
 

 Jordbruk- och skogsbruk är, eller åtminstone har varit, en stor och viktig del inom Hedemora kommun. Här har, 
precis som i övriga Sverige, skett en successiv övergång från småskalighet till större, men färre gårdar. 
Skogsbruket utvecklas också och här sker exempelvis en stor utveckling i Långshyttan genom bolaget Setra 
trävarors försorg. 
 

 Livsmedel och handel. Ytterligare exempel på verksamheter inom kommunen är mejeriet i Grådö och Oppigårds 
bryggeri. Handeln i Hedemora centralort håller fortfarande ställningarna relativt väl och läget intill riksvägen har 
säkerligen bidragit till en del nyetableringar under senare år.  

Andelen företagare i kommunen ligger på drygt 7%, vilket är lite högre än riksgenomsnittet. Kommunens ranking angående 
företagsklimat är dock inte smickrande. Kommunen ligger på senaste mätningen på plats 274 av 290 kommuner. En annan 
rankning som bygger på utlåtanden från de företag som varit i kontakt med kommunen ger dock betydligt högre värden. 
Där framgår att man är relativt nöjda med kommunen och dess arbete. 

Den totala arbetslösheten i kommunen är 7,7% (2019 års siffror) medan riksgenomsnittet är 7,0%. Andelen förtids-
pensionärer är betydligt högre än riket, 7,0% mot 4,4% och andelen bidragsförsörjda uppgår till 18,3% mot rikets 
genomsnitt på 13,3%.  

 Bostadsmarknad 
Bostadsmarknaden i Hedemora kommun är ansträngd. Detta är en följd av en relativt god lokal arbetsmarknad och det stora 
antalet asylsökande, vilket sammantaget medfört en nettoinflyttning till kommunen. Till skillnad från nationell nivå där 
bostadspriserna har stabiliserats har de ökat något i Hedemora kommun under de senaste åren.  
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Under 2019 färdigställdes av det kommunala bostadsbolaget 35 lägenheter, vilket är en något lägre nivå än det uppdrag 
som kommunfullmäktige gett till bolaget. Dessutom har Migrationsverket frigjort 20 lägenheter under året av vilka 12 nu 
är renoverade och klara. Det betyder att uppemot 50 lägenheter har frigjorts för uthyrning under året. Det kan också noteras 
att 15 personer har sålt sina villor i samband med inflyttning i de nya lägenheterna, vilket innebär att villor har kunnat 
frigöras bland annat för barnfamiljer. 

 Utbildning 
Vad gäller utbildning så är ca 15% av kommunens invånare högutbildade (avser 2018) medan riksgenomsnittet ligger på 
knapp 28%.  

De senaste sex åren har kommunen gjort stora satsningar gjorts på grundskola och gymnasieskola, varav en betydande del 
finansierat med statsbidrag. Det viktigaste målet för satsningarna är att ge unga kommuninvånare bättre möjligheter till 
vidareutbildning och bättre förutsättningar för att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden. Elevernas resultat i 
grundskolan har därför under flera år getts hög prioritet. Satsningar i form av ökad lärartäthet, fler speciallärare, ökad 
trygghet i skolan, fler kontakter med föräldrar och ett utvecklat samarbete med sociala myndigheter har lett till att Hedemora 
kommun klättrat i jämförelsen av skolresultat med övriga kommuner. 

 Näringslivsfrågor 
Näringslivsfrågor har främst bedrivits inom kommunens helägda dotterbolag Hedemora näringsliv AB.  

Några projekt som bedrivits är arbetet med en forskningsanläggning vid Bolidens gruva i Garpenberg och projektet 
”RockCamp” som syftar till att utveckla yrkesutbildningen inom berg, ovan och under jord. Projekten ”En väg in” och 
”Jämställt hela tiden” har avslutats under året.  

Vad gäller landsbygdsutveckling har ett projekt för att sätta upp laddstationer för elbilar i orterna utanför Hedemora 
genomförts.  

 Effektiviseringsarbete och långsiktig planering 
Kommunens prognoser under året har indikerat stora befarade underskott. Kommunens medarbetare och förtroendevaldas 
agendor under året har mycket handlat om att ta fram förslag på åtgärder och diskussioner kring detta.  

Respektive nämnd har under året arbetat fram effektiviserings- och sparförslag som löpande har rapporterats av till 
kommunstyrelsen. Under augusti så sammanställdes även ett dokument kallat ”Effektiviseringar 2020–2022”. Dokumentet 
innehöll en sammanställning över de förslag som arbetats fram och även förslag som genomförts och som hade påverkan 
på resultaten för år 2020 – 2022. Sammanställningen delades upp på tre kategorier, lokaler, personal och övriga åtgärder 
och de totala effektiviseringarna bedömdes till 60–70 mkr/år. 

Effektiviseringsdokumentet kommunicerades ut i september genom pressträff, artiklar i tidningar och genom information 
till personal och förtroendevalda. Dokumentet fick stort genomslag, men tyvärr blev ibland fokus på detaljer i listan över 
åtgärder. Målet med dokumentet var egentligen att visa för alla berörda att kommunen arbetar intensivt med åtgärder och 
att dokumentet skulle utgöra en samlad bild över arbetet. 

Parallellt togs också fram en grov investeringsplan för kommunkoncernen för tiden 2020 – 2040. Investeringsbehovet 
visade sig vara ca 3,4 miljarder kronor. 

Såväl effektiviseringsplan som investeringsplan är dokument som löpande behöver revideras. Dokumenten utgör också en 
start på en mera långsiktig plan för kommunen och dess bolag. Denna typ av långsiktighet har tidigare till stor del saknats 
inom kommunkoncernen. Vi får därför se detta som en början på ett mera långsiktigt arbete framöver. 

 Effektiviserings- och sparåtgärder
Stort fokus har under 2019 legat på att genomföra de åtgärder som presenterats i Effektiviseringsdokumentet. Detta har i 
många avseenden präglat kommunens verksamheter under året. Inom bildningsförvaltningen har t.ex. ett flertal struktur-
åtgärder presenterats för bildningsnämnden i syfte att sänka kostnader. Förslagen har bland annat handlat om att minska 
antalet mindre skolor och koncentrera verksamheter. Dessa åtgärder har dock inte vunnit gehör utan kommunen har istället 
valt att behålla nuvarande skolstruktur i syfte att istället kunna locka invånare till kommunen. 

Inom omsorgsförvaltningen har arbetet fokuserats på att hitta arbetsformer i och med att Socialförvaltningen och Vård- 
och omsorgsförvaltningen slogs ihop under 2018 till en gemensam förvaltning, Omsorgsförvaltningen. Arbetet har också i 
hög grad varit inriktat på att komma tillrätta med stora budgetunderskott, framförallt inom försörjningsstöd och placeringar 
av barn och unga. Arbetet har också påverkats av att förvaltningschef och en avdelningschef slutat inom förvaltningen. 
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Inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har initierats ett möjligt samarbete med Västmanland-Dalarna Miljö- och 
byggförvaltning. Samarbetet gäller myndighetsdelen inom kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. 
Fördjupade diskussioner kommer att ske under 2020 med målet att ett samarbete ska kunna påbörjas från 2021.  

Större investeringar har skett under året bland annat i kommunens idrotts- och simhall, Vasahallen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har aktivt arbetat för att sänka förvaltningens kostnader. Bland annat har det 
förvaltningen tillsammans med de övriga verksamhetsbedrivande förvaltningarna analyserat sina lokalbehov. Det har bland 
annat inneburit bättre nyttjande av lokaler och med utgångspunkt från analyserna har uppsägning av hyreskontrakt skett så 
att kommunens kostnader för lokaler minskas med cirka 4,3 miljoner kronor per år. Effekten av dessa besparingar kommer 
att ske successivt. Även hyreskontrakten för lokaler i Långshyttan, gammalt kommunhus och posthus, som inte används 
av kommunala verksamheter har sagts upp och minskar kommunens kostnader från och med den 1 juli 2020 och innebär 
minskade hyreskostnader med cirka 0,8 mkr per år. Avsikten är att Kommunfastigheter AB ska sälja dessa på marknaden. 
Förvaltningen arbetar med att avveckla ishallen Klosterhallen i Långshyttan under 2020.  

Skötsel av kommunens allmänna platser och parker hanteras av Kommunfastigheter AB och här är ambitionen att ändrad 
skötselnivå och andra effektivare och mer rationella metoder ska lede till att kostnader minskar med ca 1 mkr för 2020.  

När det gäller rörligheten bland de anställda på förvaltningen så är trenden densamma som i övriga landet. Förvaltningen 
arbetar med att utveckla introduktionen av de nya kollegorna och trots påfrestande besparingspaket och diskussioner om 
åtgärder så har sjuktalen inom förvaltningen minskat flera år i rad.  

 Andra åtgärder för att effektivisera kommunens verksamhet 
Inom förvaltningarna pågår många åtgärder för att kunna bedriva verksamheterna så effektivt som möjligt. En central del 
i detta utvecklingsarbete är digitalisering. 

Inom kommunen görs flera åtgärder för att föra denna utveckling framåt. 

 IT-avdelningen ger ett stort och effektivt stöd med att tillhandahålla basen för digitaliseringen. Nu har Hedemora 
en standardiserad miljö som fungerar mycket driftssäkert. 

 En digitaliseringsgrupp har arbetat under ca 3 år med att försöka hitta områden där tekniska lösningar kan ersätta 
rutinuppgifter och där delar av administrationen kan övertas av invånarna. Idag kan man t ex beställa barnomsorg 
på nätet vilket spar tid för tjänstemännen och förenklar för medborgarna.  

 Samarbeten sker för att t ex utveckla gemensamma digitala arkiv för kommuner inom Dalarna. 

 Ekonomiavdelningen införde rutiner för ca 5 års sedan för att kunna ta emot fakturor elektroniskt och idag tas ca 
70% av fakturorna mot elektroniskt. Under 2019 har vi även kommit igång med att kunna skicka elektroniska 
fakturor till företagskunder och erbjuda privatkunder att kunna betala sina fakturor genom sin internetbank. 
Arbetet fortsätter för ytterligare förenkling och förbättring av olika systemstöd. 

 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
I tabellen sammanfattas de mest väsentliga risker som identifierats för kommunen, indelat i omvärldsrisker, 
verksamhetsrisker och finansiella risker. Det är fullt möjligt att måla upp alla typer av risker, men vi har i nedanstående 
sammanställning fokuserat på de största riskerna som vi kan bedöma inom kommunkoncernen.  

 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet 

Omvärldsrisker   

Brist på arbetskraft Brist på bostäder kan försvåra försörjning av arbetskraft 
till företagen 

AB Hedemorabostäder 

 

Åldrande befolkning Ökat tryck på omsorgsverksamheten Omsorgsnämnden 

Verksamhetsrisker   

Personal Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. 
Negativa effekter för personal och kvalitet 

Omsorgsnämnden 

Bildningsnämnden 

Underhåll av anläggningar 
och fastigheter 

Tidigarelagda investeringar i VA-anläggningar. 

Tillräckligt underhåll av fastigheter 

Hedemora Energi 

Hedemora kommunfastigh. 

Finansiella risker   
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Ränterisk Kostnadseffekter vid ränteändring De kommunala bolagen 

Pensionsförpliktelser Kostnadsökningar på grund av ränteändring och för-
ändringar i livslängd  

Kommunen 

 

 Närmare beskrivning av risker  
Brist på arbetskraft och personal 

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för kommunen och dess verksamhet. För vissa personalgrupper, särskilt lärare 
och omvårdnadspersonal finns det rekryteringssvårigheter samtidigt som kommunen står inför pensionsavgångar de 
kommande åren. Därtill finns inom framförallt omsorgsverksamheten problem med arbetsmiljö och sjukskrivningar. Detta 
gäller även till viss del inom chefsleden där det varit en del omsättning under året. 

De problem som finns ställer krav på friskvårdssatsningar och förbättrad arbetsmiljö men också på omställning, 
rationaliseringar och nyttjande av nya tekniska lösningar (välfärdsteknik). Kommunen har utvecklat ett system med 
vikariepooler för effektivare personalanvändning, tagit fram strategier för friskvårdsinsatser, rekrytering och trivsel på 
arbetsplatsen. 

Åldrande befolkning 

Samtidigt med problem med personal-
försörjningen ökar vårdbehovet inom äldre-
omsorgen vilket medför ökade kvalitetsrisker, 
då det finns begränsat med äldrebostäder samt 
utbildad omvårdnadspersonal. Vid platsbrist 
kan kostnader för medicinskt färdig-
behandlade öka. 

Underhåll av anläggningar och byggnader 

Åldrade anläggningar och byggnader medför 
risk för att underhåll och investeringar måste 
tidigareläggas i förhållande till befintliga 
underhålls- och investeringsplaner. Det gäller 
såväl anläggningar för allmänt dricksvatten 
och avlopp som bostäder.  

Tidigarelagda utgifter leder till ett ökat 
lånebehov, med följd att den kommunala 
koncernens resultaträkning, och även kom-
munens, kommer att belastas med ökade räntekostnader. Fastighetsbeståndet inom dotterbolaget AB Hedemorabostäder 
har en genomsnittlig ålder på cirka 40 år. Äldre allmänna vatten- och avloppsledningar samt tätskikt i badrum gör att ett 
flertal vattenskador uppkommer. Målsättningen är att renoveringar ska ske med eget kassaflöde och utan nyupplåning.  

Ränterisk 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten i den kommunala koncernen och kommunen. Den kommunala koncernen är exponerad för ränterisk. 

Kommunens dotterbolag har idag ca 970 mkr i låneskulder, samtliga finansierade genom Kommuninvest. Utöver detta har 
koncernen en möjlig limit på ytterligare ca 850 mkr. Kommunen har inga lån. En räntehöjning med 1% ger ökade kostnader 
med 9,7 mkr för koncernen. Det är dock inte troligt att det sker några större förändringar på räntemarknaden inom de 
närmaste åren, varför risken anses låg. 

Koncernen har ett koncernkonto hos Swedbank. Likviditetsrisk förekommer i princip endast vid löneutbetalningar i juni 
och december, då utbetalning sker innan skatteintäkter kommer in på kontot. 

Pensionsförpliktelser 
2019-12-31 har kommunen har 154,6 mkr i pensionsförpliktelser som ligger som en ansvarsförbindelse inom linjen. 
Under 2015-2016 gjorde kommunen partiell inlösen i två omgångar hos KPA, vilket motsvarade ca 300 mkr. Genom 
denna åtgärd har kommunens risktagande minskat väsentligt och därför görs bedömningen att inga större risker finns för 
större överraskningar vad gäller utbetalningar av framtida pensioner.  
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

 Verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar 
Effektiviseringsarbetet under året har haft effekt och resulterat i kostnadsminskningar, vilket gör att utfallet för året blev 
mycket bättre än befarat. Arbetet har dock till stor del blivit inriktat på sparåtgärder och en viss avsaknad finns fortfarande 
av åtgärder av mer strategisk karaktär. Dessa kommer att bli nödvändiga för att kommunen på sikt ska kunna nå upp till 
önskade resultatkrav. I dagsläget ligger kommunen kanske 30–40 mkr ifrån att kunna uppnå ett resultatöverskott på 2% 
som stipuleras i lagen om god ekonomisk hushållning. 

Nedan presenteras några händelser och åtgärder av större betydelse: 

 Koncernen 
Hedemora Energi har under året startat näthandel för att erbjuda elförsäljning till kunder inom kommunen. För detta 
ändamål har man bildat bolaget Hedemora näthandel AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hedemora Energi.  

AB Hedemorabostäder har under året färdigställt kvarteret Ålen 2 med 32 lägenheter. 15 av de nya hyresgästerna har sålt 
sitt hus i samband med flytten, vilket är positivt då villor frigörs t.ex. för barnfamiljer. Även 3 lägenheter har byggts och 
tillskapats i Smedby på Täppanvägen 8 B då en före detta gruppbostad byggts om.  

Två hus i kvarteret Abborren har sålts till SBO för en krona och ombyggnad till seniorlägenheter har påbörjats. 
Hedemorabostäder kommer att förvalta husen medan SBO äger och finansierarrenoveringen. Även en upphandlingsprocess 
av 16 nya lägenheter i kvarteret Laxen, före detta Bullerbyn, har påbörjats. Även detta ska vara seniorlägenheter.  

I dialog med Migrationsverket har Migrationsverket lämnat 20 lägenheter under året. Migrationsverket har nu 62 lägenheter 
som asylboende. Som exempel kan nämnas att 2015 hyrde Migrationsverket 109 lägenheter. Det innebär att 47 lägenheter 
har tillförts den ordinarie bostadsmarknaden under perioden 2015 – 2019. Dessutom har 12 lägenheter på Tallgatan 12 i 
Vikmanshyttan som tidigare varit uthyrda till Migrationsverket, nu renoverats och tillförts den ordinarie hyreskön.  

Lokalvårdspersonal har minskats med 8 medarbetare till följd av minskning av lokalvård inom kommunens bildnings-
förvaltning.  

En översyn av kommunens bolagsstruktur genomfördes under hösten. Utifrån denna utredning så har inga förändringar 
genomförts.  

 Förändringar i kommunens ledningsorganisation 
 Marjo Savelius har under hösten tillträtt som 

chef för Omsorgsförvaltningen 
 Åsa Engwall har tillträtt som t f chef för 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
under hösten. 

 Kristina Backlund har anställts som 
kommunikationschef under året. 

 Bengt Hansson tillträdde som t f ekonomichef 
1 april. Efter en längre tids rekrytering har det 
blivit klart med en ny ekonomichef som 
tillträder i maj 2020. 

 Ulf Sinner har i februari 2020 sagt upp sin 
tjänst som HR-chef. Eva-Lena Getting har 
utsetts till t f HR-chef. 

 Inom Bildningsförvaltningen har Niklas 
Nordahl övergått till att vara avdelningschef 
och är nu tillsammans med Eva Winarve-
Westerholm avdelningschefer under 
förvaltningschefen Stefan Grybb 

 Kommunstyrelsen 
Verksamheten under år 2019 

Efterfrågan på kommunjuristtjänst har ökat under året. Fler kommunövergripande samverkansprojekt har kommunjurist 
fått ägnat arbetstid åt. De kommunövergripande samverkansprojekten kommuner i Dalarna har haft behov av juridisk 
kompetens men av femton kommuner saknar tolv kommunjurist.   
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Ny modell för kommunens uppsiktsplikt mot de kommunala bolagen har rullat i ett årshjul och funnit sina former. 

Avesta har under året sagt upp samverkansavtalet kring dataskyddsombud. 

Utredning kring näringslivsbolaget samt övriga kommunala bolag har genomförts och nytt uppdrag har getts för att påvisa 
vilka samarbetsmöjligheter mellan bolag och kommun gällande stödfunktioner såsom ekonomi, personal, IT och 
kommunikation som skulle kunna kroka samman och utvecklas. Utredningens andra del kommer att redovisas under 2020. 

Under året har styrmodellen, med mål och implementering av dessa i verksamheterna fortsatt varit i fokus. Arbetsplatserna 
arbetar nu med aktivitetsplaner utifrån de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnder fastställt. Det har visat sig 
att styrmodellen fungerar, mål som förstås och arbetas med på varje arbetsplats. Vi kan se att flera av målen redan är på 
väg att uppfyllas.  

Trygghet och säkerhet har ägnats mer arbete åt än brukligt. Dels har det kommit fler påbud nationellt/länsstyrelse att 
kommunerna måste skärpa och öva sin kris- och beredskapsplan vilket också gjorts. Stabsorganisationen har arbetats om. 
En ny risk- och sårbarhetsanalys har gjorts under året. 

GDPR och datasäkerhet fortsätter att utvecklas och datasäkerhet. Mail med känsliga personuppgifter kan skickas med ett 
krypterat säkerhetssystem. Nationella riktlinjer och skrivningar i ämnet följs och omarbetas till kommunens egna. 
Analysrapport kring nämndernas hantering av personuppgifter har upprättats och utifrån denna arbetas med de delar som 
behöver förbättras. 

Personalenheten har utgjorts av personalchef, tre HR-konsulter samt en HR-handläggare. En ny arbetsvärdering för alla 
tjänster har genomförts under året. Personalchefen har varit aktiv i länsarbetet tillsammans med högskolan Dalarna, att 
utveckla en ledarutbildning, tillitsbaserad styrning. Flera chefer har deltagit på utbildningen. En långsiktig 
personalförsörjningsplan har arbetats fram. Sjuktalet har under året sänkts vilket är i enlighet med den målsättning som 
funnits. 

Ekonomienheten har utgjorts av tillförordad ekonomichef, controllers tillika förvaltningsekonomer, ekonomihandläggare, 
ekonomiassistent samt en redovisningsansvarig. Arbetet med digital fakturering för utgående och ingående fakturor har 
utvecklats under året och nu är merparten av fakturahanteringen, digital.  Rekrytering av ny ekonomichef har pågått under 
året men inte fullföljts. En långsiktig investeringsplan 2020–2040 har tagits fram och varit föremål för diskussioner om hur 
kommunen på lång sikt ska kunna fullgöra de investeringar som behövs.  

IT-enheten har utgjorts av kundtjänstmedarbetare, medarbetare på IT-enheten samt en IT-chef. IT-enheten har arbetat med 
IT-säkerheten avseende system - funktioner- systemförvaltning. 

Kommunledningsgruppen har beslutat att utveckla innehållet inom kundtjänst till ett medborgarkontor. Planering för 
förändringen har analyserats. Kommer troligen inte att kunna sjösättas förrän Tjädernhuset har byggts om. 

Räddningstjänsten har under året varit behjälpliga i kris- och beredskapsplanearbetet för kommunen.  

Kommunikationsenheten har utgjorts av kommunikationschef, informatör, kommunikatör, bilsamordnare, arkivarie, 
kommunsekreterare samt förvaltningsassistent. En ny chef för enheten har anställts under året och det har varit av stort 
värde. Socialförvaltningen har haft problem inom enheten för barn och unga och media har visat stort intresse för hur 
arbetet där har bedrivits. Härvidlag har kommunikationsenheten varit av värde för att få ut korrekt information på ett bra 
sätt till invånarna. Eftersom bilsamordningen också är organiserad i kommunikationsenheten så har en del av besparingarna 
lagts på att minska bilparken. Fem bilar har minskats men ett tjugotal måste minskas för att ekonomi ska kunna balanseras. 

Framtiden 

Styrmodellen fortsätter utvecklas utifrån ny redovisningslag. Ny ekonomichef kommer att anställas. Riktlinjer och rutiner 
kommer att skapas i ekonomistyrningen som den granskning av ekonomistyrningen som visades behövs i kommunen.  

Samarbetet mellan bolag och kommun förbättras och effektiviseras främst i områden som berör stödfunktioner. 

Rekryteringen måste vässas och förbättras avsevärt. Risk för svårigheter att rekrytera kvalificerad personal och då är det 
än viktigt att ha säker rekryteringsprocess. 

Budgetmässigt måste kommunstyrelseförvaltningen minska kostnaderna med cirka 0,8 mkr. IT-kostnaderna ökar och i 
kommunen har IT-enheten tagit en stor del av IT-kostnaderna som egentligen ska betalas av användarna. Till år 2021 måste 
en finansieringsmodell beslutas kring debitering eller budgetering av IT-kostnader. 

Bilparken minskas. System för korrekt fakturering ska tas fram. Idag finns en i förväg beslutad summa som varje bil ska 
debiteras. I detta finns inte kostnader som uppkommer under året 

Sjuktalet ska tas ner ytterligare genom effektivare rehabiliteringsprocess och möjligheterna till tjänstbyten öka. 

En förutsättning för digitalisering i kommunen är att information är klassificerad genom att tillämpa en klassificerings-
struktur. En struktur som är anpassad till kommuner och regioner är KLASSA 2 som är framtagen av en samrådsgrupp i 
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samverkan med SKR.  Alltfler kommuner startar detta arbete. Hedemora behöver besluta om att påbörja ett klassificerings-
arbete gällande informationstillgångar och processer. En projektbeskrivning är under upprättande och det kommer kräva 
personella resurser och ta flera år att genomföra.  

2020 – 2021 kommer förvaltningen att behöva flytta runt i olika byggnader pga. ombyggnationen av Tjädernhuset. En ny 
kommunikationsplan tas fram. Näringslivsbolaget kan 2021 ha beslutats ombildats till förvaltning. 

Stödfunktionerna kan ha samordnats mellan bolag/förvaltning. 

 Bildningsförvaltningen 
Skolstruktur 

Som ett led i att sänka Bildningsnämndens kostnader genomförde revisionsföretaget KPMG 2018 en granskning av 
bildningsverksamhet och skolstruktur. Rapporten pekade bland annat på att kommunen har många mindre skolor och 
förskolor som inte bedömdes ge en optimal verksamhet och som dessutom medförde ett för högt kostnadsläge på omkring 
20–25 mkr.  

Med stöd av KPMG:s rapport, så presenterade Bildningsförvaltningen under året sex alternativa förslag till nämnden för 
att skapa en ekonomi i balans. Förvaltningen tog även fram en konsekvensbeskrivning av det femte förslaget som beräknade 
ge besparingar på 25,9 mkr och som motsvarade 44 årsarbetare. 

Inget av de föreslagna åtgärderna genomfördes. Kommunfullmäktige tog istället ett principbeslut att nuvarande skolstruktur 
med mindre skolor skulle behållas inom kommunen. 

Övrig verksamhet under året 

Hedemora kommun har haft en positiv utveckling av skolresultat och rankingar under året. I Lärarförbundets ranking 
”Bästa skolkommun 2019” placerade sig Hedemora på plats 62 av 290 kommuner.  

Sjukfrånvaron har minskat med 24% under de senaste 4 åren. Sjukfrånvaron uppgift till 7,10% år 2016, medan den för 
2019 uppgick till 5,38%.  

Bildningsförvaltningen har, utan att dra ned på pedagogisk personal i för- och grundskola, genomfört omfattande 
effektiviseringar i alla verksamheter under 2019. Trots genomförda besparingar med ca 18 mkr av budgeterade 25 mkr så 
redovisar förvaltningen ett resultat på -15,8 mkr jämfört med budget. 

Förvaltningen har fortfarande stora kostnader för tilläggsbelopp till barn och elever med behov av extraordinärt stöd. 
Budget för tilläggsbelopp har trots ökade kostnader leget oförändrad på 1,5 mkr under ett flertal år. Budgetavvikelse är på 
-7,2 mkr och utgör därmed nästan hälften av Bildningsnämndens underskott. Behovet av assistenter på särskolan samt 
placering av träningsklasselever i andra kommuner har medfört ökade kostnader för särskoleverksamheten, där budget-
avvikelsen är -2,3 mkr. 

 Omsorgsförvaltningen  
Omsorgsförvaltningen har haft ett tufft år. Orsakerna till detta är flera.  

Under 2018 slogs de två förvaltningarna Vård- och omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeförvaltningen samman 
till en förvaltning – Omsorgsförvaltningen. I kombination med sjukdomar, uppsägningar, chefsbyten samt omfattande 
migration har arbetsbelastningen varit stor för att upprätthålla förvaltningens verksamheter.  

I en kombination med högt arbetstryck, brist på personal och för lite tid för att kunna arbeta förebyggande så har det lett 
till höga kostnader för försörjningsstöd. Det har också lett till många placeringar av barn och unga samt personer med 
missbruksproblem. 

Vård och omsorg 

Omsorgsverksamheten har präglats av ett totalt sett stigande omsorgsbehov till följd av en åldrande befolkning och av stora 
kostnader för avslutade anställningar och nyrekrytering. Den höga personalomsättningen i omsorgsverksamheten medför 
dryga kostnader direkt och indirekt för rekrytering och utbildning. Erfaren personal lägger en relativt stor del av sin 
arbetstid på att utbilda nyanställda. Rekryteringsunderskottet och mindre resurser för kärnverksamheten har också medfört 
ökad stress och sjukskrivningar hos personalen. Kommunen har utarbetat en plan för att hantera denna situation på kort 
och lång sikt. I ett första steg omorganiserades hemtjänstverksamheten under året. 

Individ- och familjeomsorg 

Vad gäller Individ- och familjeomsorg så har kommunen under flera år haft problem. Det finns förmodligen flera faktorer 
som har påverkat detta. Antalet ärenden växte kraftigt omkring 2015 i samband att kommunen blev en stor 
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mottagningskommun för nyanlända. Det har varit svårt att rekrytera personal och framför allt kvalificerad personal, vilket 
även lett till att kommunen tvingats hyra in konsulter som socialsekreterare, mm.  

Verksamheten har granskats och ifrågasatts från flera håll. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort en granskning 
och kommit med ålägganden om att vissa förhållanden måste rättas till. Radioprogrammet Kaliber gjorde även ett reportage 
om verksamheten som ledde till tidningsartiklar, diskussioner och ett allmänt ifrågasättande av kommunens verksamhet 
inom detta område. 

Omsorgsnämnden har tidigt flaggat för problemen och sett att man inte klarar sin budget utan har gjort ett överdrag på ca 
-23 mkr för 2019. Det är framförallt två stora och tunga poster som sticker ut. Den ena berör ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd) som stadigt har ökat de senaste åren, vilket framgår av nedanstående diagram. 

 
 

Ett annat problemområde har varit placering av barn och unga samt människor med missbruksproblem. Här har kommun 
haft många placerade i familjehem och institutioner, långt fler än vad som vore rimligt för en kommun av Hedemoras 
storlek. Utveckling av kostnader framgår av nedanstående diagram. Kostnaderna är stadigt stigande. 

 

 
 

Omsorgsförvaltningen har nu en ny ledning som arbetar aktivt med att vända på utvecklingen En av åtgärderna är att hitta 
mindre dyra lösningar för placeringar. Man arbetar också aktivt för att få människor i arbete där flera åtgärder ingår som 
t.ex. kommunens verksamhet ”Mini-maxi” som utför tjänster till kommunen med hjälp av människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Ett nytt projekt ”Hedemoramodellen” initieras under 2020 som finansieras med statligt stöd syftar till att 
få flera aktörer att arbeta tillsammans för bättre resultat.  
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Det går inte att vända en sådan här trend snabbt utan vi får förmodligen räkna med några år. Kommunen har dock gott hopp 
om att lyckas.  

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Eventuell samverkan 

En samverkan med Avesta när det gäller myndighetsdelen inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har initierats 
under året. Utredning och diskussion pågår. Inriktningen är att kommunens myndighetsdel ska gå in i Västmanland-Dalarna 
Miljö- och byggförvaltning som är en gemensam nämnd för Avesta, Norberg och Fagersta. Förändringen kommer i så fall 
att beröra ca 20 medarbetare inom Hedemora kommun. 

Verksamheten under året 

När det gäller den nytta som förvaltningen tillför kommuninvånarna vill förvaltningen särskilt lyfta fram åtgärder som 
innebär tryggare och trevligare miljöer för alla. Det handlar bland annat om förbättrad och tryggare miljö för skolbarnen 
och andra människor som cyklar och går utmed Bergslagsgatan och Sturegatan. På samma tema restaurerades och 
förbättrades Bymiljövägen som tidigare var genomfartsvägen i Västerby. I Hedemora stad, invid Stora Torget, har gatu- 
och nummerskyltar bytts till tidsenligt utseende och flera invånare har uppskattat detta liksom valet av material.  Effekten 
av åtgärden kan ses både som identitetsskapande och materialet som är emalj har lång hållbarhet. I Hedemora rådhus blev 
fönsterrenoveringen helt klar eftersom det återstod vissa anmärkningar från slutbesiktningen.  Denna byggnad har stort 
kulturvärde för invånarna.  

När det gäller insatser för Hedemorabornas möjligheter till fysisk aktivitet har motionsspåret på Stadsberget fått nya lager 
med träflis och spåret vid Brunnsjöberget har fått ny belysning. Arbetena med den nya vandringsleden i Stadssjöns 
naturreservat blev nästan klara. För den som inte har möjlighet att besöka området i verkligheten kan man njuta av 
naturupplevelsen i fågelperspektiv via en film som förvaltningen tagit fram med hjälp av drönarteknik. 

För snabbare kontakter i exempelvis bygglovsärenden har förvaltningen tagit fram nya trevliga vykort som kan användas i 
scannern för att skicka meddelanden. Vår nya digitala e-tjänst för bygglov, MittBygge, innebär att all kommunikation 
mellan myndigheten och sökande, kan ske snabbare och enklare under hela bygglovsprocessen. Tjänsten bidrar även till 
likabehandling av alla ärenden. 

Ytterligare en e-tjänst har utvecklats och prövats under året. Tjänsten innebär att från och med 2020 kan de 77 
vägsamfälligheter som är berättigade till kommunalt bidrag ansöka om bidragen digitalt. 

Förvaltning har under året tagit fram bättre programvaror för att administrera hyror och avtal. Det nya programmet bidrar 
till ökad kontroll av hyror och avtal. Genom systemstödet, proaktivt agerande och effektivare användning av kommunens 
lokaler innebär det att kommunen successivt sänker sina årliga hyreskostnader från och med 2020. 

Vasahallen 

En större renovering har under året skett av Vasahallen i centrala Hedemora, vilken rymmer idrottshall och simbassäng. 
Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till cirka 14 miljoner kronor. 

För den som önskar boka idrottsanläggningen Vasaliden kan nu boka tiden digitalt via hemsidan. Förvaltningen har kopplat 
bokningen så att den också ska styra belysningen på anläggningen. Förutom minskade kostnader för el minskade antalet 
klagomål från boenden i närheten. Detta var oväntad men samtidigt positiv effekt.  

 Överförmyndare 
Överförmyndarförvaltningen ställs ständigt inför utmaningen att finna nya ställföreträdare som lever upp till krav och 
förväntningar som både lagen och förvaltningen ställer på dessa. Här behöver överförmyndaren nå individer i alla vuxna 
åldrar, med olika erfarenheter, kultur samt språkkunskaper. Detta arbete har inte varit helt framgångsrikt under året som 
varit. Ett skäl till detta är att överförmyndaren inte genomfört utbildningsinsatser såsom det varit tänkt under 2019. 
Överförmyndaren har inför 2020 ett uppsatt mål enligt den nu upprättade aktivitetsplanen att samtliga ställföreträdare ska 
öka, samt även målet att ställföreträdare med kunskaper i annat språk än svenska ska öka. Genom nya utbildningsinsatser 
under kommande år hoppas överförmyndaren nå denna ovan nämnda målen Detta för att skapa goda förutsättningar för att 
långsiktigt kunna ge stöd, hjälp och ett gott bemötande gentemot de huvudmän som kommer vara aktuella. 

Medarbetarna vid överförmyndarförvaltningen uppdateras ständigt i sina kunskaper genom så väl interna som externa 
utbildningsinsatser. Detta för att kunna möta verksamhetens och allmänhetens krav och behov. Under 2019 har ett stort 
antal utbildningsinsatser genomförts för personalen inom överförmyndarförvaltningen. Även ställföreträdare och andra 
instanser har tillhandhållit information och rådgivning löpande under året. Detta är en viktig del och förutsättning för att 
överförmyndarförvaltningen ska kunna leva upp till målet inför framtiden rörande en god rättssäkerhet som finns inskrivet 
i överförmyndarens aktivitetsplan för 2020. 
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Överförmyndarförvaltningen har under 2019 strävat efter en hållbar utveckling genom att genomföra och försöka utveckla 
nya digitaliserande satsningar med avseende på bland annat e-tjänster, löneintegration och dataprogram (E-Wärna och 
Wärna Go). Programmen och tjänsterna är tänkta att underlätta såväl för medarbetarna vid överförmyndarkansliet som för 
ställföreträdare och allmänheten. Dessa satsningar kommer i förlängningen vara till allas nytta, både sett ur ett ekonomiskt 
och effektivitetsperspektiv samt inte minst ur ett miljöperspektiv Detta bland annat beroende på att den analoga pappers-
hanteringen kommer att minska. Allt detta ovan nämnda är ett ständigt pågående arbete där överförmyndaren ser en tydlig 
utvecklingspotential inför kommande år. I sin aktivitetsplan för 2020 utgör detta en kärna för överförmyndarens mål 
rörande klimatsmart- och miljövänlighet. 
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2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är det högsta organet inom Hedemora kommun och dess bolag. Fullmäktige består av 39 ledamöter 
enligt nedanstående mandatfördelning för perioden 2019–2022. 

 

Parti Mandat 

Arbetarpartiet socialdemokraterna 12 

Moderaterna 7 

Centerpartiet 6 

Kommunlistan 5 

Sverigedemokraterna 4 

Vänsterpartiet 2 

Miljöpartiet De Gröna 1 

Liberalerna 1 

Kristdemokraterna 1 

 Struktur för styrning av den kommunala koncernen 
Kommunen utövar styrning av de kommunala bolagen dels genom ägardirektiv och dels genom att förtroendevalda sitter 
med i bolagens styrelser. Någon samordning i övrigt sker inte mellan kommunen och de kommunala bolagen, vilket 
naturligtvis vore önskvärt.  

Historiskt har inte kommunen och dess kommunala bolag haft varken gemensamma mål eller gemensam budget. Däremot 
sker en uppföljning av kommunens och koncernens resultat samlat två gånger per år, i delårsrapport och i årsredovisningen.  

Med hänsyn till den nya lagen ”Kommunal bokförings- och redovisningslag”, så är en samordning nödvändig för 
kommunen och dess bolag framöver. Behovet finns inte bara av denna orsak, utan är en nödvändighet för att förbättra 
styrning och ökad effektivitet inom den kommunala koncernen.  

 Kommunens styrmodell 
Hedemora kommun har en styrmodell för att förenkla, förbättra och tydliggöra arbetet med planering, åtgärder, uppföljning 
och analys. Målet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter i en hållbar riktning med syftet att ge våra invånare 
bra service av hög kvalitet. Styrmodellen används som ett redskap för att belysa vad alla tillsammans behöver förändra och 
utveckla för ett bättre Hedemora för våra invånare. Det handlar om vad vi vill, vad vi har och hur vi gör. Till grund för 
kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje nämnds och förvaltningars arbete ska 
vara kopplat till visionen, de övergripande målen och de fyra styrperspektiven (invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar 
utveckling) som ska genomsyra kommunens verksamheter.  

 Kommunens vision 
Hedemoras visionsarbete kallar vi ”Hållbara Hedemora”. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som fokuserar på vad vi 
tillsammans ska sträva mot.   

De övergripande målen belyser vad vi vill åstadkomma och utveckla i Hedemora kommun. Kommunstyrelsen har inga 
egna mål utan arbetar mot de övergripande målen för kommunfullmäktige. 

Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad vi behöver prioritera för att utveckla Hedemora. Med hjälp av nyckeltalen 
kan vi mäta vårt arbete för att uppnå målen. Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av viktiga förbättringsområden. I 
Hedemora kommun jobbar vi med ständiga förbättringar och lyfter därför i huvudsak de områden där vi vill se en positiv 
utveckling och förändring. Djupare beskrivningar av nyckeltalen knutna till varje mål beskrivs i Mål och budget 2019.  

Nyckeltalen har enheterna i de olika förvaltningarna arbetat med inom ramen för aktivitetsplanerna som alltså beskriver 
hur enheterna ska arbeta för att uppnå vad politiken vill åstadkomma för invånarna.  
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 Kommunens sex övergripande mål samt fyra styrsperspektiv 
Kommunen har fastställt sex övergripande mål. Dessa framgår nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra styrperspektiven framgår av bilden till höger. Kommunens styr- 

Perspektiv är invånare, hållbar utveckling, ekonomi och medarbetare. 
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 Modell för uppföljning av kommunens mål 

Hedemora kommun erbjuder en bred och omfattande verksamhet till våra invånare. De största områdena är vård, skola och 
omsorg. Varje dag sker det tusentals möten mellan invånare och medarbetare inom de olika verksamheterna. Vi vill uppnå 
bra resultat för såväl dagens och morgondagens boende, elever, klienter, brukare, kunder, näringsliv och besökare med 
flera. 

En sund kommunal ekonomi ska också präglas av god ekonomisk hushållning med ett visst överskott som kan utgöra 
grunden för pågående och kommande investeringar för en hållbar kommun som tar ansvar för framtida generationer. 

Med hjälp av sex kommunövergripande mål, fyra styrperspektiv (invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar 
utveckling), sex nämndsmål och totalt 53 nyckeltal följer vi upp hela kommunens arbete. 

För att få en samlad bild av utvecklingen analyserar vi måluppfyllelse av kommunfullmäktiges och nämndernas 
nyckeltal. Detta gör vi så långt som möjligt uppdelat på kön, jämförelser både med Dalarna och riket och trenden från 
föregående år. 

Till hjälp använder vi oss av symboler. För att bedöma resultatet i relation till vilket målvärde vi önskat uppnå, använder vi 
oss av grön, gul och röd färg i kombination med ansiktsuttryck. Ibland är det små marginaler men vi har valt att göra 
bedömningen genomgående på samma sätt. För att bedöma resultatet i jämförelse med föregående år använder vi oss av 
fyllda pilar och i jämförelse med andra (Dalarna och riket) använder vi oss av ofyllda pilar. 

  



 

31 
 

 Övergripande bedömning av mål för 2019 
Nedan beskrivs en sammanställning över resultatet i jämförelse med föregående år för kommunfullmäktiges samt 
nämndernas mål. I årets uppföljning av målen ser vi att 27 av totalt 53 nyckeltal pekar på att utvecklingen går åt rätt håll. 
4 nyckeltal visar att utvecklingen varken är positiv eller negativ och 15   nyckeltal går åt fel håll. 
 
Detaljerade sammanställningar och beskrivningar redovisas under kapitel 4 i årsredovisningen! 
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 Ekonomiska ramar  

Planering innan budgetåret 
Budgetarbetet baseras på att ekonomiavdelningen presenterar förslag till ram att fördela. Som utgångspunkt för detta ligger 
befolkningsprognos, skatteberäkningar baserade på SKRs beräkningsmodell, avskrivningsbehov, finansiella intäkter och 
kostnader samt pensionsberäkningar. Som grund ligger även ett av kommunfullmäktige fastställt överskottsmål. Detta mål 
har under de senaste åren satts till 1%.  

Uppföljning under budgetåret 

Kommunen har under året lämnat 4 
officiella ekonomiska rapporter som 
inkluderat prognoser. Rapporterna har 
lämnats per 2019-03-31, 2019-08-31 
(delårsrapport), 2019-10-31 samt bokslut 
2019-12-31. Arbetet med dessa 
uppföljningar har skett i dialog med 
förvaltningar och kommunens 
ekonomiavdelning.  

Kommunrevisionen gör en övergripande 
granskning av delårsbokslutet. 
Delårsbokslutet beslutas i nämnder och 
bolagsstyrelser. Eventuella åtgärdsbehov 
analyseras. Delårsrapporten fastställs av 
kommunfullmäktige i början av oktober. 

 Bokslut och redovisning 
Arbetet med den kommunala koncernens bokslut och kommunens årsredovisning följer följande process: Den löpande 
uppföljningen avslutas, i februari efter budgetåret, med nämndernas och bolagens årsbokslut, samt kommunens 
årsredovisning. Årsredovisningen innehåller koncernövergripande analyser samt uppföljning av koncernens mål och 
resultat. Revisionen gör en granskning av nämndernas årsbokslut och koncernens årsredovisning. Kommunfullmäktige 
fastställer årsredovisningen i april samt beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

 Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsiktpliktens genomförande tar 
sin utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. Utöver delårsrapporterna rapporterar 
nämnderna till kommunstyrelsen avseende utvecklingen av verksamhet och ekonomi. Väsentliga avvikelser ska lyftas fram 
av enheterna, då syftet är att tidigt kunna sätta in åtgärder. Vid större avvikelse kallas nämnd/styrelse in formellt för muntlig 
dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Särskilda uppföljningar har under året skett med bildningsnämnden och omsorgsnämnden. För båda nämnderna handlade 
det om ett stort prognostiserat underskott. Efter dialog beslutades att nämnderna skulle vidta åtgärder efter ett 
effektiviseringsprogram som utarbetades. Samtidigt bestämdes att nämnderna skulle avrapportera läget vad gäller såväl 
genomförda som ej genomförda åtgärder enligt effektiviseringsprogrammet.  

 Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. Som 
utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll som gäller för kommunen. För bolagen saknas en sådan uppföljning 
utan kontrollen upprätthålls endast genom ägardirektiv. 
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2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

 God ekonomisk hushållning 
En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska prägla hela den kommunala koncernen. Det är fullmäktiges 
uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.  

Nedan följer en avstämning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Hedemora kommunkoncern och Hedemora 
kommun. Därefter följer en analys av den kommunala koncernens ekonomiska ställning. 

 Utvärdering av god ekonomisk hushållning  
Kommunfullmäktige ska årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, fastställa kommunens mål för en god 
ekonomisk hushållning i hela den kommunala koncernen. Målen formuleras på koncernnivå, finansieringsnivå samt på 
verksamhetsnivå. I Hedemora baseras dessa mål på sex huvudområden.  

Strukturen och processerna för målstyrning i Hedemora kommun beskrivs i avsnittet ”2.5. Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten”.  

Hedemora kommun har i praktiken endast formulerat mål för själva kommunen, medan att fastställa mål för kommun-
koncernen får ses som ett utvecklingsmål i sig. Med hänsyn till den nya lagen ”Kommunal bokförings- och 
redovisningslag” så blir detta mål påtagligt inför 2021 års budgetarbete, såväl för att uppfylla lagens krav som för 
kommunen behov av förbättrad koncernstyrning. 

 Uppföljning av kommunens finansiella mål 
Av kommunens övergripande mål finns ett finansiellt mål - Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som 
ger utrymme för investeringar”. Detta mål mäts med tre nyckeltal, där även måluppfyllnad kommenteras. Se kapitel 4.2. 
av årsredovisningen! Inget av målen har uppnåtts för 2019. 

Mål   Utfall Mål Klarat målet 

1. Nettokostnad som andel av skatt och generella 
statsbidrag  (%) 101,4% 99,0% Nej 

2. Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%)   11,2% 14,0% Nej 

3. Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (%) -0,5% 1,0% Nej 
 

 Budget för året 
Kommunen har för 2019 fastställt en budget med ett budgeterat överskott på 9,4 mkr. 

Kommuner ska ha en ekonomi i balans. Om underskott i resultatet uppkommer ett år, ska detta underskott återställas senast 
inom 3 år. Dessutom ska åtgärdsplaner upprättas vid negativa resultat. 

En praxis är att kommuner ska lämna ett överskott om 2%, vilket för Hedemoras del skulle vara ett överskott på ca 20 mkr. 
Med den kärva ekonomi som kommunen har, så har fullmäktige beslutat om en budget för 2019 med ett överskottsmål på 
1%, dvs 9,6 mkr.  

 Resultatutveckling  
Utvärdering av årets resultat syftar till att bedöma utvecklingen av och relationen mellan intäkter och kostnader, både 
utifrån det aktuella räkenskapsåret och utifrån utvecklingen över tid.  

Kommunen redovisade utfall för året är ett negativt resultat om -4,4 mkr. Resultatet föregående var -2,6 mkr. 

Resultatet har justerats för en utdelning från dotterbolaget Hedemora Energi som beslutades 2018, men utbetalades 2019. 
Utdelningen redovisades felaktigt som en intäkt 2018. Därför har utdelningen nu istället redovisats som intäkt 2019 och i 
motsvarande mån försämrat resultatet 2018. Denna justering av 2018 års resultat har i rapporten bokförts direkt mot posten 
eget kapital då 2018 års räkenskaper är stängda. 

Jämfört med samma period föregående år har skatter och statsbidrag ökat med 17,8 mkr och nämndernas nettokostnader 
stigit med 14,3 mkr. Detta medför att nyckeltalet verksamhetens kostnader i förhållande till skatter och statsbidrag 
förbättrats från 99,7% till 99,5%. 
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Mkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

  2018 2019 2019   

Kommunrevisionen -0,7 -0,9 -0,9 0,0 

Valnämnden -0,7 -0,5 -0,4 0,1 

Överförmyndaren -2,6 -2,7 -2,5 0,2 

Kommunstyrelsen -73,2 -71,4 -71,9 -0,5 

Bildningsnämnden -407,8 -400,1 -416,0 -15,9 

Omsorgsnämnden -406,0 -403,0 -426,0 -23,0 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -55,6 -55,5 -54,9 0,6 

Summa nettokostnader -946,6 -934,1 -972,6 -38,5 

Skatteintäkter 684,7 699,3 703,1 3,8 

Generella bidrag och utjämning 259,4 258,9 264,0 5,1 

Finansiella intäkter 5,1 2,1 10,0 7,9 

Finansiella kostnader -0,5 0,0 -0,5 -0,5 

Gemensamma kostnader -4,7 -16,6 -8,4 8,2 

Årets resultat -2,6 9,6 -4,4 -14,0 
 

 Budgetföljsamhet  
En del i att förstå årets resultat men också för att bedöma den kommunala koncernens förmåga att planera och genomföra 
verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten.  

För Hedemora kommunkoncern redovisas ingen budget. Därför görs i denna årsredovisning endast en uppföljning vad 
gäller kommunens prognosarbete. 

Hedemora kommun har budgeterat ett resultatöverskott på +9,4 mkr för 2019. Utfallet för året är -4,4 mkr, vilket innebär 
ett resultat som är -14,0 mkr sämre än budget. Nedan visas prognosavvikelser för det tre rapporter som lämnats under året. 
Dessa kan jämföras med den högra kolumnen som visar verkligt utfall för året. 

Mkr Bedömd prognosavvikelse under året Slutligt 
  Prognos Delårsrapport Prognos utfall 
  2019-03-31 2019-08-31 2019-10-31 2019-12-31 
Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,0 
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 
Överförmyndaren 0,0 0,0 0,0 0,1 
Kommunstyrelsen 0,0 -0,6 -0,2 -0,5 
Bildningsnämnden -15,2 -14,6 -15,7 -15,8 
Omsorgsnämnden -27,3 -28,6 -27,6 -23,0 
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -2,0 -2,0 -1,5 0,6 
Finansförvaltningen 4,8 17,6 12,8 24,5 
Summa avvikelse mot budget -39,7 -28,2 -32,2 -14,0 

 

De slutsatser som kan dras av ovanstående är att nämndernas och förvaltningarnas prognosarbete under året har varit 
mycket bra. De två stora nämnderna, Bildningsnämnden och Omsorgsnämnden, flaggade redan i mars för att budgeten inte 
skulle kunna hållas, trots beräknad effekt av större besparingsåtgärder. Som framgår ovan så hamnade utfallet för året helt 
i linje med lämnade prognoser under året. 
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Den prognos som avviker mest är de delar som omfattas av finansförvaltningen. Här är prognosavvikelsen hela 24,5 mkr, 
men tack och lov så är utfallet positivt jämfört med budget. Avvikelsen kan förklaras enligt följande: 

Finansförvaltningen Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

  2018 2019 2019   

Skatteintäkter 684,7 699,3 703,1 3,8 

Generella bidrag och utjämning 259,4 258,9 264,0 5,1 

Finansiella intäkter 5,1 2,1 10,0 7,9 

Finansiella kostnader -0,5 0,0 -0,5 -0,5 

Gemensamma kostnader -4,7 -16,6 -8,4 8,2 

  944,0 943,7 968,2 24,5 

Finansförvaltningen redovisar för 2019 ett resultat på 968,2 mkr, vilket är 24,5 mkr bättre än budget.  

 Skatteintäkter har ett utfall som är 3,8 mkr bättre än budget. 
 Generella bidrag och utjämning. Här ingår inkomstutjämning, kostnadsutjämning, bidrag för LSS-utjämning, 

kommunal fastighetsavgift, mm. Den största orsaken till överskottet på 5,1 mkr en förändrad kostnadsutjämning 
samt högre regleringsbidrag. 

 Finansiella intäkter har intäkter på 10,0 mkr, vilket är 7,9 mkr högre än budget. Detta förklaras med att 
kommunen har tagit utdelning från Hedemora kommunfastigheter AB med 3 mkr och att Kommuninvest AB, där 
kommunen är delägare, har gett utdelning och ränta för 2019 på 1,5 mkr. Dessutom har en utdelning på 2,9 mkr 
från Hedemora Energi tidigare tagits upp som intäkt för 2018, men detta har rättats och redovisas nu istället som 
en intäkt för 2019. I motsvarande mån har alltså tidigare lämnat resultat för 2018 reducerats med motsvarande 
belopp. 

 Gemensamma kostnader. Här redovisas en del för kommunen övergripande kostnader, vilket huvudsakligen 
består av ej utfördelade pensionskostnader, mm. Prognosen är 2,3 mkr bättre än budget. Det största genomslaget 
får pensionsutbetalningar som intjänats innan 1998 och som inte är skuldredovisad i kommunens bokföring. 
Den partiella inlösen som kommunen gjorde i två omgångar 2015 och 2016 medför nu betydligt lägre kostnader 
för kommunen under kommande år. Effekten beräknades till ca 12 mkr per år och för 2019 blir effekten allt 
tydligare efter prognosen för utbetalningar nu är 2,8 mkr bättre än budget.  

 Ekonomisk ställning, likviditet och eget kapital 
Kommunen ekonomiska ställning redovisas i Balansräkning i kapitel 3. Balansräkningen har en omslutning på 476,4 mkr 
per 2019-12-31.   

Kommunen har ett koncernkonto. I redovisningen tas hela behållningen på koncernkontot upp som en tillgång medan 
bolagens behållning redovisas som en kortfristig skuld. 

Kommunens likvida medel uppgår till 168,0 mkr per 2019-12-31. Kommunen har i stort oförändrad likviditet jämfört med 
tidigare år och har inga upptagna lån.  

Kommunens egna kapital uppgår till 232,4 mkr vilket innebär en soliditet inklusive pensionsförpliktelser på 14%. Soliditet 
är ett mått på kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Måttet har förbättrats under senare år, men kommunen arbetar 
för att nå en högre soliditet. 

 Pensionsskuld och pensionskostnader 
Hedemora kommun har per 2019-12-31 en total pensionsskuld på 193,8 mkr Pensionsåtagandet redovisas enligt den så 
kallade blandmodellen, vilket innebär att en mindre del redovisas som avsättning i balansräkningen och en större del utanför 
balansräkningen, som en ansvarsförbindelse. Det som redovisas utanför balansräkningen är intjänat före 1998. 
Pensionsåtagande har minskat kraftigt genom kommunen gjort en så kallad partiell inlösen av pensioner med ca 300 mkr 
under 2015 och 2016.  

Pensionsrättigheter från och med 1998 betalas ut för individuell placering i mars månad året efter intjänandeåret. Som 
framgår av balansräkningen så har pensionsskulden minskat med 3,4 mkr jämfört med 2018 och prognosen är att 
pensionsförpliktelser och ansvarsförbindelse minskar med 5,8 mkr nästa år. 

Särskilda ålderspensioner, löneandelar över 7,5 basbelopp samt efterlevandepensioner, finns upptaget dels som avsättning 
enligt RIPS samt dels som överskottsfond hos KPA. 

 



 

36 
 

--------------------------------------------------------Mkr Bokslut Bokslut Prognos 

  2018 2019 2020 

Ansvarsförbindelse 127,3 124,4 119,7 

Avsatt till pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 9,3 9,4 8,7 

Upplupna kostnader 23,3 22,2 23,4 

Löneskatt, 24,26% 38,8 37,8 36,8 

Summa skuld 198,7 193,8 188,6 
 

Kommunens pensionskostnader för 2018 och 2019 framgår nedan. Dessutom redovisas en prognos för 2020. Förändringen 
av pensionskostnaden jämfört med tidigare lämnade prognoser kan till största delen förklaras med lägre pensionspremie, 
främst beroende på att flera anställda har slutat.  

Mkr Utfall Utfall Prognos 

  2018 2019 2020 

Förändring av pensionsavsättning -0,4 -0,2 -1,0 

Pensionsutbetalningar 9,2 9,2 8,5 

Premier 24,6 29,3 30,3 

Finansiell kostnad 0,2 0,3 0,2 

Löneskatt, 24,26% 8,2 9,4 9,2 

Summa skuld 41,8 48,0 47,2 
 

 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser  
Kommunens borgensförbindelser uppgår till 967,5 mkr, därav 967,0 mkr för kommunens helägda bolag och 0,5 mkr för 
övriga. Kommunen har inte behövt infria några borgensåtaganden under senare år. 

Leasingåtaganden är klassificerade som operationell leasing. Det bör noteras att de flesta leasingkontrakten är avvecklade.  

 Känslighetsanalys 
Hedemora kommunkoncerns beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Av 
sammanställningen nedan framgår hur olika intäkts- och kostnadsposter påverkar koncernens resultat om de förändras.  

Hedemora kommunkoncern Bokslut Effekt 

Mkr 2019 mkr 

Skatteintäkter ökar med 1% 703,1 7,0 

Generella bidrag och utjämning ökar med 1% 264,0 2,6 

Verksamhetens kostnader ökar med 1% -1171,3 -11,7 

Personalkostnader ökar med 2% -813,8 -16,3 

Räntehöjning 1% på långfristiga lån 966,3 9,7 
 

 Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning, resultat och ekonomisk ställning  
Utfallet för 2019 är på alla fronter relativt svagt. Sett över en femårsperiod har den kommunala koncernen en relativt stabil 
finansiell ställning. I snitt har resultatnivåerna legat på 1,5% i förhållande till kostnaderna medan nivån för 2019 ligger på 
0,6%. 

Även soliditeten har varit relativt stadig på omkring 16-17%. Givet framtida investeringsbehov så kommer soliditeten 
pressas nedåt kommande år. Den kommunala koncernens huvudsakliga problem finns inom den skattefinansierade 
verksamheten. Resultatet är svagt – kommunens analys samt Lagen om god ekonomisk hushållning pekar på ett 
överskottsbehov av minst 2% av skatter och statsbidrag för att hantera de framtida utmaningarna. Tyvärr redovisar 
kommunen negativa resultat och har några steg kvar för att nå målet 2%.  

Problemet är att intäkterna ökar i långsammare takt än kostnaderna. Gapet växer! Kostnadsutvecklingen måste därför 
bromsas. Därför har kommunstyrelsen initierat flera genomlysningar av den skattefinansierade verksamheten.   
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2.7 Balanskravsresultat 

 
 

Resultatet för Hedemora kommun avseende år 2018 har justerats i efterhand. En utdelning från Hedemora Energi på 2,9 
mkr, som togs upp som intäkt 2018, ska enligt redovisningsregler redovisas 2019 eftersom beslutet i Hedemora Energi togs 
först vid bolagsstämman 2019 samt att utbetalningen till Hedemora kommun skedde 2019. Detta innebär att Hedemora 
kommun redovisar ett underskott med -2,6 mkr 2018.  

För år 2019 redovisar kommunen ett underskott på -4,4 mkr. I detta resultat ingår den förskjutna utdelningen från 2019, 
vilken alltså förbättrar 2019 års resultat. 

För år 2020 har kommunen fastställt ett budgeterat överskott på +10,4 mkr. Detta innebär att kommunen förväntas återställa 
de samlade underskotten redan under 2020.  

Kommunen genomför ett stort antal åtgärder för att förbättra kommunens ekonomiska situation. Effektiviserings- och 
sparåtgärder kommunicerades i början av september 2019 och åtgärderna bedömdes medföra kostnadssänkningar på 60-
70 mkr per år under åren 2020 – 2022. Utöver detta har arbete inletts kring samarbete med andra kommuner, översyn har 
initierats om kommunens bolagsstruktur och olika digitaliseringsprojekt pågår, allt i syfte att sänka kommunens 
kostnadsläge. 

Det tar dock tid att vända en skuta. Många av åtgärderna berör personal, organisation och arbetsmetoder. Det tar tid att 
förändra och arbetet måste förankras och förstås i hela organisationen.  

 

Mkr Bokslut 

  2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen -4,4 

Realisationsvinster -2,5 

Realisationsförluster 0,0 

Årets balanskravsresultat -6,9 

Synnerliga skäl 1) 0,0 
Årets balanskravsresultat -6,9 

Balanskravsunderskott från tidigare år -2,6 

Balanskravsresultat att reglera -9,5 
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2.8 Väsentliga personalförhållanden 
Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor 
kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. Förväntningarna på den kommunala 
verksamheten från kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och individanpassade lösningar har ökat 
och kommer att öka. Detta ställer krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering som vidareutbildningsmöjligheter. 

 Personalpolitik 
Hedemora kommun arbetar systematiskt med att öka personalens välbefinnande. Eftersom det är dyrt att rekrytera och 
utbilda nyanställda i många yrkeskategorier, i kombination med att flera yrkeskategorier är bristyrken, satsar Hedemora på 
att tillhandahålla en attraktiv arbetsmiljö för sina anställda. En attraktiv arbetsmiljö är en miljö som enligt den 
arbetsmiljöpolicy som gäller hela den kommunala koncernen kännetecknas av trivsel, ansvarstagande, kreativitet och 
utveckling. Medarbetarna ska få möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt arbete. Stressrelaterade situationer på 
arbetsplatsen ska reduceras både till antal och längd. Det senare är inte minst viktigt för att göra omsorgsarbeten till 
attraktiva anställningar. Arbetsmiljön är en betydelsefull faktor för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare och för att möjliggöra en minskad sjukfrånvaro. 

En konkret åtgärd som kommunen infört är att alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltid. Beslut om en sådan rättighet 
har fattats av kommunfullmäktige. Deltid är dock en möjlighet för den som önskar. Rätt till heltid för alla infördes utifrån 
ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv samt som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Andelen 
deltidsanställda i kommunen fortsätter att minska och sysselsättningsgraden fortsätter att öka, vilket kan delvis förklaras 
med det stora heltidsprojektet som infördes 2017. Nu gäller att heltidsarbete är norm.  

En annan viktig del av Hedemoras personalpolitik, som gäller hela den kommunala koncernen, är arbetet med 
likabehandling och jämställdhet, detta såväl i ett internt som externt perspektiv. Kvinnor och män ska behandlas lika såväl 
som arbetstagare som avnämare av kommunal service. Vidare syftar likabehandlingsarbetet till att kvinnor och män ska ha 
lika lön för lika arbete och att båda könen ska ha samma förutsättningar till chefskap.  

 Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning  
Antalet anställda inom kommunen är relativt oförändrat men kommer att minska i viss omfattning genom det stora 
effektiviseringsprogram som presenterades i september 2019. Dessutom bör noteras att kommunens olika förvaltningar har 
relativt många vakanser och en stor andel vikarier sina verksamheter.   

Hedemora kommun har särskilt i vård- och omsorgsverksamheten stora rekryteringsbehov. I takt med ökade krav i 
kombination med stora pensionsavgångar och att andelen äldre kommuninvånare ökar kommer många nya medarbetare att 
behöva rekryteras de kommande åren. Särskilt utmanande är det att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor till 
omsorgsverksamheten, som generellt sett är bristyrken. Även inom skolan är det svårt att rekrytera framförallt behörig 
personal. 

Ett utkast till en personalförsörjningsplan har tagits fram. Den ska revideras och antas under 2020. 

 Pensionsavgångar och avslut 
Kommunen har stadigt under de senaste åren haft pensionsavgångar med 45 -50 personer per år. Prognosen för 2020 ser 
ungefär likadan ut. Det finns 23 kända pensionsavgångar t.o.m. juni 2020. 

Under 2019 har kommunen även gjort 26 avslut av anställningar. Bland dem ingår även enstaka ”utköp” av personal. 

 Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron sjunker flera år på rad i kommunen vilket är glädjande. Det har under 2018-2019 skett en del stora 
omorganisationer inom kommunen och det finns många vakanser. Trots detta fortsätter sjukfrånvaron nedåt. Även åtgärder 
som vidtagits börjar nu ge effekt i verksamheterna. Exempel på detta är chefsförtätning. Andelen långtidssjukskrivna 
fortsätter också att minska.  

 Kompetensutveckling 
Struktur eller övergripande uppföljning/sammanställning saknas inom kommunen. Kompetensutveckling kan dock följas 
upp vid medarbetarsamtal och kommer även att läggas in i systemet WinLAS, vilket inte är i drift ännu. 

 Utbildningsnivå 
Utbildningsnivå kan i dag endast följas för lärare, undersköterskor och sjuksköterskor.  
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 Kommunens medarbetare 

    2016 2017 2018 2019 

Antal anställda   1 380 1 403 1 372 1 331 

varav tillsvidareanställda   1 031 1 107 1 130 1 087 

Könsfördelning:          

Kvinnor   78,7% 79,5% 79,5% 79,6% 

Män   21,3% 20,5% 20,5% 20,4% 

           

Årsarbetare omräknat till heltid:          

Tillsvidareanställda   982 1078 1110 1071 

varav         kvinnor   808 888 900 874 

                   Män   173 190 211 197 

Visstidsanställda   317 271 242 236 

varav        kvinnor   210 189 174 166 

                  Män   107 81 68 70 

           

Deltidsarbete:          

Kvinnor   24,1% 12,0% 7,8% 8,9% 

Män   16,0% 11,1% 6,8% 8,9% 

Sysselsättningsgrad   94,1% 96,3% 97,5% 98,2% 

varav         kvinnor   93,8 96,7% 97,6% 98,2% 

                   Män   95,4 95,1% 97,0% 98,3% 

          

Medellön:         

Tillsvidareanställda   27 854 kr 28 731 kr 29 342 kr 29 455 kr 

varav        kvinnor   27 436 kr 28 495 kr 29 186 kr 29 324 kr 

                  Män   29 850 kr 29 850 kr 30 027 kr 30 022 kr 

           

Ohälsotal, sjukfrånvaro:          

Total sjukfrånvaro   8,9% 8.2% 7,5% 7,0% 

varav        kvinnor   10,0% 8,9% 8,1% 7,6% 

                  Män   5,1% 5,7% 5,6% 5,2% 
           

Långtidsfrånvaro fr.o.m. dag 60   55,1% 52,1% 44,1% 38,5% 

varav        kvinnor   57,2% 53,2% 43,0% 37,7% 

                  Män   40,8% 45,9% 49,1% 41,9% 

           

0-29 år   4,9% 4,9% 5,3% 5,7% 

30-49 år   9,7% 7,6% 6,5% 6,9% 

50- år   9,1% 9,3% 7,9% 7,4% 
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2.9 Förväntad utveckling 
Hedemora kommunkoncern har flera utmaningar som väntar. Kommunen redovisar inte tillräckliga överskott trots 
sparåtgärder och mycket tyder på att kommunkoncernens verksamheter inte bedrivs optimalt. Kommunen är därför i behov 
av mer strategiska förändringar.  

Bedömningen är att kommunen kommer att ligga kvar på samma nivå de närmaste åren såväl vad gäller befolkningsstruktur 
som ekonomiska utmaningar. Kommunen måste komma till rätta med problem inom omsorgen, framför allt placeringar av 
barn och unga samt missbrukare. Ersättnings för försörjningsstöd ligger också högt.  

Mycket är också bra inom kommunen. Vi har en bra skola med bra verksamhet och goda betyg. Fler söker sig också till 
gymnasieutbildningar inom kommunen. Kostnadsläget är dock högt vilket delvis hänger samman med många mindre 
skolor. Kommunen har dock beslutat att fortsätta på denna linje och därmed måste pengar frigöras på annat sätt för att 
finansiera detta. 

En översyn av koncernstrukturen har inletts under år 2019. Nuvarande struktur har ifrågasatts och diskuterats i viss 
omfattning. En utredning har även genomförts om förändrad bolagsstruktur framför allt kring fastighetsförvaltning. Det 
har dock inte ännu lett fram till några förändringar. Den egentligen enda konkreta punkten som finns är inriktningen på att 
avveckla Hedemora kommuns näringslivsbolag och ta in verksamheten i den kommunala organisationen.  

Det förekommer även diskussioner med andra kommuner om samarbeten. Det mest konkreta i dagsläget är ett tänkt 
samarbete för myndighetsdelen inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där diskussioner förs med Västmanland-
Dalarna miljö- och byggförvaltning med bas i Avesta. 

Med början hösten 2020 kommer en ombyggnad att ske av kommunens förvaltningshus Tjädern. Lokalerna friställs och 
förvaltning kommer att bedrivas i andra lokaler under ca 1,5 år. Kostnad för renovering är beräknad till 38 mkr och 
kostnader för flytt, hyra av andra lokaler, mm beräknas uppgå till ca 2,5 – 3,0 mkr.  

Under 2020 har regeringen aviserat extra pengar till regioner och kommuner i form av så kallade ”välfärdsmiljarder”. För 
Hedemoras del innebär det en förstärkning 2020 med, som vi bedömer, ca 8 mkr. Det är dock viktigt att poängtera att 
effektiveringsarbete och arbetet med strategiska förändringar måste fortsatt ske. 

Resultatbudget för 2020 redovisas nedan. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt 
pensionskostnader baseras på faktiska beräkningar och prognoser utifrån kända fakta i oktober 2019. Som grund för detta 
ligger prognoser och beräkningar bland annat från SKR och Skandia. Budgeterat resultat år 2020 uppgår till + 10,4 mkr. 

 

Nettobelopp, mkr Bokslut Bokslut Budget Plan Plan 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Kommunrevisionen -0,7 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0 

Valnämnden -0,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndaren -2,6 -2,5 -2,7 -2,8 -2,9 

Kommunstyrelsen -73,2 -71,9 -70,2 -72,1 -74,1 

Bildningsnämnden -407,8 -416,0 -414,4 -425,6 -437,0 

Omsorgsnämnden  -406,1 -426,0 -418,6 -429,3 -442,2 

Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -55,6 -54,9 -56,7 -57,3 -59,6 

OSPECIFICERAD BESPARING 0,0 0,0 0 10,6 9,5 

Summa nämnder -946,7 -972,6 -963,5 -977,4 -1 007,3 

Skatteintäkter 684,7 703,1 706,1 728,8 757,2 

Generella bidrag och utjämning 259,4 264,0 278,4 272,3 272,9 

Finansiella intäkter 5,1 10,0 7,7 7,2 6,7 

Finansiella kostnader -0,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 

Gemensamma kostnader -4,7 -8,4 -16,9 -19,0 -17,5 

Avsatt för oförutsedda kostnader 0,0 0,0 -1,4 -2,0 -2,0 

Årets resultat -2,7 -4,4 10,4 9,9 10,0 
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3. Ekonomisk redovisning 
3.1 Resultaträkning 

 

   Hedemora Hedemora  

    kommunkoncern kommun 

Mkr Not 2018 2019 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 482,0 454,2 235,5 212,4 

Verksamhetens kostnader 2 -1 317,8 -1 324,3 -1 168,7 -1 171,3 

Avskrivningar 3 -83,7 -89,6 -18,1 -22,1 

Verksamhetens nettokostnader   -919,5 -959,7 -951,3 -981,0 
            

Skatteintäkter 4 684,7 703,1 684,7 703,1 

Generella statsbidrag och utjämning 5 259,4 264,0 259,4 264,0 

Verksamhetens resultat   24,6 7,4 -7,2 -13,9 
            

Finansiella intäkter 6 3,2 2,2 5,1 10,0 

Finansiella kostnader 7 -6,0 -4,8 -0,5 -0,5 

Resultat efter finansiella poster   21,8 4,8 -2,6 -4,4 

            

Jämförelsestörande poster 9         

Skatter/Bokslutsdispositioner 10 -0,6 -3,7 0,0 0,0 

            

Årets resultat 11 21,2 1,1 -2,6 -4,4 
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3.2 Balansräkning 

    Hedemora Hedemora 

    kommunkoncern kommun 

Mkr Not 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar   1 403,6 1 427,5 170,7 173,8 

  mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 242,0 709,0 116,1 115,5 

  maskiner och inventarier 12 65,2 676,3 47,7 41,7 

  pågående nyinvesteringar 13 96,4 42,1 6,9 16,6 

Finansiella anläggningstillgångar 14 9,9 10,0 56,4 56,5 

Summa anläggningstillgångar   1 413,5 1 437,4 227,1 230,4 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd, exploateringsfastigheter 15 11,5 11,4 1,4 1,2 

Fordringar 16 105,1 102,4 67,7 76,8 

Kassa och bank 17 164,4 168,1 164,4 168,0 

Summa omsättningstillgångar   281,0 281,9 233,5 246,0 

            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 694,5 1 719,4 460,6 476,4 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER         

Eget kapital  18 433,9 439,0 215,2 212,4 

Årets resultat   21,2 7,0 -2,6 -4,4 

Summa eget kapital   455,1 446,0 212,6 208,0 

            

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner 19 15,1 15,1 11,6 11,7 

Andra avsättningar 20 41,8 49,2 0,0 0,0 

Summa avsättningar   56,9 64,3 11,6 11,7 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 21 941,8 966,3 0,0 0,8 

Kortfristiga skulder 22 240,7 242,8 236,4 255,9 

Summa skulder   1 182,5 1 209,1 236,4 256,7 

            
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR           

OCH SKULDER  1 694,5 1 719,4 460,6 476,4 

            

Panter och ansvarsförbindelser           

Ansvarsförbindelse pensioner 23 158,2 154,6 158,2 154,6 

Borgensåtaganden 24 3,0 968,3 943,7 967,9 
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3.3 Kassaflödesanalys 

   Hedemora Hedemora 

    kommunkoncern kommun 

Mkr Not 2018 2019 2018 2019 

Den löpande verksamheten           

Årets resultat efter finansiella poster 11 21,2 10,4 0,3 -4,4 

            

Justering för av- och nedskrivningar 5 83,7 89,9 18,1 22,1 

Justering för förändring avsättning   -0,2 0,0 -0,2 0,1 

Justering för realisationsförlust/vinst   -0,3 -2,5 -0,3 -2,5 

Övriga justeringar   0,0 -5,6 0,0 -2,7 

Medel från verksamheten före förändring           

av rörelsekapital   104,4 92,2 17,9 12,6 

            

Ökning(+)/minskning(-) förråd o expl.fastigheter   -1,3 0,1 0,0 0,2 

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar   -20,2 -32,2 -3,2 -9,1 

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder   9,7 19,2 -0,3 19,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   92,6 79,3 14,4 23,2 
            

Investeringsverksamhet           

Investering i materiella anläggningstillgångar 12,13,14 -175,6 -113,1 -28,5 -24,7 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   1,2 4,4 1,2 4,4 

Investering i finansiella anläggningstillgångar   0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0,4 0,1 0,4 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -174,0 -108,7 -26,9 -20,4 

            

Finansieringsverksamhet           

Upptagna lån   70,0 25,8 0,0 0,8 

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder   -1,3 -1,3 0,0 0,0 

Ökning(-)/minskning av långfristiga fordringar   0,0 -2,9 0,0 0,0 

Ökning(-)/minskning(+) av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   68,7 21,6 0,0 0,8 

            

Årets kassaflöde   -12,7 -7,8 -12,5 3,6 

            

Likvida medel vid årets början 18,19 177,0 198,4 177,0 164,4 

Likvida medel vid årets slut 18,19 164,4 190,6 164,4 168,0 
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3.4 Noter 

  Hedemora Hedemora 

  kommunkoncern kommun 

Mkr 2018 2019 2018 2019 

Not 1 Verksamhetens intäkter         

Försäljningsintäkter 193,2 244,9 14,1 13,5 

Taxor och avgifter 19,9 21,6 20,7 21,6 

Hyror och arrenden 52,7 14,9 15,1 14,9 

Bidrag 176,1 144,5 172,2 142,7 

Försäljning av verksamhet 10,6 17,2 13,0 17,2 

Försäljning av anläggningstillgång 0,4 2,5 0,4 2,5 

Bokfört värde anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrigt 29,1 8,6 0,0 0,0 

  482,0 454,2 235,5 212,4 

Not 2 Verksamhetens kostnader         

Kostnader för arbetskraft -813,6 -813,8 -725,3 -722,1 

Köp av verksamhet och stödverksamhet -152,5 -177,5 -163,8 -177,5 

Lokaler -15,3 -17,3 -76,0 -75,7 

Bidrag och transfereringar -51,6 -52,2 -59,3 -58,5 

Förbrukningsinventarier och material -36,2 -82,9 -36,2 -33,9 

Övriga verksamhetskostnader -248,6 -180,6 -108,1 -103,6 

  -1 317,8 -1 324,3 -1 168,7 -1 171,3 

Not 3 Avskrivningar         

Avskrivningar enligt plan -83,7 -85,1 -18,1 -17,6 

Nedskrivning av anläggningstillgångar 0,0 -4,5 0,0 -4,5 

  -83,7 -89,6 -18,1 -22,1 

Not 4 Skatteintäkter         

Preliminära skatteinbetalningar 687,9 709,4 687,9 709,4 

Skatteavräkning -3,2 -6,3 -3,2 -6,3 

  684,7 703,1 684,7 703,1 

Not 5 Generella bidrag och utjämning         

Inkomstutjämning 174,5 174,7 174,5 174,7 

Regleringsbidrag 0,0 10,8 0,0 10,8 

Kostnadsutjämning 2,4 3,8 2,4 3,8 

Bidrag LSS-utjämning 26,4 25,0 26,4 25,0 

Fastighetsavgift 33,3 33,7 33,3 33,7 

Generella bidrag från staten 27,2 16,0 27,2 16,0 

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

  259,4 264,0 259,4 264,0 
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  Hedemora Hedemora 

  kommunkoncern kommun 

Mkr 2018 2019 2018 2019 

Not 6 Finansiella intäkter         

Utdelning från koncernföretag 0,0 0,0 0,0 5,9 

Utdelning från andra företag 2,9 1,9 2,9 1,9 

Räntor, bank 0,1 0,2 0,1 0,0 

Räntor, utlämnade lån 0,0 0,1 0,1 0,1 

Borgensavgifter 0,0 0,0 2,0 2,1 

Övrigt 0,2 0,0 0,0 0,0 

  3,2 2,2 5,1 10,0 

Not 7 Finansiella kostnader         

Räntekostnader mm -5,9 -4,7 -0,4 -0,4 

Mottagaravgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övrigt -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

  -6,0 -4,8 -0,5 -0,5 

          

Not 8 Jämförelsestörande poster         

          

          

Not 9 Skatter/bokslutsdispositioner         

Skatt på årets resultat -0,6 -3,7 0,0 0,0 

  -0,6 -3,7 0,0 0,0 

          

Not 10 Årets resultat 21,2 1,1 -2,6 -4,4 

         

Upplysning om räkenskapsrevision        

Kostnad för revisorernas granskning        

av bokföring, delårsrapport och årsredovisning 0,6 0,6 0,3 0,3 
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  Hedemora Hedemora 

  kommunkoncern kommun 
Mkr 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 
Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar         

Anskaffningsvärde 2 367,3 906,0 309,6 312,5 
Ackumulerade avskrivningar -1 065,3 -197,0 -193,5 -197,0 
Ackumulerade nedskrivningar -67,7 0,0     

Ackumulerade uppskrivningar 7,7 0,0     

Bokfört värde 1 242,0 709,0 116,1 115,5 

          

Redovisat värde vid årets början 1 200,6 116,1 98,7 116,1 

Investeringar 112,6 9,4 27,2 9,4 

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar -0,9 -7,3 -0,9 -7,3 

Nedskrivningar 0,0 5,5 0,0 5,5 

Omklassificering 0,2 0,0 0,0 0,0 

Återförda nedskrivningar 1,2 0,8 0,0 0,8 

Avskrivningar -71,7 -9,0 -8,8 -9,0 

Redovisat värde vid årets slut 1 242,0 115,5 116,2 115,5 

          

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod     21,9 år 21,0 år 

          

Not 12 Maskiner och inventarier         

Anskaffningsvärde 180,0 752,1 118,7 117,5 
Ackumulerade avskrivningar -114,8 -75,8 -71,0 -75,8 
Bokfört värde 65,2 676,3 47,7 41,7 

          

Redovisat värde vid årets början 65,5 47,7 48,1 47,7 

Investeringar 12,7 5,5 8,6 5,5 

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar -1,5 -2,9 0,0 -2,9 

Avskrivningar -10,5 -8,6 -9,1 -8,6 

Redovisat värde vid årets slut 66,2 41,7 47,6 41,7 

          

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod     9,1 år 9,6 år 

          

Not 13 Pågående investeringar         

Anskaffningsvärde 96,4 42,1 6,9 16,6 

Bokfört värde 96,4 42,1 6,9 16,6 

          

Redovisat värde vid årets början 73,0 6,8 14,2 6,8 

Investeringar 100,7 24,6 27,5 24,6 

Aktiverade investeringar -16,9 -14,7 -34,9 -14,7 

Omklassificeringar -111,2 0,0 0,0 0,0 

Redovisat värde vid årets slut 45,6 16,6 6,8 16,6 
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  Hedemora Hedemora 

  kommunkoncern kommun 
Mkr 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar         
Aktier i dotterföretag         
AB Hedemorabostäder, 100 % 0,0 0,0 10,7 10,7 
Hedemora Energi AB, 100 % 0,0 0,0 7,0 7,1 
Hedemora Kommunfastigheter AB, 100% 0,0 0,0 30,0 30,0 
Hedemora Näringsliv AB 0,0 0,0 1,0 1,0 
  0,0 0,0 48,7 48,8 

Andelar i intresseföretag         
Svältbackens Kraft AB 1,0 0,0 0,0 0,0 
Kommuninvest 4,9 4,8 4,9 4,8 
Utveckling i Dalarna Holding AB 0,2 0,2 0,2 0,2 
Övrigt 0,0 2,2 0,0 0,0 

  6,1 7,2 5,1 5,0 
Långfristiga fordringar         
Lån till föreningar 3,8 2,7 2,6 2,7 
  3,8 2,7 2,6 2,7 
          
S:a finansiella anläggningstillgångar 9,9 10,0 56,4 56,5 
          
Not 15 Förråd, exploatering         
Förråd och lager 10,1 10,2 0,0 0,0 
Exploateringsfastigheter 1,4 1,2 1,4 1,2 
  11,5 11,4 1,4 1,2 
Not 16 Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar 13,2 9,4 10,9 9,1 
Övriga fordringar 32,7 50,6 19,3 45,8 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 59,2 42,4 37,5 21,9 
  105,1 102,4 67,7 76,8 
Not 17 Kassa och bank         
Koncernkonto 149,1 168,0 149,1 167,9 
Övriga bankkonton 15,3 0,1 15,3 0,1 
  164,4 168,1 164,4 168,0 
Specifikation av koncernkonto:         
Hedemora Kommun 83,0 82,4 83,1 82,4 
Hedemora Energi AB 34,0 21,5 34,0 21,5 
AB Hedemora bostäder 1,0 32,3 1,0 32,3 
Hedemora kommunfastigheter AB 26,2 29,1 26,1 29,1 
Hedemora Näringsliv AB 2,2 2,8 2,2 2,8 
Övrigt 2,7 0,0 0,0 0,0 
  149,1 168,0 146,4 168,0 
Not 18 Eget kapital         
Eget kapital 433,9 447,9 215,2 215,4 
Justering ingående kapital 0,0 -8,9 0,0 -3,0 
Årets resultat 21,2 7,0 -2,6 -4,4 
  455,1 446,0 212,6 208,0 
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  Hedemora Hedemora 

  kommunkoncern kommun 
Mkr 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 
Not 19 Avsättningar för pensioner         
Pensionsavsättningar 12,1 12,8 9,3 9,4 
Löneskatt 24,26% 3,0 2,3 2,3 2,3 
  15,1 15,1 11,6 11,7 
Aktualiseringsgrad     99% 99% 
          
Not 20 Övriga avsättningar         
Uppskjuten skatteskuld 41,8 49,2 0,0 0,0 
  41,8 49,2 0,0 0,0 
Not 21 Långfristiga skulder         
Övriga skulder till kreditinstitut 941,8 966,3 0,0 0,8 
  941,8 966,3 0,0 0,8 
Not 22 Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder 71,2 70,5 35,7 36,3 
Div. kortfristiga skulder 15,2 19,9 63,3 90,4 
Moms och särskilda punktskatter 0,5 0,7 0,5 0,7 
Personalskatter 11,6 10,9 11,6 10,9 
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 142,2 140,8 125,3 117,6 
  240,7 242,8 236,4 255,9 
(varav semesterlöneskuld) 46,9 46,8 40,0 38,1 
          
Not 23 Ansvarsförbindelse pensioner         
Pensioner intjänande före 1998 127,3 124,4 127,3 124,4 
Löneskatt, 24,26 % 30,9 30,2 30,9 30,2 
  158,2 154,6 158,2 154,6 
Not 24 Borgensåtaganden         
AB Hedemorabostäder 0,0 279,9 254,9 279,9 
Hedemora kommunfastigheter AB 0,0 244,0 244,0 244,0 
Hedemora Energi AB 0,0 393,5 394,3 393,5 
Hedemora Kraft och Värme AB 0,0 50,0 50,0 50,0 
Folkets hus, Långshyttan 0,4 0,4 0,4 0,4 
Wikmanshyttans Företagshotell 0,1 0,1 0,1 0,1 
Svältbackens Kraft AB 2,1 0,0 0,0 0,0 
Fastigo 0,4 0,4 0,0 0,0 
  3,0 968,3 943,7 967,9 

Hedemora kommun har 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 

i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest  
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett  

eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i för- 

hållande till storleken på de medel som kommunen lånat av Kommuninvest och del i förhållande till stor- 

leken på kommunens insatskapital i Kommuninvest.         
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hedemora kommuns ansvar enligt ovan så uppgick 

Kommuninvest totala förpliktelser till 460 364,6 mkr och totala tillgångar till 460 925,9 mkr. Kommunens andel 

av de totala förpliktelserna uppgick till 1 066,8 mkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 068,2 mkr. 
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3.5  Redovisningsprinciper  

Hedemora kommuns redovisning är upprättad enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningen i kommunen sker i huvudsak på ett sätt 
överensstämmer med god redovisningssed och avser att ge en rättvisande bild. 
 
Avvikelse finns gentemot den kommunala redovisningslagen avseende systemdokumentation och behandlingshistorik. 
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har använts är i övrigt motsvarande som vid upprättande av 
årsredovisning för 2018. 
 
Skatteintäkter 

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation, RKR R2, ska en preliminär avräkning för skatteintäkter bokas 
upp i bokslutet. Avräkningen baseras på SKLs skatteunderlagsprognos. 

Jämförelsestörande poster 

För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att 
den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Gränsen för väsentligt belopp har satts till 1 mkr.  

Pensioner och avsättningar  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 17.  

Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som 
en ansvarsförbindelse.  

Pensionsförmåner som har intjänats fr.o.m. 1998 redovisas som avsättning vad gäller särskild avtalspension (lönedelar över 
7,5 inkomstbasbelopp) och visstidspensioner. Förmånsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld i 
balansräkningen.  

På pensionsförmånerna har reserverats särskild löneskatt motsvarande 24,26 % av upptagen pensionsavsättning och skuld. 

Övriga avsättningar 

Hedemora kommun har inga övriga avsättningar. Inom koncernen däremot finns övriga avsättningar i form av uppskjuten 
skatt. 

Anläggningstillgångar  

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar samt 
inkomster. 

Inventarier och övriga anskaffningar som har ett anskaffningsvärde mindre än 100 tkr eller en period för nyttjande som 
understiger tre år redovisas inom driftsbudgeten.  

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan vilka beräknas på ursprungliga 
anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas beräknade livslängd. Avskrivningar har skett linjärt och påbörjats när 
investeringen är slutförd.  

Kommunen tillämpar komponentavskrivning sedan 2014. Komponentavskrivning innebär att ett objekt, t.ex. en 
skolbyggnad, inte längre skrivs av i sin helhet med en fastställd procentsats. Istället delas byggnaden in i olika komponenter 
med skilda avskrivningstider för respektive typ av komponent. En byggnadsstomme beräknas normalt ha en längre 
livslängd än t.ex. ett tak. 

Genom införandet av komponentavskrivning tillämpas nu följande avskrivningstider. 

 Datainvesteringar, 3-5 år 
 Bilar, maskiner och inventarier, 3-10 år 
 Förvaltningsfastigheter, 10 – 80 år, beroende på typ av komponent 

Exploatering 

Värdet på osålda tomter redovisas som omsättningstillgång.
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4. Uppföljning av kommunens mål 
4.1 Modell för uppföljning av kommunens mål 

Som närmare beskrivs i kapitel 2.5 av denna årsredovisning så har kommunen har fastställt sex övergripande mål. Dessa 
framgår nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På följande sidor och framåt redovisas uppföljning av ovanstående mål genom ett antal nyckeltal. I det fortsatta arbetet 
följs sedan nyckeltalen upp och analyseras. Förhoppningsvis leder detta till olika typer av förbättringsåtgärder. 

Modellen för att följa upp dessa mål framgår i nedanstående bild.  
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4.2 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål 

 I Hedemora lever kvinnor och män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun 
där människor och näringsliv utvecklas 
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 Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar 
(Se även kapitel 2.6 i denna årsredovisning 
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 Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare 
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 Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god 

 

Hållbarhetsstrategi beslutad 

En ny hållbarhetsstrategi beslutades i januari 2019 av Kommunfullmäktige. Syftet med strategin är att skapa en gemensam 
bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar 
utvecklig. Två av kommunens fyra fokusområden för hållbar utveckling är jämlik hälsa och jämställdhet som beskrivs 
nedan.  

Hedemora arbetar aktivt för jämställdhet och jämlikhet inom olika områden Hedemora kommun har i över ett decennium 
arbetat aktivt med frågor om jämställdhet och jämlikhet. Det handlar om att alla, oavsett diskrimineringsgrunderna ska ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter genom hela livet inom livets olika områden. Ett viktigt område är att främja 
en god och jämlik hälsa.  

Arbetet utgår från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för jämställdhet och en god och 
jämlik hälsa hos befolkningen. Det innebär att alla kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter tillsammans ska 
arbeta för att nå målet. Olika typer av utvecklingsinsatser pågår inom kommunens och de kommunala bolagens ordinarie 
verksamheter för att förbättra resultaten. 

 

Hedemora finalist till stora svenska jämställdhetspriset  

I Hedemora vill vi uppnå lika goda resultat för invånarna oavsett vilka de är och vilken bakgrund de har. Hedemora 
kommun har därför fattat ett beslut om att alla verksamheter ska arbeta jämställt och jämlikt genom att integrera dessa 
perspektiv. Därför berör jämställdhet och jämlikhet alla och måste vara en del av det vardagliga arbetet för att få effekt. 
Det kan vara svårt och därför har medarbetare, chefer och politik utbildats och olika stöd och analyser har tagits fram.  

Ett av stöden som lanserades under våren 2019 kallas "Välgrundad verksamhet” och följer den kommunala styrmodellen - 
där aktivitetsplanerna är motorn i arbetet. Stödet har tagits fram av Hedemora kommun i samarbete med stiftelsen Make 
Equal genom projektet ”En väg in” som medfinansierades av EU och AMIF. Modellen bygger på beprövade metoder – i 
ny form – och har redan börjat gett effekt genom mer jämställda och jämlika resultat. Modellen finns på 
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www.hedemora.se/vv. Under 2019 har 10 enheter arbetat med Välgrundad verksamhet och arbetet fortsätter även 
kommande år. Det långsiktiga målet är att alla kommunens verksamheter ska genomföra ”Välgrundad verksamhet”.  

Under 2019 blev Hedemora kommun nominerad till stora Svenska jämställdhetspriset 2020 och kom till final som en av 
fem finalister. Motiveringen var bland annat att Hedemora har prioriterat jämställdhet under många år och hållit i arbetet 
samt att det syns allt fler konkreta resultat av ett systematiskt och långsiktigt arbete när det gäller:  

 -lika lön oavsett kön, 
 fler kvinnor som arbetar heltid istället för deltid,  
 fler nyanlända kvinnor som inkluderats i insatser för studier och arbete samt  
 insatser för att flickor och pojkar får samma förutsättningar och stöd såväl i skolan som på fritiden.  

Vi är så glada och stolta över att vårt arbete för ett jämställt Hedemora uppmärksammas och ser nominering som ett bevis 
på att vi är på rätt spår. Att uppnå jämställdhet och jämlikhet är dock något som tar tid och även om Hedemora har kommit 
en bit på vägen finns det fortfarande stora utmaningar kvar  

 – se vår film för att veta mer:  www.hedemora.se/jamstalldhetsutmaningar.  

Vi i Hedemora har bestämt oss och vill förändra och då måste en våga se vilka utmaningar vi har samtidigt som vi kan fira 
våra framgångar. 

Under året har Hedemora kommun även fortsatt sitt deltagande inom Sveriges kommuner och landsting (SKRs) 
jämställdhetsprojekt ”Modellkommuner” som nu avslutats, vilket pågick under 2017-2019. Under 2019 har Hedemora 
kommun varit mentorkommun till Fagersta kommun det har stärkt arbetet med att systematisera vårt jämställdhetsarbete 
och samtidigt har vi fått möjligheten att stötta och utbyta erfarenheter med Fagersta. 

Minska skillnader i hälsa   

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet 
omformulerades med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Genom att stärka jämlikhetsaspekten i folkhälsomålet och att 
renodla antalet målområden är syftet att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.  

Växande skillnader i hälsa är en utmaning och en av de främsta anledningarna till att Samling för social hållbarhet i Dalarna 
startades. Samlingen är ett samarbete mellan Region Dalarna, Dalarnas kommuner, länsstyrelsen och högskolan som 
avslutades våren 2019. En av Hedemora kommuns och Samlingens målsättningar är att sprida kunskaper och erfarenheter 
inom fyra områden som är avgörande för att minska skillnader i hälsa: Ge alla barn en bra start i livet, ge alla barn och 
unga goda förutsättningar under tiden i skolåldern, ge alla förutsättningar till egen försörjning och skapa hälsofrämjande 
processer och hållbara miljöer och samhällen för alla. Arbetet inom kommunen med att förmedla kunskaper från Samlingen 
pågick under 2019 och kommer att fortsätta även 2020.   

Möjligheter till bra utbildning, stöd och omsorg, arbete och fritid är några exempel på kommunens verksamheter som har 
betydelse för folkhälsan. Andra är bostadsområden, vägar, natur och miljö.  

Hedemoras Fritidsbank är ett positivt exempel ur flera perspektiv. Det är som ett bibliotek där man kan låna sport- och 
fritidsutrustning gratis i fjorton dagar. Idrottsredskap återvinns och återanvänds samtidigt som invånarna gratis ges 
möjlighet att prova på olika idrotter. 

Extra satsningar under året för en god och jämlik hälsa  

Hälsofrämjandeteamet är en del av ett ettårigt samverkansprojekt mellan Region Dalarna, Avesta kommun och Hedemora 
kommun. Projektet syftar till att förbättra folkhälsan, öka tillgängligheten och arbeta för en jämlik hälsa i samhället. Under 
året har flera samarbeten inletts med skola, vård och föreningar. Projektet ska utvärderas under våren 2020.     

Under många år har arbetet med tidiga insatser för barn och unga varit ett prioriterat folkhälsoområde i Hedemora. Några 
exempel på detta är regelbundna samverkansmöten mellan kommunen och Region Dalarna gällande tidiga insatser för barn 
och unga och en social investeringsfond/insatsbudget med medel för utvecklingsinsatser för barn och unga. Under året har 
en extra satsning gjorts - en behovsanalys av barn 0-5 år i Hedemora i samarbete med Sveriges kommuner och regioner 
(SKR). Behovsanalysen har gjorts för att få en helhetsbild av behov hos barnen. Vilka åtgärder som blir aktuella utifrån 
analysen kommer att beslutas under 2020.   

LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en undersökning om ungdomars livsvillkor och levnadsvanor som 
genomfördes under 2018. Resultatet presenterades under våren 2019 och är ett viktigt underlag för prioriteringar framåt. 

Fallolyckor bland äldre är ett folkhälsoproblem som orsakar stora kostnader och lidanden, både för individen och samhället. 
Därför är det viktigt att förebygga fall och fallskador. Trenden de senaste åren är att antalet fallskador bland personer 80 + 
i Hedemora har minskat, framför allt bland männen. Många fler kvinnor än män skadas. En analys pågår för att söka orsaker 
till förbättringen samt undersöka könsskillnaden.  
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 I Hedemora är människor inkluderade och samhället fritt från rasism 

 
En ny hållbarhetsstrategi beslutades i januari 2019 av Kommunfullmäktige. Syftet med strategin är att skapa en gemensam 
bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar 
utvecklig. Ett av kommunens fyra fokusområden för hållbar utveckling är inkludering som beskrivs nedan.  

 

”En väg in” har skapat nya metoder och arbetssätt för ett mer inkluderande Hedemora” 

Hedemora har länge varit en stor mottagarkommun när det gäller både asylsökande och nyanlända kvinnor, män och flickor 
och pojkar. Att våra nya invånare har sysselsättning är viktigt för oss, därför har vi satsat och fortsätter att satsa på att 
utveckla vårt arbete. Vi står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning – det finns ett kompetensgap och 
för att fylla det glappet behöver vi varje människa i kommunen ut i arbete oavsett kön och bakgrund. 

Under de tre senaste åren har Hedemora kommun drivit ett av Sveriges största AMIF-projekt (EU-projekt från asyl, 
migration och integrationsfonden AMIF). Vi har kallat det ”En väg in” – en inkluderande mötesplats för arbete och 
företagande. Projektet är nu avslutat, men de verktyg och metoder som utvecklats lever vidare. Likaså tas resultaten och 
erfarenheterna med i det fortsatta arbetet i Hedemora.   
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En väg in har syftat till att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanlända kvinnor och män att etablera sig på Hedemoras 
arbetsmarknad. Projektets mål har varit att utveckla hållbara metoder och verktyg för att dels öka sysselsättningsgraden 
och dels minska arbetslösheten för nyanlända kvinnor och män i relation till den övriga befolkningen i Hedemora kommun. 
Projektet har även haft som ambition att tiden för etablering ska förkortas för målgruppen. 

I praktiken har det handlat om att: ta fram olika metoder och verktyg; utbilda både målgrupp och deltagare från samhället 
genom Mångfaldsveckor, webbutbildningar och fysiska utbildningar; skapa mötesplatser mellan målgrupp och 
företag/arbetsgivare för matchning; utvecklat företagsskola, företagsrådgivning, kompetenskartläggning såväl som 
arbetsmarknadskunskap för målgruppen; olika sociala aktiviteter såsom språkcafé och språkvän och hälsofrämjande arbete. 

Projektet har uppnått en stor del av målsättningarna, trots att förutsättningarna ändrats vid projektstart med en kraftigt 
minskad målgrupp (då de privata asylboendena stängdes). Vi tycker oss ha sett attitydförändring och fler har kommit ut i 
eller närmare arbete, studier eller eget företagande – genom projektets metoder och verktyg. 

Hela projektet har från ansökan till avslut jämställdhet och jämlikhetsintegrerats med syftet att uppnå lika goda resultat för 
alla oavsett kön och annan bakgrund, ta fram nya metoder och skapa en attitydförändring och kunskapshöjning. Nyanlända 
kvinnor är en grupp som ofta är svåra att nå – men projektet har lyckats bra med detta (och detta har uppmärksammats i 
FN) av SKL.  

Projektet har lyckats så bra tack vare gott samarbete med alla projektpartners (Hedemora Näringsliv, Länsstyrelsen Dalarna, 
ALMI, Röda korset, IUC Dalarna, Falun-Borlänge Regionen). 

Vi är stolta över projektet som inte bara fått uppmärksamhet i Hedemora och länet utan även nationellt. Projektet har under 
projekttiden också uppmärksammats på olika håll bland annat genom SKL, Bokmässan, Forum jämställdhet och Forum 
för levande historia, Diskrimineringsombudsmannen och i Almedalen. Vi har även haft besök av såväl landshövdingen 
som EU-minister och statssekreterare, som tagit del av vad vi arbetat med.  

Många av projektets resultat och erfarenheter införlivas i det fortsatta arbetet i Hedemora kommun, framförallt inom ramen 
för två satsningar. Dels det som vi kallar ”Hedemoramodellen för arbete” som formerats alltmer i slutet av projektet och 
dels genom processtödet Välgrundad verksamhet för jämställdhet och jämlikhetsintegrering (www.hedemora.se/vv).  

När det gäller Hedemoramodellen för arbete så syftar det till att utveckla arbetet med arbetsmarknadsfrågor i kommunen. 
Vuxenutbildningen, ekonomienheten som arbetar med försörjningsstöd samt Arbetsmarknadsenheten har under 2019 tagit 
fram en gemensam aktivitetsplan för det fortsatta samarbetet under 2020. I början av 2020 startade även ett nytt EU-projekt, 
medfinansierat av Socialfonden (ESF). Syftet med projektet är att arbeta vidare och utveckla samt sprida en inkluderande 
Hedemoramodell för arbete som är jämställdhets- och jämlikhetssäkrad, som bidrar till att kvinnor och män oavsett ålder 
och bakgrund kommer närmare arbetsmarknaden eller till arbete, studier och företagande. Projektet kommer alltså kunna 
förstärka och vidareutveckla de idéer som utvecklades i slutet av EU-projektet En väg in.  

När det gäller arbetet på Vuxenutbildningen har arbetet med Svenska för invandrare (SFI), yrkessvenska och 
samhällsorientering i egen regi gett en högre kvalité och goda resultat för både nyanlända kvinnor och män. Vidare har 
detta utökat utbildningsmöjligheterna på SFI genom kombinerad yrkesintroduktion och språkundervisning samt ett 
tydligare fokus på yrke och olika branscher. Under 2019 utvecklades även samverkan inom kommunen för det som kallas 
det kommunala aktivitetsansvaret för flickor och pojkar under 20 år som inte fullgjort sin skolplikt. Ett tätare samarbete 
ska förhindra att individer hamnar mellan stolarna och får adekvata insatser. 
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 Hedemora är en klimatsmart och miljövänlig kommun 
 

 
En ny hållbarhetsstrategi beslutades i januari 2019 av Kommunfullmäktige. Syftet med strategin är att skapa en gemensam 
bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar 
utvecklig. Ett av kommunens fyra fokusområden för hållbar utveckling är miljö som beskrivs nedan.  

 

Ekokommunen Hedemora  

Hedemora kommun har varit med i kommunnätverket Sveriges Ekokommuner i många år och arbetar aktivt med 
miljöfrågor. Ekokommunarbetet bedrivs inom kommunens och de kommunala bolagens ordinarie verksamheter. Det berör 
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till exempel undervisning, inköp, energianvändning, hantering av sopor och avfall, kemikalier, transporter och byggande. 
Olika typer av utvecklingsinsatser pågår inom kommunens och de kommunala bolagens ordinarie verksamheter för att 
förbättra resultaten. Därför lyfts fler exempel inom miljöområdet under andra förvaltningar såsom Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Klimatförändringen – vår största utmaning  

Sverige fick en ny klimatlag 1 januari 2018. Den kräver att Sveriges regering för första gången tar fram en 
klimathandlingsplan som ska var i linje med Parisavtalet* och slutsatserna i FN:s klimatpanels senaste rapport. En 
revidering av Hedemora kommuns Energi- och klimatstrategi har påbörjats och slutförs under våren 2020.      

 

      
Extra satsningar under året  

Koldioxidutsläppen från våra tjänstefordon har minskat under året. För att minska utsläppen ytterligare har det beslutats att 
alla små och mellanstora bilar succesivt ska bytas ut mot elbilar. Vi har i dagsläget sex stycken elbilar. Hemtjänsten har 
utökat antalet elcyklar och de digitala mötena i kommunen har utvecklats.  

Projektet Återbruk i den offentliga affären har pågått under året. Projektet drivs av Upphandlingsdialog Dalarna och 
UpphandlingsCenter Falun Borlänge-regionen tillsammans. Syftet är att utveckla både upphandlingsprocessen och 
upphandlingsdokumenten utifrån ett miljö- och klimatsmart perspektiv, i synnerhet vad gäller återvunnet material. Projektet 
pågår fram till oktober 2020.  

En kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering fastställdes av kommunfullmäktige år 2018. 
Därefter bildades en lokal avfallsplanegrupp med deltagare från kommunen och de kommunala bolagen, som har arbetat 
med avfallsplanens mål och åtgärder under året. Arbete pågår också med att minska matsvinnet. 

En kartläggning har genomförts som visar att de flesta av kommunens verksamheter har väl fungerande system för 
sopsortering.   

I Aktuell Hållbarhets miljörankning av Sveriges kommuner som görs årligen hamnade Hedemora på plats 99 av 290.  

Från 2019 serveras ekologiskt och rättvisemärkt kaffe till våra anställda. Kaffet i kommunens kaffeautomater är Fairtrade 
och ekologiskt.  

 

Certifierade skolor och förskolor – ett förbättringsområde  

Andelen skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell t.ex. Grön Flagg har 
minskat. Grön Flagg är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar långsiktigt 
med miljöfrågor och hållbar utveckling. Arbete pågår på skolorna för att förbättra resultatet.  

 

Hedemora- utvecklas mot ett hållbart samhälle. 

Arbetet med övergripande analyser och verksamheternas utvecklingsarbete har varit prioriterat under året vilket fortsätter 
framåt. Ett steg i detta har varit att införa en kommunövergripande analysgrupp. Gruppen är kopplad till kommunens 
styrmodell. I Hedemora vågar vi sätta fokus på det som bäst behöver förbättras då viljan är att åstadkomma utveckling på 
riktigt. 

Det är viktigt att attrahera nya kommuninvånare och för att kunna göra detta är bostäder avgörande. Totalt har ett fyrtiotal 
lägenheter iordningsställts, men fortfarande är behovet av bostäder i alla former stort. Under 2019 har befolkningstalet lika 
som 2018, ett tiotal fler invånare 2019 mot 2018. Nya planområden är under upparbetning och det pågår utredningar av 
nya markområden. I framtiden behövs fler bostäder för att öka inflyttningen till Hedemora. 

Företagsklimatet i Hedemora är en viktig fråga. Inför 2020 infördes ett nytt nyckeltal ”kommunens service till företag” för 
att fokusera på handläggningstider och bemötande. Vidare har företagsbesök med Hedemora Näringslivs AB och 
bildningsförvaltningen genomförts för att diskuteras kompetensförsörjning. Företagslotsfunktionen har fortsatt under året 
och en eventlotsfunktion har inrättats. Kommunen har medverkat vid, och varit värd för företagsfrukostar och också 
medverkat vid företagsgalor. Branschträffar med kommunalråd har påbörjats och kommer att fortsätta under 2020 med 
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gymnasiets programråd. Ett arbete för att se över mark för etableringar har påbörjats och kommer att fortsätta 2020. En 
utredning om myndighetsutövning inom miljö och bygg kan överföras till V- Dala miljö och bygg är pågående. 

För att fler invånare utan arbete eller som inte är i studier ska kunna komma in på arbetsmarknaden har bland annat det 
treåriga AMIF (, asyl- migrations och integrationsfonden)projektet ”En väg in” drivits och bidragit till att fler nyanlända 
kunnat gå vidare till studier, arbete eller företagande. Projektet avslutades oktober 2019.  Men de verktyg och metoder som 
tagits fram lever vidare. Likaså tas resultaten och erfarenheterna med i det fortsatta arbetet i Hedemora. Ett arbete som 
fortsätter är byggandet av en modell för fortsatt inkludering på arbetsmarknaden som startats upp mellan de olika 
förvaltningarna. I början av 2020 startar ett nytt EU projekt, medfinansierat av Socialfonden (ESF). Syftet med projektet 
är att utveckla och sprida en inkluderande ” Hedemoramodell för arbete” som är jämställdhets- och jämlikhetssäkrad, som 
bidrar till att kvinnor och män oavsett ålder och bakgrund kommer närmare arbetsmarknaden eller till arbete, studier och 
företagande.  

Mer dialog och information 

Den medborgarundersökning som genomfördes 2018 visar hur invånarna ser på sin kommun. En del i den undersökningen 
berör inflytande och där har kommunen fortfarande en utmaning. Invånarna anser att trygghet, kommunikationer och 
bostäder bör prioriteras. Fritid och utbildning var de nöjda med. Kommunen har under året förstärkt sin närvaro i sociala 
medier och framför allt fokuserat mer på dialog än tidigare. Den digitala tavlan vid riksväg 70 har under året utvecklats 
och etablerats. Under året har ett nytt intranät lanserats som ger ett förbättrat stöd till kommunens medarbetare. Samtidigt 
inleds ett arbete med översyn av kommunens externa webb, samt övriga digitala tjänster för att kunna svara upp mot det 
tillgänglighetsdirektiv som träder i kraft under 2020. Alla ska kunna ta del av kommunens information, oavsett 
funktionsvariation. 

Förebyggande arbete i samverkan 

Lokala Brottsförebyggande rådet i kommunen har arbetat med trygghetsfrågorna under året. Trygghetsvandringar har 
genomförts och en plan som årligen tas fram handlar om insatser som vi kan göra som kommun och som kommun 
tillsammans med andra aktörer. Bland annat har belysningar och buskage setts över för en ökad trygghet. Införandet av 
GDPR(dataskyddsförordningen) är en annan säkerhetsfråga som det arbetas med fortlöpande.  IT arbetar tillsammans med 
övriga dalakommuner med att få igång en gemensam e-tjänsteplattform som kommer att innebära mycket stora möjligheter 
att utveckla e-tjänsteutbudet.  

Kommunen har anordnat drogfria aktiviteter under större helger, skolavslutningar och under sommaren. Aktiviteter såsom 
t.ex. bowling och film premieras till de ungdomar som är nyktra, drog och tobaksfria. Projektet ”Ung livsstil” som 
kommunen och Södra Dalarnas Sparbank driver tillsammans har pågått några år och fortgår ännu.   

Den kommunala planen för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering (2018-2022) fastställdes av kommun-
fullmäktige i början av 2018. En lokal avfallsplanegrupp arbetar med verkställelse av handlingsplanen.  Projekt som min-
skar matsvinn pågår i kommunen. 

Sjuktalet i kommunen har sänkts under 2019 och arbetet fortsätter med att sänka sjuktalet ytterligare. 
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4.3 Uppföljning av Bildningsnämndens mål 

 Barn och unga i Hedemora ges förutsättningar för ett bra framtida liv 
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Ökad andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram måste intensifieras 
i framtiden och ska ses som en rödtråd, främst från förskola till årskurs 9. Vi har 
en ambition att minska skillnaden mellan pojkar och flickor samt stäva mot en allt 
högre andel som är behöriga till yrkesprogram. Flickor når i regel större 
måluppfyllelse än pojkar idag. Förvaltningen arbetar för att ökad nyfikenhet och 
lust att lära sig mer. 

Förskolor 
Samtliga förskolor har i år arbetat med frågor kring hur vi arbetar med barnens förmåga att fokusera, vara kvar i aktiviteter 
samt pedagogers förhållningssätt gentemot pojkar och flickor. Personalen har sett att det blivit lugnare i barngruppen. 
Barnen har visat förmåga att stanna kvar i aktiviteten och bygga upp den innan de byter till nästa. 
 
Elevhälsa 
Elevhälsans utvecklingsarbete med fokus på ledarskapet i klassrummet. Fler elever som kommer att nå målen, lägre 
kostnader för särskilt stöd, minskade tilläggsbelopp och nöjdare medarbetare. Allt detta ger en attraktiv och hållbar skola. 
 
Skolår F-6 
Samtliga F-6 skolor har arbetat med att öka andelen elever, flickor och pojkar, som anger att skolarbetet gör dem nyfikna 
och att de får lust att lära sig mer. Pedagogerna har arbetat med att göra studie- och yrkesvägledning mer synligt för 
eleverna. Detta har också gjort att eleven har skapat en ännu större förståelse varför de går i skolan.  
 
Fritidshem 
Fritidshemsverksamheten jobbar även med studie- och yrkesvägledning. 
 

Skolår 7–9 

Vasaskolan, Skolår 7–9, har ett fokuserat arbetat kring ett gemensamt förhållningssätt gällande strukturen i klassrummet. 
Syftet med arbetet är att skapa en tryggare miljö i klassrummet vilket i sin tur ska bidra till ökad måluppfyllelse.  

 

Bibliotek 

Biblioteken på Skolår 7–9 (Vasaskolan) och gymnasiet (Martin Koch) slogs samman till ett gemensamt skolbibliotek. Detta 
har möjliggjort ökade öppettider och två bibliotekarier vilket ökat tillgängligheten för eleverna. Tid har även kunnat frigöras 
till arbete till bland annat läsfrämjande insatser och på så vis har biblioteket blivit en god pedagogisk resurs för de båda 
skolorna. 

 

Gymnasiet  

Gymnasiet, Martin Koch har lyckats när det gäller nyckeltalet ungdomar oavsett kön som är etablerade på arbetsmarknaden 
eller eftergymnasiala studier. Skolan har placerat sig bland de bättre kommunerna när vi jämför oss med liknande 
kommuner och något över mitten i en jämförelse med samtliga kommuner i riket.  

 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen har under året arbetat mot nyckeltalet att andelen ungdomar som studerar eller arbetar ska öka oavsett 
kön. Tyvärr finns det bara resultat från 2017 i Kolada. Vi kan dock se en förbättring på nyckeltalen mellan 2016 och 2017. 
Vi ligger fortfarande lägre än jämförbara kommuner. När det gäller nyckeltalet för andelen kvinnor och män som klarar 
svenska för invandrare, SFI, ligger vi på gröna värden i Kolada. Jämför vi oss med liknande kommuners integration når vi 
bäst resultat av alla med god marginal. 

Ett arbete har inletts för att ta fram en ”Hedemoramodell” för att och koppla samman arbetsmarknadsenheten, och SFI. 
Detta i syfte att kommunen ska få fler i sysselsättning. 
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 I Hedemora erbjuds inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter av hög kvalitet 

 

 
Bibliotekets nyckeltal avseende andelen aktiva låntagare i kommunens bibliotek ska öka för 
såväl kvinnor som män. Den senaste statistiken är från 2018. Vi hade då en marginell ökning 
av kvinnliga besökare och en minskning av manliga. Aktiviteter pågår för att locka fler män 
till verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade om Biblioteksplan för 2019–2022 som ska 
utgå från kommunens vision och övergripande mål.  

 
Fritidsenheten har under året arbetat med aktiviteter riktat mot nyckeltalet, som behandlar ökat 
deltagande i idrottsföreningar för barn och unga vuxna, oavsett kön och bakgrund. Aktiviteter 
har varit bland annat olika lovaktiviteter, föreningsträffar och projektet ”Ung livsstil”. När det 
gäller deltagartillfällen för män har det minskat lite de senaste åren. Kvinnor har även dem 
minskat med en större minskning 2016–2017 för att sedan öka något. 
 
Kulturskolan har arbetat med aktiviteter kopplade till att öka antalet aktiviteter i kommunen. 
Detta för att bidra till inkludering samt öka andelen elever som deltar i musik- och 

kulturskolan. Vi har på nyckeltalet ökat något men ligger fortfarande lägre än snittet i länet men över snittet i riket. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om Fritids – och Kulturpolitiks strategi 2019–2022. I strategin visar hur verksamheten ser 
ut, hur den är organiserad och vad kommunen verkar för.  
  



 

65 
 

4.4 Uppföljning av Omsorgsnämndens mål 

 Människor i Hedemora ska uppleva livskvalitet genom en hög personalkontinuitet, bra 
måltidssituation och ett bra bemötande inom vård och omsorg 
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 Barns rättigheter ska stärkas och barn i behov av insatser identifieras 
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 Det långvariga försörjningsstödet ska minska 
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4.5 Uppföljning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål 

 I Hedemora är bemötande och service av hög kvalitet, inom byggande och miljö 

 

 Delmål: Företagsklimatet ska förbättras.  

Mått: önskad utveckling i Hedemora är Hedemora kommun ska rankas som 200 av total 290 av Svenskt Näringsliv i 
kommunrankingen. 

Resultat: Plats 274. Källa: Svenskt Näringsliv. 

 Delmål: I Hedemora vill vi att våra företagare ska vara nöjda med myndighetens service vad gäller bygglov i 
kommunen. 

Mått: önskad utveckling i Hedemora är att företagarnas bedömning av service inom bygglov ska uppnå 65 i 
Nöjdhetsindex.(skala 0-100) 

Resultat: 72. Källa: SKR, Sveriges kommuner och regioner. 

 Delmål: I Hedemora vill vi att våra företagare ska vara nöjda med bemötande från förvaltningen vid alla 
kontakter inom serviceområdet. 

Mått: önskad utveckling i Hedemora är att företagarnas bedömning av bemötande inom serviceområdet ska uppnå 70 
i Nöjdhetsindex.(skala 0-100) 

Resultat: 70. Källa: SKR, Sveriges kommuner och regioner. 
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Förvaltningens kommentarer 

När det gäller uppfyllelsen av nämndens prioriterade mål som handlar om företagarnas bedömning av företagsklimatet 
pekar även årets resultat åt fel håll. Rankningen som görs av Svenskt näringsliv innebar i år plats 274 av 290. Även 
föregående år 2018 tappade Hedemora 27 placeringar och då blev det plats 244. Överlag visar Svenskt näringsliv resultat 
för 2019 att många kommuner i Dalarna, Västmanland och Gästrikland har samma nedåtgående trend. För att undersöka 
detta fick kommunens analysgrupp i uppdrag att analysera vad som behöver göras för att vända denna nedåtgående spiral.  

Analysgruppen har under hösten rapporterat i nämnden om resultatet av en enkät som skickades till 200 företagare varav 
95 besvarade enkäten. Det företagen önskade var framförallt följande. 

 Snabbare handläggning. 

 Bättre förståelse hos tjänstemän och förtroendevalda för företagandet. 

 Bättre dialog mellan företagen och kommunen. 
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5. Driftsredovisning 
5.1 Sammanställning 

Nedan visas utfall jämfört med budget för 2019 för respektive nämnd. Som framgår så finns de stora budgetavvikelserna 
för Bildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Finansförvaltningen. 

Närmare beskrivningar av utfall och avvikelser framgår på följande sidor där dessa kommenteras per nämnd. 

På nästa sida finns också en tabell som visar samma information, men som visar intäkter och kostnader brutto. Man bör 
inte stirra sig blind på nettokostnaderna. Här framgår som ett exempel att bildningsnämnden har en nettokostnad på 416 
mkr, men att de har bruttokostnader på 519 mkr och bruttointäkter på 103 mkr. 

Mkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

  2018 2019 2019   

Kommunrevisionen -0,7 -0,9 -0,9 0,0 

Valnämnden -0,7 -0,5 -0,4 0,1 

Överförmyndaren -2,6 -2,7 -2,5 0,2 

Kommunstyrelsen -73,2 -71,4 -71,9 -0,5 

Bildningsnämnden -407,8 -400,1 -416,0 -15,9 

Omsorgsnämnden -406,0 -403,0 -426,0 -23,0 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -55,6 -55,5 -54,9 0,6 

Summa nettokostnader -946,6 -934,1 -972,6 -38,5 

Skatteintäkter 684,7 699,3 703,1 3,8 

Generella bidrag och utjämning 259,4 258,9 264,0 5,1 

Finansiella intäkter 5,1 2,1 10,0 7,9 

Finansiella kostnader -0,5 0,0 -0,5 -0,5 

Gemensamma kostnader -4,7 -16,6 -8,4 8,2 

Årets resultat -2,6 9,6 -4,4 -14,0 
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Mkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 

  2018 2019 2019   

Kommunrevisionen         
Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -0,7 -0,9 -0,9 0,0 

Nettokostnad -0,7 -0,9 -0,9 0,0 

          
Valnämnden         
Intäkter 0,3 0,1 0,4 0,3 

Kostnader -1,0 -0,6 -0,8 -0,2 

Nettokostnad -0,7 -0,5 -0,4 0,1 

          
Överförmyndaren         
Intäkter 2,2 2,3 2,3 0,0 

Kostnader -4,8 -5,0 -4,8 0,2 

Nettokostnad -2,6 -2,7 -2,5 0,2 

          
Kommunstyrelsen         
Intäkter 16,2 13,2 13,2 0,0 

Kostnader -89,4 -84,6 -85,1 -0,5 

Nettokostnad -73,2 -71,4 -71,9 -0,5 

          
Bildningsnämnden         
Intäkter 104,9 83,1 102,9 19,8 

Kostnader -512,7 -483,2 -518,9 -35,7 

Nettokostnad -407,8 -400,1 -416,0 -15,9 

          
Omsorgsnämnden         
Intäkter 108,8 91,3 87,6 -3,7 

Kostnader -514,8 -494,3 -513,6 -19,3 

Nettokostnad -406,0 -403,0 -426,0 -23,0 

          
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden         
Intäkter 36,3 34,8 37,9 3,1 

Kostnader -91,9 -90,3 -92,8 -2,5 

Nettokostnad -55,6 -55,5 -54,9 0,6 

          
Gemensamma kostnader         
Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -7,5 -16,6 -8,2 8,4 

Nettokostnad -7,5 -16,6 -8,2 8,4 

          

Bruttointäkter 268,7 224,8 244,3 19,5 

Bruttokostnader -1222,8 -1175,5 -1225,1 -49,6 

Summa nettokostnader -954,1 -950,7 -980,8 -30,1 
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5.2 Kommunrevisionen 
Kommunrevisionen har haft nettokostnader för året på 0,9 mkr vilket är lika med budget. Av kostnaderna avser ca 0,3 mkr 
granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning medan större delen avser utredningar och granskningar som har 
genomförts under året.  

Drift (mkr) 
Bokslut Utfall Budget Avvik 

2018 2019 2019 2019 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Personalkostnader -0,2 -0,2 -0,1 0,0 

Övriga kostnader -0,6 -0,7 -0,8 0,1 

Netto -0,7 -0,9 -0,9 0,0 

5.3 Överförmyndare 

Drift (mkr) 
Bokslut Utfall Budget Avvik 

2018 2019 2019 2019 

Intäkter 2,2 2,3 2,3 0,0 

Personalkostnader -4,2 -4,2 -4,2 0,0 

Övriga kostnader -0,6 -0,6 -0,8 0,1 

Netto -2,6 -2,6 -2,6 0,1 
 

Drift (mkr) 
Bokslut Utfall Budget Avvik 

2018 2019 2019 2019 

Överförmyndare och kansli -1,1 -1,2 -1,2 0,0 

Gode män -1,4 -1,4 -1,5 0,1 

Netto -2,6 -2,6 -2,6 0,1 
 

V-Dala överförmyndarsamverkan har haft intäkter från sina samverkanskommuner Avesta och Norberg. Vid årets slut har 
det visat sig att verksamheten haft ett litet underskott. Detta har sedan slutreglerats gentemot de både 
samverkanskommunerna, varpå underskottet för Hedemora kommun avseende överförmyndarkansliet hamnade på 22 
tkr. 

När det gäller personalkostnader råder ett underskott på ca 180 tkr vid året slut. Det beror på att verksamheten har behövt 
ägna sig åt extra kvalificerad granskning och utredning samt lösa extraordinära situationer. Extra personalresurser har då 
varit nödvändiga för att upprätthålla fullgod rättssäkerhet. Detta måste ses som direkt kopplat till frågan rörande god 
ekonomisk redovisning, vilken är i sig en viktig fråga för hela överförmyndarens verksamhet i sin helhet, sett ur ett brett 
samhällsperspektiv och är också ett mål som finns med i aktivitetsplanen för 2020. 
Överförmyndarförvaltningen har även haft intäkter från socialtjänsten rörande kostnader för gode män till ensamkommande 
flyktingbarn. Dessa intäkter har inte tillfullo täckt överförmyndarens omkostnader när det gäller gode män för 
ensamkommande flyktingbarn. Dock har kostnaderna för övriga ärenden (gode män förvaltare mm) blivit något lägre än 
budgeterat och därav har ett överskott på ca 75 tkr rörande ställföreträdandeskap (god man för ensamkommandebarn, god 
man förvaltare mm) i sin helhet blivit gällande för 2019. 
Överförmyndarförvaltningen påvisar när samtliga delar summeras för 2019 ett överskott på ca 79 tkr. 
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5.4 Kommunstyrelsen 

 Övergripande 
Kommunstyrelsens nettokostnad för 2019 på 71,9 mkr är -0,5 mkr över budget. Jämfört med utfallet för 2018 innebär det 
en minskad nettokostnad med 1,3 mkr (1,8 %).  

 

Drift (mkr) 
Bokslut Utfall Budget Avvik 

2018 2019 2019 2019 

Intäkter 16,2 13,2 13,2 0,0 

Personalkostnader -30,0 -30,2 -32,7 2,5 

Övriga kostnader -59,4 -54,9 -52,0 -3,0 

Netto -73,2 -71,9 -71,4 -0,5 

 Resultat per verksamhet 
Underskottet gentemot budget förklaras till stor del av utrangering av inventarier efter genomgång av anläggningsregister. 
kostnader för en ej budgeterad VA-plan och för högt budgeterade interna intäkter för telefoni och bilpool. Båda dessa poster 
har justerats i budget 2020. Under året har flera tjänster varit vakanta (helt eller delvis). Intäkterna från integration 
schablonbidrag har minskats från staten och var för högt budgeterade – 0,8 mkr. Flera delar har gått med överskott, bland 
annat personalavdelningen, politik, räddningstjänst och näringsliv. Under 2020 kommer kostnadsmassan att behöva 
minskas ytterligare med cirka 0,8 mkr. 

 

Drift (mkr) 
Bokslut Utfall Budget Avvik 

2018 2019 2019 2019 

Politik -6,1 -5,2 -6,0 0,8 

Ksf ledning -10,7 -10,7 -10,7 0,0 

Administrativ avdelning -2,0 -0,5 0,0 -0,5 

Kommunikationsavdelning -4,4 -2,7 -2,4 -0,3 

Ekonomiavdelning -8,9 -9,7 -9,7 -0,1 

IT-avdelning -12,5 -15,6 -14,0 -1,6 

Näringsliv -5,7 -4,7 -4,9 0,2 

Personalavdelning -8,4 -8,7 -9,3 0,7 

Räddningstjänst -14,5 -14,1 -14,4 0,3 

Netto -73,2 -71,9 -71,4 -0,5 
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5.5 Bildningsnämnden 

 Övergripande 
Bildningsförvaltningen har, utan att dra ned på pedagogisk personal i för- och grundskola, genomfört omfattande 
effektiviseringar i alla verksamheter under 2019. Trots genomförda besparingar med ca 18 mkr av budgeterade 25 mkr så 
redovisar förvaltningen ett resultat, enligt prognos, på -15,8 mkr jämfört med budget.  

Drift (mkr) 
Bokslut Utfall Budget Avvik 

2018 2019 2019 2019 

Intäkter 104,9 102,9 83,1 19,8 

Personalkostnader -296,0 -300,2 -278,6 -21,6 

Övriga kostnader -216,8 -218,7 -204,6 -14,0 

Netto -407,9 -416,0 -400,1 -15,8 
 

Förvaltningen har fortfarande stora kostnader för tilläggsbelopp till barn och elever med behov av extraordinärt stöd. 
Budget för tilläggsbelopp har trots ökade kostnader leget oförändrad på 1,5 mkr under ett flertal år. Budgetavvikelse är på 
-7,2 mkr och utgör därmed nästan hälften av Bildningsnämndens underskott. Behovet av assistenter på särskolan samt 
placering av träningsklasselever i andra kommuner har medfört ökade kostnader för särskoleverksamheten, där budget-
avvikelsen är -2,3 mkr. 

Kommunens statliga ersättning från Migrationsverket har minskat de senaste tre åren och minskar fortfarande. Kostnaderna 
för andraspråkseleverna kvarstår dock. (Modersmål och studiehandledning enligt skollagen). Kostnaderna enligt ovan inom 
för- och grundskolan översteg intäkterna med 3,3 mkr. 

I budget låg det besparingar på kostnader för lokalvård som inte kunde genomföras fullt ut, på grund av att förvaltningen 
var uppbunden i ett avtal med Hedemora kommunfastigheter. Ett nytt avtal trädde i kraft 1 november. Jämfört med budget 
så blev det ett sammanlagt underskott på -2,9 mkr för hela förvaltningen. 

Besparingar i Bildningsnämndens budget bidrog till minskad budget för bidrag till fristående grund- och förskolor i 
Hedemora kommun. Kostnaderna för friskolebidragen har dock inte minskat i samma omfattning och utfallet blev -6,7 mkr 
jämfört med budget.  

Kostnader för gymnasieelever som läser på annan ort har minskat avsevärt på grund av att fler elever väljer Martin Koch 
gymnasiet och resultatet för 2019 blev 4,5 mkr jämfört med budget. 

 Resultat per verksamhet 

Drift (mkr) 
Bokslut Utfall Budget Avvik 

2018 2019 2019 2019 

Bildningsförvaltn övergripande -89,4 -8,7 -5,1 -3,6 

Avd 1   -62,7 -50,2 -12,4 

Avd 2   -34,3 -38,6 4,3 

Kostenhet -24,7 -23,5 -24,5 1,0 

Elevhälsa -9,6 -10,7 -12,0 1,3 

Bibliotek -6,4 -6,0 -6,1 0,1 

Bildningskontoret (stödenheten)   8,3 11,0 -2,6 

Förskolor -66,6 -65,3 -63,6 -1,7 

Skolår F-6 -101,6 -99,4 -97,4 -2,0 

Skolår 7-9 -37,6 -35,6 -35,9 0,3 

Fritidsenhet -17,1 -18,7 -18,7 0,0 

Kulturenhet -7,2 -6,6 -6,8 0,2 

Gymnasiet -39,7 -44,0 -43,3 -0,7 

YH-utbildningar 0,3 0,1 0,0 0,1 

Gruvorten -0,8 -0,8 -0,9 0,1 

Vuxenutbildningen -7,4 -8,1 -8,0 -0,1 

Netto -407,8 -416,0 -400,1 -15,8 
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Bildningsförvaltningen övergripande. Bildningsförvaltningen har omorganiserats. Det mesta av den centrala budgeten 
som tidigare låg under rubriken övergripande har fördelats till Avdelning 1, Avdelning 2 samt Bildningskontoret 
(Stödenheten). Kvar under övergripande ligger numera nämnd- och förvaltningsledning samt vissa övergripande kostnader 
som tillsammans redovisar ett underskott för 2019 på -3,6 mkr. Det avser kostnader för avslutning av tjänst, 
sammanträdesarvoden för bildningsnämnden samt besparingar i budget som inte får full effekt 2019. 

Avdelning 1 (centralt) Avdelning 1 omfattar övergripande kostnader och ledningskostnader avseende förskola och 
grundskola F-6, elevhälsa och kostenhet, interkommunal ersättning samt bidrag till fristående för- och grundskolor och 
fritidshem. Avdelningens kostnader översteg budget med -12,4 mkr. Avvikelserna avser främst bidrag till fristående för- 
och grundskola i kommunen, interkommunalersättning för grundsärskoleelever samt tilläggsbelopp till elever med extra 
ordinärt behov av stöd. 

Avdelning 2 (centralt) omfattar övergripande kostnader och ledningskostnader för skolår 7–9, gymnasiet och vuxen-
utbildning samt kultur och fritid. Interkommunal ersättning och bidrag till fristående skolor för gymnasie- och sär-
gymnasieelever ligger också under avdelning 2. Kostnaderna för interkommunal ersättning och friskolebidrag för 
gymnasieelever har minskat till följd av att fler elever än beräknat har påbörjat studier vid Martin Koch-gymnasiet och 
avdelning 2 redovisar ett positivt resultat på 4,3 mkr jämfört med budget för 2019. 

Kostenheten gick med ett överskott på 1 mkr jämfört med budget. Under året har det sparats in en administrativ tjänst. Det 
har varit svårt att få tag på vikarier med rätt kompetens, vilket har lett till underbemanning som i förlängningen inte är bra 
för verksamheterna. Trots kraftigt ökade livsmedelspriser har kostnadsmedvetenhet och inköp av endast upphandlar varor 
också bidragit till överskottet. 

Elevhälsa Den elevvårdande enheten har ett överskott jämfört med budget för året på 1,3 mkr. Det har varit lägre kostnader 
för inköp av skolläkartjänst på konsultbasis och psykologtjänst eftersom dessa inte har varit fullt bemannade under året. 
Inom projektet Tidiga insatser har Region Dalarna med befintlig personal genomfört insatser som var tänkt att göras inom 
elevhälsans insatsbudget. Övriga personalkostnader har också varit lägre på grund av föräldraledighet, nedsättning i tjänst 
samt viss sjukskrivning.  

 

 
 

Biblioteket har minskat kostnader motsvarande en tjänst. En effektivisering har genomförts genom sammanslagning av 
skolbiblioteket på Högstadiet och Martin Koch-gymnasiet och statsbidrag har finansierat 0,5 tjänst. Vidare har sjuk-
skrivning, föräldraledig personal samt svårighet med rekrytering av vikarier lett till ett överskott jämfört med budget på 
0,1 mkr.  
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Bildningskontoret (Stödenhet) Enheten har omorganiserats till Bildningskontoret med ansvar för dess ekonomi och 
personal, bildningsförvaltningens administration, nämndsekreterare, samt hantering av statsbidrag och systemförvaltning. 
2019 inleddes med ett underskott på 1,2 mkr, på grund av Migrationsverkets förändrade rutiner gällande återsök av 
statsbidrag. Åtgärder såsom minskning av antalet tjänster gällande modersmål och studiehandledning har vidtagits. 
Underskottet på -2,6 mkr som redovisas, beror delvis på omorganisationen då budget för personal ligger kvar, samt faktorer 
enligt ovan. 

Förskolor har haft minskad budget för lokalkostnader, lokalvård, pedagogiska måltider samt för bemanningsenhet och 
vikarieanskaffning. Genom effektivisering av schemalagd personal och ständig översyn av bemanning efter barns tider och 
antal har förskolan klarat av besparingskraven. Under året har förskolan Jaktstigen avvecklats och verksamheten har 
sammanslagits med Smultronstället som numera heter Västerby förskola. Ett budgeterat bidrag från Migrationsverket på 2 
mkr för extra lokalkostnader (Bullerbyn) har inte beviljats och förskolans resultat för 2019 blev därmed -1,7 mkr. 

Skolår F-6. Skolorna hade besparingar på 2,3 mkr i budget, vilket avsåg lokalhyra, lokalvård och vaktmästeri. 
Besparingarna har dock inte kunnat genomföras fullt ut på grund av uppbundna avtal med kommunfastigheter. Nytt avtal 
för lokalvård trädde i kraft 1 november för hela bildningsförvaltningen. Särskolan har haft ökade kostnader för assistenter. 
Med anledning av att det har varit svårt att rekrytera legitimerad personal har tidsbegränsade anställningar gjorts med lägre 
lönekostnader som följd. Detta har bidragit till att underskottet har begränsats till -2 mkr jämfört med budget. 
 
Skolår 7–9. Enheten har ett överskott på 0,3 mkr för 2019. Prognosen för 2019 var ett underskott på cirka -2,5 mkr. Medel 
omfördelades i efterhand för tvålärarskapet med 2,3 mkr, samt att man i större utsträckning än förväntat fått ersättning från 
andra kommuner för placerade elever, vilket gör resultatet positivt. Under 2019 minskades budget utifrån minskning av 
lokalvård, dock låg kostnaderna kvar till och med oktober, vilket medförde ett underskott på -0,3 mkr. Budget har minskats 
för administrativ personal, vilket ej har kunnat justeras fullt ut under året. 

Fritidsenhet. Under året har genomförts ett omfattande renoveringsarbete i Vasahallen, med begränsade uppehålls-
möjligheter. Intäkterna varit därför varit lägre än budget. Statsbidrag till ungdomsverksamheten för aktiviteter på loven 
samt återhållsamhet angående inköp och vikarieanskaffning har bidragit till att fritidsenheten har en budget i balans för 
2019. 

Kulturenheten redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr. De har haft fler elever inskrivna på musikskolan vilket har gett 
högre intäkter än budgeterat. De har också haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tjänstledigheter.  

Gymnasiet. Gymnasie- och vuxenutbildningen har under 2019 utvecklat ett samarbete, vilket har gett positiva 
samordningseffekter. De har anpassat personalkostnaderna utifrån minskade bidrag från Migrationsverket. Gymnasiet 
redovisar ett resultat på -0,7 mkr till följd av en besparing av lokalvård i budget som inte har fått full effekt under året på 
grund av avtal. Två toaletter har specialanpassats. Under 2019 har tjänsten för kommunalt aktivitetsansvar, KAA, delvis 
finansierats av Martin Kochs budget och underskottet beror på en tidigare omdisponering. Fortsättningsvis ska tjänsten 
placeras övergripande på avdelning 2.  

Vuxenutbildning. YH-utbildningen har haft fulla klasser under hösten vilket genererat mer intäkter än budgeterat. 
Vuxenutbildningen har inte haft budget för lokalkostnaderna på Kraftgatan där undervisningen i Svenska För Invandrare, 
SFI, har bedrivits och inte fått full effekt på besparingar inom lokalvård på grund av nuvarande avtal. Ökade intäkter i form 
av statsbidrag samt schablonersättning från Migrationsverket har finansierat ej budgeterade lokalkostnader då en planerad 
flytt till Bachmanska lokalen inte har kunnat genomföras. Därmed kan verksamheten redovisa ett positivt resultat på 0,1 
mkr. 
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5.6 Omsorgsnämnden 

 Övergripande 
Omsorgsnämnden har för 2019 haft en budget på 403,0 mkr. Utfallet för året hamnade på 426,0 mkr över budget. De största 
avvikelserna berör höga kostnader för försörjningsstöd och placering av barn och unga samt missbruk. 

Den befarade budgetavvikelsen kommunicerades redan i den första prognosen per 2019-03-31. Sedan har betydande 
insatser initierats och genomförts för att sänka kostnadsnivån. 

Drift (mkr) 
Bokslut Utfall Budget Avvik 

2018 2019 2019 2019 

Intäkter 108,8 87,6 91,3 -3,7 

Personalkostnader -373,9 -362,9 -372,8 10,0 

Övriga kostnader -140,9 -150,8 -121,5 -29,3 

Netto -406,0 -426,0 -403,0 -23,0 

 Resultat per verksamhet 

Drift (mkr) 
Bokslut Utfall Budget Avvik 

2018 2019 2019 2019 
Administration, ledning, gemensamt -4,1 -12,1 -13,1 1,0 
Råd och stöd -0,3 -0,8 -1,6 0,8 
          
Individ och familjeomsorg (IFO)         
Gemensamt -1,1 -5,4 -5,6 0,2 
Försörjningsstöd -28,9 -24,5 -16,0 -8,5 
Vuxna missbruk -11,5 -9,9 -7,0 -2,9 
Barn och ungdom -25,3 -31,7 -16,7 -15,0 
Flyktingverksamhet 6,1 1,7 4,6 -2,9 
          
Gemensamt -2,5 -4,9 -6,2 1,3 
Bemanning -4,7 -4,5 -4,0 -0,5 
Stödboende och öppenvård SoL -1,8 -11,6 -11,2 -0,3 
Boendestöd SoL -8,6 -7,9 -9,3 1,4 
Grupp-/servicebostad SoL -5,1 -8,9 -7,7 -1,2 
LSS administration/gemensamt -1,1 -1,8 -1,7 -0,2 
LSS personlig assistans -17,2 -19,9 -19,4 -0,4 
LSS grupp- o servicebostad -44,9 -44,0 -44,9 0,9 
LSS övrigt -2,0 -1,7 -1,8 0,1 
LSS daglig verksamhet -14,5 -14,1 -14,2 0,1 
Arb.markn Mini-Maxi o AME -10,1 -13,2 -11,1 -2,1 
          
Gemensamt -10,9 -11,2 -13,2 2,0 
Biståndsenhet -8,9 -16,3 -16,5 0,2 
HSR -27,3 -27,6 -27,5 -0,1 
Säbo -83,0 -82,3 -83,1 0,8 
Ordinärt boende/hemtjänst -73,3 -73,5 -75,8 2,3 
Ej fördelat gamla organisationen -25,0     0,0 
Netto -406,0 -426,0 -403,0 -23,0 

 
 
Administration, ledning och gemensamt På grund av det kärva ekonomiska läget vidtogs åtgärder för att minska det 
prognostiserade underskottet. Fortbildningsstopp infördes. Stor återhållsamhet för inköp av driftinventarier. Inget utbyte 
av gamla datorer genomfördes under året. Man har också haft vakanser, under delar av året, för både avdelnings- och 
enhetschefstjänster. Kostnaderna för företagshälsovård blev lägre än budgeterat. Statsbidrag erhålls för förstärkningar i 
äldreomsorgen. Kostnaderna för omsorgsnämndens sammanträden har varit överbudgeterade och ger överskott för året. 
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Individ och familjeomsorg (IFO) Kostnaderna inom flera av IFO:s verksamhetsområden har de senaste åren visat en 
ökande trend medan anslagna medel inte följt samma utveckling. De största avvikelserna finns inom enheterna för 
försörjningsstöd, Barn och unga och Vuxna med missbruksproblematik. Sammanlagt visar enheterna ett underskott mot 
budget med nära 26,5 mkr. Varav placeringar för barn och unga står för ungefär hälften av underskottet, vuxenplaceringarna 
visar underskott med 3 mkr och kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd visar underskott med 7,8 mkr. Minskade bidrag 
från staten är även det en bidragande orsak till underskottet. 

Bemanning Då kostnaderna för vikariepoolen inte var budgeterade gör enheten ett underskott för 2019. Poolen har 
avvecklats under året. 

Stödboende och öppenvård Verkstadsgatan som är ett stödboende för ungdomar avvecklas under kommande år då 
ungdomarna flyttar ut till egna lägenheter, 2019 innebar ökade personalkostnader i verksamheten. Gnistan är en 
öppenvårdsverksamhet riktad mot barn och ungdomar. Under året togs beslut att skjuta upp tillsättningen av två tjänster 
som fältassistent vilket gett en besparing med 0,8 mkr. Tallåkern kommer under 2020 att omstrukturera sin verksamhet för 
att bättre anpassa sig till både behov och ekonomi. Då verksamheten inte klarade av den besparing som gjordes i budget 
visar de på ett underskott för 2019. Stinsen är en öppenvårdsenhet för vuxna missbrukare och har under året haft högre 
personalkostnader än budgeterat.  

 

Boendestöd Antalet årsarbetare minskades 
under året genom sammanslagning av de båda 
boendestödsenheterna. Aktivt arbete med 
schemaläggning gav också effekt. En av 
lokalerna har sagts upp. 

Grupp-/servicebostad SoL Den beslutade 
neddragningen inom socialpsykiatrin genomförs 
på en av enheterna men den andra enheten 
behövde förstärkas på grund av nya brukare som 
kräver dubbelbemanning. Flera 
satellitlägenheter har också kopplats till 
boendena. Det nya avtalet om reviderad jour har 
också medfört ökade kostnader. 

 

LSS-verksamhet. Inom grupp-/servicebostad LSS har nedläggningen av Bodavägen inte fått full effekt från halvårsskiftet 
som planerat men enheten var avvecklad vid årsskiftet. Beslutet om reviderad jour har medfört ökade kostnader. Detta 
balanseras av överskott på flera av enheterna. Enhetscheferna arbetar aktivt med schemaläggning för att hålla budgeten. 
Intäkterna blev högre än beräknat genom att ytterligare en plats på Backliden säljs till annan kommun. Överskottet pga 
fortbildningsstoppet men äts upp av kostnader för larminstallationer. Inom personlig assistans är det kommunen som står 
för sjuklön till externa utförares personal och ett av assistansbolagen begär nu ersättning retroaktivt för 2018. Beslutet om 
reviderad jour medförde ökade kostnader. Antal externa brukare minskade under året. 

AME och MiniMaxi Enligt riksdagsbeslut skulle extratjänsterna upphöra under året och kommunen har då valt att göra 
en satsning på nystartsanställningar, eftersom man annars riskerar att fler människor blir beroende av försörjningsstöd. Då 
det statliga bidraget är lägre för nystartsanställning än för extratjänster så gör enheterna ett underskott. Man har även 
överbudgeterat vissa intäkter, både när det gäller Kraften och feriearbetena. 

Biståndsenheten Kommunens kostnader för utskrivningsklara uppgår till 39 tkr under året. 

HSR (Hälso-, sjukvård och rehabilitering) På grund av svårigheter att rekrytera vikarier ökar kostnaderna för ob- och 
övertidsersättning inom enheten. 

Ordinärt boende/hemtjänst SoL Förändrad semesterplanering och bortfall av några tunga hemtjänstärenden har 
successivt förbättrat det ekonomiska läget under året och utfallet hamnar 2,5 mkr under budget där största avvikelsen avser 
personalkostnader trots att verksamheten är kraftigt underbudgeterad för ob-ersättning och sjuklön. Intäkterna blev högre 
än beräknat. Överskottet pga fortbildningsstoppet äts delvis upp av ökade drivmedelskostnader.  

Särskilt boende SoL (säbo) inkl korttids Den genomförda besparingen avseende nattbemanning på två av de särskilda 
boendena har genomförts från och med september. Förändrad semesterplanering har medfört lägre behov av 
semestervikarier vilket har vänt befarat underskott till ett överskott på 0,8 mkr trots att verksamheten är underbudgeterad 
för ob-ersättning och sjuklön och att besparingen på korttids försenades med ett kvartal. Personalkostnaderna hamnar ändå 
totalt på budget. Fortbildningsstoppet har bidragit till överskottet. Intäkterna blev högre än beräknat.  
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5.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 Övergripande 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för 2019 haft en budget på 55,5 mkr. Utfallet för året blev 0,6 mkr bättre.  

 

mkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget   
2019 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 36,3 37,9 34,8 3,1 

Personalkostnader -15,0 -14,4 -17,3 2,9 

Övriga kostnader -76,9 -78,3 -72,9 -5,4 

Nettokostnad -55,6 -54,9 -55,5 0,6 
 

 Resultat per verksamhet 
mkr Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget   
2019 

Budget-
avvikelse 

Nämnd -0,3 -0,3 -0,3 0,0 

Administration -8,3 -7,9 -8,5 0,6 

Miljö- och byggenheten -4,5 -4,6 -5,5 0,9 

Stadsbyggnad -7,8 1,6 1,6 0,0 

Miljö- och hälsoskydd 1,1 1,0 1,0 0,0 

Trafik   -10,2 -9,4 -0,7 

Samhällsenheten -4,9 -4,8 -5,7 0,9 

Gata och park -25,1 -23,6 -22,2 -1,4 

Byggnader och lokaler -6,1 -4,9 -5,0 0,1 

Mark och skog 1,5 0,5 0,4 0,1 

Planer/GIS -1,1 -0,4 0,2 -0,6 

Vindkraftverk   -1,2 -1,9 0,7 

Nettokostnad -55,6 -54,9 -55,5 0,6 
 

De största avvikelserna noterades redan vid årets inledning då posten som avser snö- och halkbekämpning hade ökat med 
1,4 mkr jämfört med vad som budgeterats. Vintern är alltid svårbedömd. En annan post där kostnaderna blivit högre jämfört 
med budget är inom trafik. Kostnaderna för färdtjänst var 0,3 mkr högre och avser tillståndsgivning och kostnaderna för 
omsorgsresorna översteg budget med 0,4 mkr.  

Intäkter blev totalt 3,5 mkr högre jämfört med budget. Dels inkom intäkterna för bygglov senare under våren och som-
maren. Det är alltid svårt att på förhand bedöma hur många ansökningar som inkommer. Dels har nämnden sålt fastigheten 
Jaktstigen som tomtställts och inte behövs framåt för kommunens verksamheter. Ytterligare försäljningar har gjorts där två 
byggklara tomter ger överskott och en med underskott. I denna ingick anslutningsavgiften för kommunalt vatten och 
avlopp. Försäljningen var en del av kommunens strategi och den återfinns i kommunens lokalpolicy. 

Vissa roller och tjänster inom förvaltningen har under året varit vakanta och/eller som en medveten strategi, har 
rekryteringar flyttats framåt. Totalt resulterade det i totalt 2,9 mkr lägre personalkostnader jämfört med budget.  

När det gäller vindkraftverket har intäkten för markarrendet blivit högre jämfört med tidigare och denna baseras på 
producerad vindkraftenergi. Även kostnaden för elskatten blev 0,5 mkr lägre jämfört med tidigare bedömning.  

Annan viktig ekonomisk händelse under året är att objekt i kommunens anläggningsregister gåtts igenom och objekt har 
utrangerats. Detta har gjorts för att kommunens anläggningstillgångar ska vara rättvisande.  
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6. Investeringsredovisning 
6.1 Sammanställning 

 

mkr 
Bokslut 

2019 
Budget 
2019 

Ombudgeterade 
medel från 2018 

Total budget 
2019 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen -1,8 -3,7 -1,1 -4,8 3,1 

Bildningsnämnden -1,6 -1,5 -1,2 -2,7 1,1 

Omsorgsnämnden -0,6 -1,4 -0,2 -1,6 1,1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -20,8 -21,2 -1,4 -22,6 1,8 

SUMMA -24,7 -27,9 -4,0 -31,8 7,1 
 

Kommunfullmäktige beslutade om en investeringsbudget för år 2019 på 27,9 mkr exklusive de investeringsmedel på 4,0 
mkr som har överförts från föregående år. Utfallet per 31 december 2019 för nämndernas samtliga investeringar uppgick 
till 24,7 mkr, vilket även inkluderar markinköp på 0,2 mkr. 

Under året har 22 investeringsobjekt aktiverats i kommunens anläggningsregister till ett totalt värde av 14,9 mkr.  

6.2 Kommunstyrelsen 
mkr 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Ombudgeterade 
medel från 2018 

Total budget 
2019 

Budget-
avvikelse 

IT-utrustning -0,3 -1,0 -1,1 -2,1 1,8 

Bilar -1,0 -2,4 0,0 -2,4 1,4 

Laddstolpar -0,4 -0,3 0,0 -0,3 -0,1 

SUMMA -1,8 -3,7 -1,1 -4,8 3,1 
 

Under år 2019 aktiverades sex projekt inom kommunstyrelsen, två större IT-utrustningar aktiverades samt tre bilar och en 
fyrhjuling köptes in.  

6.3 Bildningsnämnden 
mkr 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Ombudgeterade 
medel från 2018 

Total budget 
2019 

Budget-
avvikelse 

Inventarier förskola, skola, matsalar,            

kök, kontor och fritidsanläggningar -1,4 -1,0 -1,1 -2,1 0,7 

Arbetsmiljöåtgärder -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0 

Utemiljö skola och förskola 0,0 -0,3 -0,1 -0,4 0,4 

SUMMA -1,6 -1,5 -1,2 -2,7 1,1 
 

Bildningsnämnden har slutfört och aktiverat tio investeringar under år 2019 avseende inköp av inventarier till kök, förskola, 
högstadium och gymnasium. En arbetsmiljöåtgärd i form av montering av markiser har genomförts på en förskola.  
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6.4 Omsorgsnämnden 
mkr 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Ombudgeterade 
medel från 2018 

Total budget 
2019 

Budget-
avvikelse 

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

Medicinskåp -0,2 -0,5 0,0 -0,5 0,3 

Sängar 0,0 -0,2 -0,2 -0,4 0,4 

Lyftskenor/taklyftar -0,1 -0,4 0,0 -0,4 0,3 

Diskmaskiner Norden 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,1 

Kortläsare Långshyttan -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 

SUMMA -0,5 -1,4 -0,2 -1,6 1,1 
 

Omsorgsförvaltningen har slutfört en investering under året gällande inventarier på Munkbohemmet.  

 

 

6.5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
mkr 

Bokslut 
2019 

Budget 
2019 

Ombudgeterade 
medel från 2018 

Total budget 
2019 

Budget-
avvikelse 

47015 Vikmanshyttan bro -1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 

49236 Vandringsled Hovran -1,2 0,0 -0,5 -0,5 -0,7 

49241 Turistinfotavlor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

49250 Hamre ridanläggning -0,9 0,0 -0,3 -0,3 -0,6 

49251 Digitala tavlor -0,4 0,0 -0,6 -0,6 0,2 

49268 Vasahallen ventilation steg 4 -11,7 -13,0 0,0 -13,0 1,3 

49269 Ishallen Hedemora renov 2019 -0,2 -2,0 0,0 -2,0 1,8 

49270 Gator/asfaltering 2019 -4,6 -5,0 0,0 -5,0 0,4 

49271 Elljusspår Brunnsjöberget -0,4 -0,7 0,0 -0,7 0,3 

49272 Badplatser 2019 -0,1 -0,5 0,0 -0,5 0,4 

Mark -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 

SUMMA -20,8 -21,2 -1,4 -22,6 1,9 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under år 2019 avslutat och aktiverat fem investeringsprojekt – Vikmanshyttan 
bro, turistinfotavlor, Hamre ridanläggning, Digitala tavlor samt gator/ asfaltering.  

Vikmanshyttans broar är tre stycken. Två av dessa ägs av vägföreningen och den tredje som nu slutredovisas ägs av 
kommunen. Kommunen har bytt ut bro 1 och 2 (slutfördes år 2018) åt vägföreningen eftersom dessa tre broar har högt 
kulturvärde och Länsstyrelsen ställde höga krav på utformningen. Under året har kvarstående arbetet för bro 3 slutförts 
som bland annat innefattat asfaltering och räcken. Total beviljad budget var 2 mkr, projektet slutredovisades till en 
totalkostnad på 3 mkr.    
Kommunfullmäktige beslutade år 2016 att anslå 0,3 mkr för att byta ut befintliga turistinformationstavlor i kommunen. 
Utbytet av tavlorna avbröts under år 2017 av dåvarande stadsarkitekt. Under år 2018 fick förvaltningen besked om att 
skyltarna kunde monteras utanför Hedemora stadskärna enligt ursprunglig skyltplan. I dagsläget är samtliga 12 skyltar 
tillverkade, men enbart 6 skyltar är monterade.  

Hamre ridanläggning beviljades 1 mkr i investeringsmedel år 2017 för att bygga ut och klara hygien- samt brandkrav. Det 
fanns ett behov av att byta ut och sanera elförsörjningen samt ta fram beskrivningar för brandskydd. Två mindre byggnader 
har gjorts om och kopplats ihop och ny värme har installerats. Under projektets gång upptäcktes stora bekymmer med 
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dräneringen, markvattnet behövde tas om hand, vilket medförde ett ekonomiskt överdrag. Slutkostnaden för projektet 
uppgick till 1,6 mkr.  

År 2017 beslutade kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 2,0 mkr för en digital tavla samt två infartsskyltar. 
Den digitala tavlan är placerad invid riksväg 70 (vid bilprovningen) och infartsskyltarna är placerade vid Grådö Skans och 
motorstadion i höjd med Västerby. Materialet i infartsskyltarna är framtaget och designat med tanke på gruvindustrin och 
brukssamhället för Hedemora; corteenstål, koppar och zink. 

Gator och asfaltering beviljades investeringsmedel på 5,0 mkr för år 2019. Utfallet på 4,6 mkr har bland annat använts till 
ny toppbeläggning på Vikmanshyttevägen och Brunnavägen. På Brunnavägen har en ny metod prövats fram som innebär 
att äldre fräsmassor tas om hand, läggs ut, materialet välts ihop och sedan läggs det över ett lager med Bitumen (innebär 
att strö ut krossmaterial som slitlager). Brunnsjögatan/Sturegatan startades upp under år 2018 med huvudsyfte att bygga ut 
gång- och cykelbana för att säkerställa tillgängligheten till och från skolan. Det blev en fortsättning även under år 2019 och 
arbetet bestod då till största delen av att färdigställa sidoytor i form av refuger, ytor mellan fastighet och gång- och 
cykelbana. Investeringsmedlen har även använts till att anlägga en bymiljöväg i Västerby för en säkrare passering för 
gående och cyklande till och från skolan samt även för att få en fartdämpande åtgärd. I samband med detta arbete så gjordes 
även ny bussangörning vid skolan samt även en enklare utmed Sätervägen vid Kerstin Heds väg. Avsikten med de nya 
angöringarna är att separera skolbarnen från övrig trafik i samband med av och påstigning. 
 

 

 

 

 

Under år 2019 har projektet inom Stadssjöns naturreservat fortskridit. Projektet beviljades medel år 2016 och väntas 
slutföras under år 2020. För att skapa engagemang och öka finansieringsgraden har det under slutet av året varit möjligt 
för kommuninvånarna att köpa en plats på en stolpe utmed vandringsleden. För näringslivet är det möjligt att synliggöra 
sin sponsring vid fågeltornet. För närvarande är det främst New Boliden som stöttar tornet.  

Nämnden hemställde 2019-11-27 till kommunstyrelsen att flytta 3,0 mkr av projektmedel från Ishallen Hedemora 
renovering till Vasahallen ventilation steg 4, för att kunna använda dessa medel för färdigställande av Vasahallen. 
Slutredovisning av projektet bedöms ske under första kvartalet 2020. Arbetena kring ishallen Hedemora flyttades framåt i 
tiden eftersom förvaltningen av ekonomiska skäl beslöt att flytta fram rekrytering av byggprojektledare. 

Elljusspår Brunnsjöberget samt badplatser förväntas slutföras under år 2020.  

 

  



 

83 
 

Hedemora 2020-04-07 

Kommunstyrelsen i Hedemora kommun 

 

 

 

 

 

Stefan Norberg  Christina Lundgren Lennart Mångs 

Ordförande kommunstyrelsen v. ord kommunstyrelsen 2.a vice ordförande 

 

 

 

 

 

Agneta Andreasson-Bäck Berndt Nygårds  Anja Hedqvist Achouiantz 

 

 

 

 

 

Anette Granegärd Solbritt Andersson Britt-Inger Remning 

 

 

 

 

 

Allan Mattsson  Per Bengtsson  Anna Eling 

 

 

 

 

 

Marit Andersson  

 

 



 

84 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress: Box 201, 776 28 Hedemora 

Tel 0225-34 000 

kommun@hedemora.se 

www.hedemora.se 

 

 

 

 

 

 

 


