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1. Inledning 
1.1 Om kommunens årsredovisning 2021 

Den årsredovisning som ni nu läser är indelad i fem huvudavsnitt: 
• Kapitel 1 Inledning. Kommunstyrelsens ordförande inledningsord.  
• Kapitel 2 Förvaltningsberättelse. Här redovisas övergripande om Hedemora kommunkoncern och Hedemora 

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

koncernen respektive Hedemora kommun. 
• Kapitel 4 Driftsredovisning. Här finns redovisning för respektive nämnd, främst avseende ekonomi.  

Rapportering om verksamhet, händelser under året etc. ligger under förvaltningsberättelsen. 
• Kapitel 5 Investeringsredovisning är en redogörelse för kommunens investeringar. 

Lag om årsredovisning 
En kommunal årsredovisning ska tillfredsställa många intressenter. Den ska ge en återrapportering till förtroendevalda, 
primärt kommunfullmäktige, kring ekonomi, verksamhet och styrning. Den ska också ge relevant information till andra 
intressenter som till exempel 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 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 när inget annat anges.  
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1.2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Året som gått.  
 
2021 summeras och vi kan alla konstatera att det blev ännu ett år som präglades av pandemin. Våra verksamheter har 
fortsatt utmanats och tvingats till nya arbetssätt. Under vissa perioder innebar en hög frånvaro bland personalen en 
resursbrist för våra verksamheter.  
Jag är stolt över hur krishanteringen i vår kommun har fungerat och hur vi arbetar tillsammans för kommuninvånarnas 
bästa. Det finns en vi-känsla, och en vilja till att uträtta mycket och med hög kvalitet – en Hedemoraanda – som kommer 
fram ännu tydligare när vi utmanas.  
2021 summeras också som ett år med ett bra ekonomiskt läge. Vi har ett totalt överskott på 67 miljoner. 
Det mest positiva är att varje förvaltning håller sin budget. 
Under året blir stadsscenen Vasateatern klar. En satsning som kommer att ge kommunens invånare en plats för kultur och 
nöjen och som håller hög klass. Jag ser också att valet att kombinera den så att den kan användas för skolornas 
verksamhet, våra kommunala möten och för publika arrangemang är lyckat. Vi utnyttjar våra lokaler mer och fler får 
glädje av dem. Under 2022 väntar invigningen av Vasateatern och jag ser fram emot den och mitt första besök i den nya 
lokalen.  
Under året renoveras också Tjädern, vårt kommunhus, i syfte att få än mer verksamhetsanpassade lokaler, samt förbättrad 
ventilation. Kommunens olika verksamheter har varit utplacerade i olika tillfälliga lokaler runt om i Hedemora och jag 
vet att vi alla ser fram emot att samlas igen under 2022. Det kommer att stärka kommunen att åter samla en stor del av 
personalen på samma plats och vi välkomnar våra kommuninvånare som i och med detta också enklare kommer i kontakt 
med oss.  
Långshyttan står modell för en ny satsning där kommunen vill utveckla våra tätorter, utanför Hedemora centrum. Genom 
medborgardialog och att arbeta tillsammans kan vi samla stor kraft och gemensamt göra skillnad. Jag ser fram emot hur 
arbetet i Långshyttan fortsätter och vill också se en fortsättning av arbetssättet i övriga tätorter.  
 
Året har varit fullt av prestationer, verksamhets-
utveckling och satsningar som gör Hedemora till en 
ännu bättre plats att leva och verka i. Jag vill betona 
att det är var och en av oss som gör skillnaden, 
tillsammans.  
Oavsett om du är anställd i kommunen, arbetar som 
politiker eller bor här hoppas jag att du som jag är 
stolt över det vi åstadkommer, och det vårt 
Hedemora är och växer mot.  
Avslutningsvis. Under året avslutade kommun-
direktör Annika Strand sin anställning och jag vill 
tacka för det arbete Annika Strand gjort. Jag passar 
också på att välkomna Tommy Hansen som vår nye 
kommundirektör och ser med tillförsikt fram emot 
hans arbete tillsammans med oss alla.  
Till sist, stort tack för året som gått. 

 
Stefan Norberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen 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 är därför inte att betrakta som en ren koncern. I 
årsredovisningen används ändå beteckningen kommunkoncern, av pedagogiska skäl, även om benämningen inte är helt 
relevant.  

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 fram till och med 2021-05-31 även Hedemora Näringsliv 
AB. Resultatet för året uppgår till 111,4 mkr (föregående år 38,6 mkr) och koncernens omsättning uppgår till 517,1 mkr 
(föregående år 440,5 mkr).  
Det redovisade resultatet för 2021, 111,4 mkr, är betydligt bättre än tidigare år. Vilket förklaras främst av bättre resultat 
för kommunen och för Hedemora Energi AB.  
Trots utvecklingen vad gäller befolkning och åldersstruktur är den finansiella ställningen förhållandevis stabil. Soliditeten 
(med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) är 21%.  
Nedan visas två olika sammanställningar över koncernen.  
 
Koncernen resultatutveckling
mkr

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens intäkter 517,1 440,5 454,2 482,0 478,9 499,0
Verksamhetens kostnader -1 369,8 -1 315,3 -1 328,0 -1 318,4 -1 302,3 -1 318,9
Avskrivningar -86,5 -84,2 -89,6 -83,7 -90,5 -91,8
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämn 1 055,5 1 001,6 967,1 944,1 942,2 943,7
Finansnetto -4,9 -4,0 -2,6 -2,8 -7,5 -10,2
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8
Resultat 111,4 38,6 1,1 21,2 20,8 103,6

Hedemora kommunkoncern - Resultatutveckling

 
 

Kommunkoncernen har varit intakt sedan 2012 förutom att Hedemora Näringsliv AB tillkommit under 2016. Under 2021 
påbörjades en avveckling av Hedemora Näringsliv som beräknas vara helt genomförd i början av 2022. Verksamheten 
bedrivs från och med 1 juni i kommunen under kommunstyrelseförvaltningen. Nedan redovisas övergripande resultat och 
ställning för de helägda bolagen till Hedemora kommun.  
 
Utfall 2021
mkr Kommun- Hedemora Hedemora- Hedemora Hedemora Hedemora

koncernen kommun bostäder Kommunfast. Energi Näringsliv
Verksamhetens intäkter 517,1 199,2 84,4 82,6 292,8 1,4
Verksamhetens kostnader -1 369,8 -1 171,5 -69,1 -69,8 -201,2 -1,5
Avskrivningar -86,5 -18,4 -13,7 -10,9 -43,4 0,0
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämn. 1 055,5 1 055,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansnetto -4,9 2,5 -1,8 -1,7 -3,9 0,0
Resultat 111,4 67,3 -0,3 0,2 44,3 -0,1  
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Hedemora Energi AB 
Koncernen Hedemora Energi AB som består av ett moderbolag, två helägda dotterbolag och ett dotterbolag som ägs till 
94% och ett intressebolag, redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 55,7 mkr. Motsvarande period förra året var -
0,8 mkr. Rörelsens nettoomsättning uppgår till 292,8 mkr (208,7 mkr föregående år). Balansomslutningen uppgår till 
868,1.  
Investeringarna för året uppgår till 88,3 mkr.  
AB Hedemorabostäder 
Bolaget redovisar en omsättning med 84,4 mkr och ett resultat på 2,5 mkr efter finansnetto. Bolaget har en 
balansomslutning på 425,0 mkr och ett eget kapital på 94,8 mkr. 
Hedemora kommunfastigheter AB 
Bolaget redovisar en omsättning på 82,6 och ett resultat på 0,4 mkr efter finansnetto. Balansomslutningen uppgår till 
334,0 mkr, eget kapital 23,6 mkr och obeskattade reserver 17,4 mkr.  
Hedemora näringsliv AB i likvidation avger följande 
avgåenderedovisning för räkenskapsåret 2021–01–01 – 2021–08–12. 
Bolaget redovisar en omsättning på 1,4 mkr och ett resultat med -0,1 mkr.  Balansomslutning uppgår till 1,7 mkr och eget 
kapital till 1,7 mkr.
 
 
 
Den kommunala koncernen
Hedemora kommunkoncern Bokslut Bokslut Bokslut 
mkr 2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter 454,2 440,5 517,1
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar -1413,9 -1 399,5 -1 456,2
Verksamhetens nettokostnader -959,7 -959,0 -939,2
Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning 967,1 1001,6 1055,5
Årets resultat 1,1 38,5 111,4
Eget kapital 446,0 474,7 578,5
Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser 291,4 322,7 427,6
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 17% 17% 21%
Investeringar 175,6 180,0 208,2
Långfristig låneskuld 966,3 1015,8 1111,2
Antal anställda 1 487 1 484 1 486

Per invånare
Verksamhetens nettokostnad, (kr/invånare) -62 040 -61 916 -60 802
Skatteintäkter och statsbidrag, (kr per invånare) 62 519 64 854 68 335
Investeringar per invånare, (kr/invånare) 11 352 11 655 13 479  
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 Utvecklingen inom Hedemora kommun

Hedemora kommun redovisar för 2021 ett överskott om 67,3 mkr (föregående år 35,2 mkr). Överskottet är störst för 
Finansförvaltningen och Omsorgsnämnden.  

Eget kapital uppgår till 310,3 mkr och soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 27%. Kommunen har inga lån. 

Kommunen
Hedemora kommun Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
mkr 2017 2018 2019 2020 2021
Antal invånare (folkmängd) 15 526 15 435 15 469 15 444 15 446
Kommunal skattesats (%) 22,64 22,17 22,17 22,17 22,17
Verksamhetens intäkter 237,9 235,5 212,4 215,1 199,2
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -1 177,6 -1 186,8 -1 193,4 -1 184,3 -1 189,9
Verksamhetens nettokostnader -939,7 -951,3 -981,0 969,2 -990,7
Nettokostnad, andel av skatt och generella bidrag (%) 99,7% 100,8% 101,4% 96,8% 93,9%
Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning 942,2 944,1 967,1 1 001,6 1 055,5
Årets resultat 0,7 -2,6 -4,4 35,2 67,3
Andel av skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning (% ) 0,1% -0,3% -0,5% 3,5% 6,4%
Eget kapital 215,2 212,6 208,0 243,0 310,3
Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser 46,3 54,4 53,5 91,1 159,5
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, (% ) 10% 12% 11% 18% 27%
Investeringar (netto) 17,2 26,9 21,1 18,8 19,6
Långfristig låneskuld 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
Antal anställda 1 403 1 372 1 331 1 334 1 348  

 

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. Hedemora näringsliv ingår från 1 juni 2021 i kommunstyrelseförvaltningen och 
bolaget likvideras enligt Kommunfullmäktiges beslut i februari 2021. 

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 
Den 16 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige, till följd av det ekonomiska underskottet 2019, att inte bevilja 
ansvarsfrihet för bildningsnämnden och omsorgsnämnden. Samtliga ledamöter och ersättare entledigades från sina 
uppdrag och i samband med det så beslutade fullmäktige även att minska antalet ledamöter och ersättare i nämnderna, 
från 11 ledamöter och 11 ersättare till 7 ledamöter och 7 ersättare fram till årsskiftet 2020/2021. Beslutet överklagades 
och förvaltningsrätten upphävde den 15 december 2020 den del i beslutet som avsåg antalet ledamöter i nämnderna. 
Nämnderna gick därefter tillbaka till att inrymma 11 ledamöter och 11 ersättare. 

I samband med beslutet gällande den tillfälliga nämndförändringen för bildningsnämnden och omsorgsnämnden, 
beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning med syfte att utreda den politiska 
organisationen i Hedemora kommun. Beredningen tog fram tre förslag till framtida politisk nämndsorganisation. 
Utredningen skickades på remiss till de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. I remissvaret 
fick partierna även lämna yttrande i frågan om de förordade eller inte, en minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige till kommande mandatperiod. 
Kommunfullmäktige behandlade frågan och remissvaren den 23 november 2021 och beslutade att efter valet 2022 så ska 
nuvarande nämndstruktur behållas, men att man ska se över behovet av att ha antalet nuvarande utskott under nämnderna. 
Vidare beslutade fullmäktige att en sänkning av antalet ledamöter i fullmäktige ska göras, från 41 ledamöter till 35 
ledamöter.  
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 Kommunens nämnder och dess verksamhet 
 

Nämnder Verksamhet 

Kommunfullmäktige 
Ordf. Ulf Hansson 

Kommunfullmäktige är kommunens ”riksdag” och därmed kommunens högsta 
beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter under mandatperioden 
2018–2022. Dock är 5 platser tomma för Sverigedemokraterna. 

Kommunstyrelsen 
Ordf. Stefan Norberg 

V. ordf. Lillemor Gunnarsson 

Oppositionsråd Lennart 
Mångs 

Förvaltn.chef Annika Strand 
(2021) 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunen. Verksamheter inom 
kommunstyrelsen är kanslienhet, HR-avdelning, ekonomiavdelning, IT-avdelning samt 
kommunikationsavdelning. 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. Gertrud Hjelte 

Förvaltn.chef John Steen 

Bildningsnämndens huvudsakliga uppgift är att svara för utbildning av barn och elever 
från förskola, pedagogisk omsorg, pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid via 
förskoleklass, 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. Kajsa-Lena Fagerström 

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) 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. Anja A Hedqvist 

Förvaltn.chef Niklas Arfs (TF)  

Erik Olsson 

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 kom-
munala verksamheten så att den utövas på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 
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Valnämnden 
Leif Fredriksson 

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

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, Fagersta 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 40,15 % på samtliga utbetalda löner. Den del som inte 
avser lagstadgade arbetsgivaravgifter, 40,15%-31,42% = 8,73% tillförs finansförvalt-
ningen för att täcka de delar som avser avtalspensioner och -försäkringar. 
Slutligen debiteras nämnderna för kapitalkostnader i form av en internränta på 1,25 % 
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. 

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 Sofie Jutner (TF) 

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. Under 2021 har man påbörjat avvecklingen av 
bolaget och verksamheten drivs sedan 1 juni under kommunstyrelseförvaltningen. 

 

 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 25 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 kommun 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. Nämndens uppdrag 
består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. 

Språktolknämnden i Dalarna 
 

För att kunna tillgodose kommunernas och Region Dalarnas skyldighet att 
tillhandahålla tolkar för den enskildes kontakter med myndigheterna har en 
gemensam nämnd bildats. Borlänge kommun är värdkommun 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.  

V-Dala överförmyndarsamverkan V-Dala överförmyndarsamverkan är en samverkansorganisation i enlighet 
med modellen överförmyndare i samverkan. Samverkande kommuner är 
Avesta, Hedemora, och Norbergs kommuner. Från och med 1 januari 2021 
ingår även Fagersta kommun i samarbetet. 

Hedemora kommun är värdkommun för denna samverkan.  
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 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 drygt 20% av kommunens elever går i friskolor. 
Friskolorna är Olympicaskolan i centrala Hedemora och Annaskolan i Dormsjö som båda driver såväl förskola, skola 
som fritids. Dessutom finns förskolorna Noas ark och Nyckelpigan i centrala Hedemora samt Dormsjöskolan i Dormsjö 
som bedriver grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

14 
 

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

 Utvecklingen globalt och i Sverige 
Även 2021 har kännetecknats av covid-19 pandemin som har ställt tydliga krav på kommunsektorn och resten av världen 
att ställa om sina arbetssätt. Efter en kraftig försvagning av ekonomin under föregående år har det vänt tydligt uppåt 
under 2021. Prognoserna för skatteunderlagsutvecklingen har ändrats mycket och ofta och året har präglats av en stor 
osäkerhet ur många perspektiv. Kommun- och regionsektorn väntas nå mycket starka ekonomiska resultat till följd av 
stora pandemirelaterade tillskott. De stora tillskotten har tryggat kommunsektorns ekonomi och givit den goda 
möjligheter att hantera pandemin. Samtidigt har arbetet med att kämpa mot pandemin varit mycket tidskrävande, vilket 
kan ha lett till att många utvecklingsprojekt behövts nedprioriteras. 
SKR noterar en fortsatt stark konjunkturutveckling som dock ser ut att bromsas något av den höga inflationen. Deras 
bedömning är att arbetslösheten som inte beror på konjunktur kommer att stanna vid 7,5% vilket är en fortsatt en hög 
nivå.  

 Befolkningsutvecklingen i Hedemora 
Inom Hedemora kommun, som har en landareal på 840 kvadratkilometer bor idag ca 15 446 invånare. Jämfört med andra 
kommuner är Hedemora något mer glesbefolkad än den genomsnittliga kommunen i Sverige. I Dalarna är Hedemora 
bland de mest tätbefolkade tillsammans med Avesta, Säter, Borlänge, och Falu kommun. 
Sett till de senaste fem åren har kommunens sammanlagt haft en minskning av befolkningen men med en stor variation 
mellan åren. Den huvudsakliga orsaken till befolkningsökningen under 2015-2017 har varit den stora invandringen där 
Hedemora kommun har varit en stor mottagningskommun.  
 
Befolkningsutveckling de senaste 5 åren 

2017 2018 2019 2020 2021
Antal invånare 15526 15435 15469 15423 15446
Förändring jfr föregående år 138 -91 34 -46 23  

Källa: SCB Folkmängden den 1 november efter region och år. PxWeb (scb.se) 

 
Befolkningsutveckling 2002-2021 

 
Källa: SCB Folkmängden den 1 november efter region och år. PxWeb (scb.se) 

 

 Demografi och kostnader för olika ålderskategorier 
Nedanstående bild ger en uppfattning av kostnaderna för olika ålderskategorier. Kostnaderna är 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 som ska bära kostnader för barn och unga samt för äldre. 
 
Total kostnad per ålder 
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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.  
 

• Jordbruk- och skogsbruk är 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.  
 

• Livsmedel och handel. Ytterligare exempel på verksamheter inom kommunen är mejeri, bryggerier och 
äggproduktion. Handeln i Hedemora centralort håller fortfarande ställningarna relativt väl och läget intill 
riksvägen har bidragit till en del nyetableringar under senare år.  

Andelen företagare i kommunen ligger på drygt 7,3%, vilket är lite högre än riksgenomsnittet. Gällande företagsklimat 
ligger kommunen på plats 243 av 290 i den senaste mätningen, vilket är ett lågt resultat men en förbättring mot 
föregående år. En annan rankning, Insikt, som bygger på utlåtanden från de företag som varit i kontakt med kommunen 
ger betydligt högre värden. Där framgår att man är nöjda med kommunen och dess arbete.  
 

 Bostadsmarknad 
I de centrala delarna av Hedemora kommun är läget på bostadmarkanden ansträngt. Till skillnad från nationell nivå där 
bostadspriserna har stabiliserats har de ökat i Hedemora kommun under de senaste åren.  
Migrationsverket har sagt upp 58 lägenheter till första september 2021. Arbetet med att renovera och hyra ut dessa 
lägenheter har pågått hela hösten. Eftersom alla dessa lägenheter är belägna i våra ytterområden har det krävts stora 
marknadsinsatser för att få dessa lägenheter uthyrda. I Vikmanshyttan är nu alla migrationsverks lägenheterna renoverade 
och uthyrda. Under första halvåret 2022 kommer de återstående lägenheterna i Garpenberg och Långshyttan att 
färdigställas och marknadsföras. I samverkan med Kommunen har Hedemorabostäder initierat ett projekt för att skapa 
framtidstro och inflyttning i Långshyttan. 
På grund av det höga kostnadsläget fattade styrelsen beslut att avbryta upphandlingen av de 16 lägenheterna som 
planerades att byggas på Fastigheten Laxen 14. 
Rotrenoveringen av kvarteret Hammaren är klart förutom de utvändiga arbetena på gård och mark. Arbetet har varit 
mycket omfattande där vi byter bla alla rör för vatten, värme, avlopp. Vi byter till, nya fönster, nya dörrar, ny dränering 
och tak. Kök och badrum får en genomgående upprustning. Investering uppgår till 55 miljoner kr och investeringen sker 
utan nyupplåning. 
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 Utbildning 
Vad gäller utbildning så har ca 28% av kommunens invånare eftergymnasial utbildning medan riksgenomsnittet ligger på 
44%.  
Att höja utbildningsnivån i Hedemora kommun är därför en prioriterad fråga. Detta görs bland annat genom att erbjuda 
en Yrkeshögskoleutbildning på plats i Hedemora och genom ett ökat antal studieplatser på gymnasiala yrkesutbildningar 
inom både vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet. Vidare har stora satsningar gjort på att skapa en likvärdig och 
kompensatorisk skola något som också visar sig i att Hedemora kommun har en högre andel behöriga till gymnasiet än 
kommuner med motsvarande socioekonomisk situation. Insatserna har bland annat handlat om att öka skolnärvaron 
genom att tydligt prioritera relationen mellan lärare, elever och elevens hem. Skolan har också närmat sig det lokala 
näringslivet, bland annat genom fadderföretag på högstadiet. Detta syftar till att ge våra unga kommuninvånare 
kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar och ljusa utsikter för etablering på den samma. 
  

 Näringslivsfrågor 
Hedemora kommun driver näringslivs- och landsbygdsutveckling och arbetar bland annat med: 

• Nyföretagarrådgivning 

• Rådgivning till befintliga företag 

• Stöd vid etablering 

• Företagslotsmöten 

Näringslivsenheten har arbetat med fyra fokusområden under året: tidig dialog, skola – arbetsliv, brott och otrygghet och 
Långshyttans utveckling. 

 

 Effektiviseringsarbete och långsiktig planering 
Trots pandemin har kommunen jobbat vidare med de effektiviserings- och sparförslag som togs fram under 2019 och 
presenterades i dokumentet benämnt ”Effektiviseringar 2020–2022”. Vid en återrapport till kommunstyrelsen juni 2020 
var åtgärder motsvarande 48 mkr genomfört. Resterande åtgärder hade i de flesta fall antingen bytts ut mot andra 
åtgärder, eller var nästintill genomförda. Ett fåtal åtgärder hade avbrutits pga att det inte var möjligt att genomföra dem. 

Såväl effektiviseringsplan som investeringsplan är dokument som löpande behöver revideras. Inför fastställandet av varje 
årsbudget ska planerade åtgärder presenteras. Den nya budgetprocessen som börjat tillämpas inför budgetåret 2022 syftar 
till att lägga större fokus på diskussion kring effekter av kostnadsreducerande åtgärder, öka det långsiktiga perspektivet 
och förenkla omfördelning av medel mellan de olika nämnderna. 

 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. Under 2020 har kommunkoncernens stödfunktioner (HR, Ekonomi, IT, 
Kommunikation) påbörjat ett arbete för att kunna samarbeta mer. Arbetet har fortgått under 2021, framförallt på IT- och 
kommunikationsområdet, och på sikt är planen att detta ska ge samordningsvinster i form av sänkta kostnader och ökad 
kvalitet. 
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 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
I tabellen sammanfattas de mest väsentliga risker som identifierats för kommunen, indelat i omvärldsrisker, 
verksamhetsrisker och finansiella risker.  

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet 

Omvärldsrisker   

Brist på arbetskraft Brist på bostäder i Hedemora tätort kan försvåra 
försörjning av arbetskraft till företagen 

AB Hedemorabostäder 
 

Åldrande befolkning Ökat tryck på omsorgsverksamheten Omsorgsnämnden 
Avvecklad asylverksamhet 
i Dalarna 

Uteblivna hyresintäkter för tomma lägenheter och 
minskat elevantal i skolor och förskolor 

AB Hedemorabostäder 
Bildningsnämnden 

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   

Ränterisk Kostnadseffekter vid ränteändring De kommunala bolagen och 
kommunen vid framtida 
lånebehov 

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 
Parallellt med problemen gällande personalförsörjningen ökar vårdbehovet inom äldreomsorgen. Detta medför ökade 
kvalitetsrisker, då det finns begränsat med äldrebostäder och brist på utbildad omvårdnadspersonal.  
Avvecklad asylverksamhet i Dalarna 
Migrationsverket beslutade i december 2020 att de ska avveckla asylverksamheten i Dalarna under 2021. För Hedemora 
innebar det att 240 personer varav 150 barn har lämnat kommunen under 2021. Det har lett till tomma lägenheter för AB 
Hedemorabostäder och ett behov för bildningsnämnden att anpassa utbildningsverksamheternas storlek till det nya 
elevunderlaget. 
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 
kommunens, 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 
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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 1010 mkr i låneskulder, samtliga finansierade genom Kommuninvest. Utöver detta 
har koncernen en möjlig limit på ytterligare ca 1000 mkr. Kommunen har inga lån. En räntehöjning med 1% ger ökade 
kostnader med 10,1 mkr för koncernen.  
Koncernen har ett koncernkonto hos Södra Dalarnas Sparbank. Likviditetsrisk förekommer i princip endast vid 
löneutbetalningar i juni och december, då utbetalning sker innan skatteintäkter kommer in på kontot. 
Pensionsförpliktelser 
2021-12-31 har kommunen 150,8 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 
överraskningar vad gäller utbetalningar av framtida pensioner.  
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

 Kostnader och intäkter relaterade till Covid-19 
Pandemin har påverkat resultatet med både högre kostnader på vissa håll och lägre kostnader på annat samtidigt som 
kommunen fått ökade bidrag från staten, mestadels i form av ersättningar för sjuklöner. I detta avsnitt redogörs för 
storleken på dessa poster avseende kommunen (ej koncernen). Notera att det ibland är svårt att bedöma om en kostnad är 
relaterad till covid-19 eller inte. Detta avsnitt innehåller majoriteten av kostnader och intäkter för att ge en överblick men 
är inte en fullständig lista. Det ska också tilläggas att kostnader då befintlig personal ägnat arbetstid till ”covid-
relaterade” arbetsuppgifter inte ingår i siffrorna. Kommunstyrelseförvaltningen har inte haft några intäkter eller kostnader 
med anledning av pandemin. 

Mkr Intäkt + Intäkt - Kostnad + Kostnad - SUMMA
Bildningsnämnden 4,1 -1,2 -2,7 6,8 7,0
Omsorgsnämnden 8,0 -11,4 1,0 -2,4
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 0,3 -0,2 -0,2 2,1 2,0
SUMMA 12,5 -1,4 -14,3 9,9 6,6  
Intäkter till följd av covid-19 består av generella statsbidrag, ersättning för sjuklöner, ersättning för extra 
sjukvårdskostnader, och andra mindre riktade bidrag. Totalt uppgår dessa till 12,5 mkr för perioden och intäktsförlusterna 
i form av intäkter till Vasahallen och bortfall av hyresintäkter uppgår till 1,4 mkr. De ökade kostnaderna består av 
kostnader för sjukvårdsmaterial, högre sjuktal, förstärkning i samband med distansarbete på gymnasiet, 14,3 mkr medan 
kostnaderna har minskat för vikarier och kompetensutveckling. Dessa uppgår till 9,9 mkr. 

Totalt innebär detta att covid-19 har lett till ett förbättrat resultat för 2021 med 6,6 mkr. 

 

 Verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar 
Effektiviseringsarbetet under året har haft effekt och resulterat i kostnadsminskningar, vilket tillsammans med de extra 
statsbidragen har bidragit till att utfallet för året blev mycket bättre än förväntat. 2020 var resultatet innan finansiella 
poster +32,3 mkr. För 2021 har det förbättrats till +67,3 mkr. Det är en förbättring med 35 mkr mellan åren. Det är värt 
att notera att de åtgärder som genomförts under tidigare år har fått helårseffekt först 2021. Vid en uppföljning i juni 2020 
hade åtgärder motsvarande 48 mkr genomförts. 

 

 Koncernen 
Kurbit AB, ett delägt kommunikationsoperatörsbolag har bildats under 2021. Förberedelser inför 
kommunikationsplattform har pågått under året, migreringen kommer att vara genomförd under första kvartalet 2022. 

Branschorganisationen Avfall Sverige placerade Hedemora på en 10:de plats (av 241) på en lista över landets bästa 
avfallskommuner, avseende kundnöjdhet, miljövärden, mängden restavfall och utsortering, vilket visar att arbetet med 
avfallsfrågor gett resultat. 

Stadsnätsutbyggnaden fortsätter som planerat. Under 2021 har 8,2 mkr (6,1 mkr) investerats, Andelen hushåll som 
möjliggjorts anslutning till stadsnät är nu 85%. 

En utredning om Hedemora Näringsliv AB:s framtid har genomförts och kommunfullmäktige beslutade i februari 2021 
att avveckla bolaget och ta näringslivsfrågorna i förvaltning under kommunstyrelsen, vilket skedde från 1 juni 2021.  

 Förändringar i kommunens ledningsorganisation 
• Kommundirektör Annika Strand har avgått med pension i december 2021 och ny kommundirektör Tommy 

Hansen började sin tjänst i januari 2021.  

• T f förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Niklas Arfs avslutade sitt uppdrag i september 
2021. Då tillträdde den nya förvaltningschefen Erik Olsson tjänsten.  

• Emil Blomberg slutade som ekonomichef i augusti och Anita Mikkonen tillträdde som tf ekonomichef i 
samband med det och anställdes som ordinarie ekonomichef i oktober.  

• Inom Bildningsförvaltningen har t f förvaltningschefer Niklas Nordahl och Eva Winarve-Westerholm avslutat 
sina uppdrag och återgått till anställningar som avdelningschefer och ny förvaltningschef John Steen har 
anställts. 
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 Kommunstyrelsen 

Invånare  

Året har åter präglats av omställning och anpassning utifrån de krav pandemin har ställt på oss. Inom 
kommunstyrelseförvaltningen har detta bland annat inneburit digitala möten, videokonferenser och distansarbete. Detta 
har på kort tid utvecklat kommunens digitala arbetssätt positivt. Arbetssätt för att hantera bland annat våra politiska 
möten korrekt och med god funktion och tillgänglighet har också tagits fram.   
 
Men, vi har också fått lägga utvecklingsarbete åt sidan för att arbeta med krishantering. Ett sådan exempel är kommunens 
visionsarbete och en strategisk plan. Arbetet inleddes 2020 med en konferens där ledande politiker, näringslivsföreträdare 
och tjänstepersoner deltog. Tanken var att fortsätta dialogen under 2021 men pandemin tvingade oss att avvakta.   
Kommunen har under hela året haft en aktiv krishantering för att snabbt kunna anpassa sin verksamhet samt stötta 
kommunens invånare och näringsliv utifrån vad covid-19 och smittspridningen krävt.   
 
Näringslivsenheten inrättas i Kommunstyrelseförvaltningen den 1 juni och därmed läggs Näringslivsbolaget ned.   
I år har alla klasser i årskurs 7-9 på Vasaskolan och Olympicaskolan varsitt fadderföretag som hållit föredrag i klasserna 
och gett dem uppgifter att återrapportera. Upplägget är ett samarbete mellan KSF och Bildningsförvaltningen, samt 
kommunens näringsliv.  
 
En näringslivsstrategi arbetas fram under året. Strategin beräknas antas under 2022.  
Hedemora kommun och Hedemora Bostäder har under våren inlett ett arbete för att utveckla attraktiveten i Långshyttan. 
Ett flertal workshops har genomförts och arbetet fortsätter under 2022.   
 
 
Inför att nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) trädde ikraft har 
kommunen utrett hur en visselblåsarfunktion kan fungera i Hedemora kommun.   
Dessutom har en organisation skapats för att strukturerat arbeta med digitalisering i syfte att erbjuda fler e-tjänster och 
effektivisera våra verksamheter.  
 
Digitaliseringsstrategin har under året utvecklats inom kommunen och en handlingsplan har kommit på plats. För en ökad 
säkerhet inom kommunens verksamhet påbörjades arbetet med att introducera 2-faktorsinloggningar i delar av 
kommunens it-miljö. En lösning som motverkar intrång och ökar vår säkerhet.   
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Utvecklingen gällande e-arkivering i kommunen har fortsatt. Handlingar från systemet Procapita har flyttats till e-
arkivering.   
 
Förvaltningen har initierat förstudie och därefter startat upp projektet för servicecenter, med uppgift att öka 
tillgängligheten, effektiviteten och attraktiviteten för kommunen. Målsättningen är en väg in till kommunen, och att en 
majoritet av frågorna som kommer in till kommunen ska besvaras redan i första kontakten, hos servicecenter.   
Utöver det inleds projektet för ny webbplats. Dessutom arbetar förvaltningen med kommunens bolag med syftet att stärka 
samarbetet gällande it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor.   
  
 

Ekonomi  

Budgetavvikelsen för året blev ett överskott på 0,2 mkr vilket motsvarar 0,3 % av budget. Nettoöverskottet innehåller ett 
antal poster både över och under budget. Avslutet av projektet Laddstolpar på landsbygden och överförandet av 
anläggningarna till Hedemora energi innebar ett underskott för kommunen med 0,3 mkr. Personalkostnader för avslut av 
anställningar och facklig tid balanseras av att tillfälliga vakanser och frånvaro ej tillsatts av vikarier. Uppstarten av 
satsningen på ett servicecenter har medfört konsultkostnader som dock rymts inom budget då intäktssidan varit 
underbudgeterad och gav ett bättre utfall. En rättning av en flerårig investering gav ett positivt utfall på 0,3 mkr. Under 
året köptes it-utrustning till kommunfullmäktiges ledamöter för 0,2 mkr. 
 

Medarbetare  

HME-undersökningen, Hållbart medarbetarengagemang, genomfördes genom svar från kommunens samtliga 
medarbetare. Undersökningen berör motivation, ledning och styrning och resultatet innebär ett gott betyg för Hedemora. 
Vi höjde index med 4,3 från föregående år till 81,2 (index var 76,9 under 2020).  
Chefsfrukostar har arrangerats månadsvis för ökad ledning och styrning. En uppdaterad chefshandbok lanseras och ett 
bättre stöd vid undersökning av diskriminering på arbetsplatsen kommer på plats.   
Förvaltningen har genom ett utbildningsmaterial för chefer och assistenter ökat kommunens kompetens och förståelse för 
den ekonomiska processen. Arbetet kommer att fortsätta även under 2022.   
Ett utvecklingsarbete i Raindance, kommunens ekonomi- samt fakturahanteringssystem är påbörjat – dels för att få in 
lönedetaljer i rapporter dels att införa automatkontering av återkommande fakturor.   
Under 2021 avslutade kommundirektör Annika Strand sin tjänst. Istället rekryterades Tommy Hansen, som inledde sin 
anställning den 1 januari 2022. Under året har kommunen rekryterat flera nya chefer – exempelvis förvaltningschef 
Miljö- och samhällsbyggnad, förvaltningschef Bildning, ekonomichef och näringslivschef.   
Kommunens rekryteringsarbete har setts över och nya mallar, plattform och grafisk form för annonsering har tagits fram. 
Arbetet fortsätter 2022.   
  

Hållbar utveckling  

Hedemora är en Ekokommun. Det innebär att vi deltar i ett kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling. Utifrån 
Aktuellt Hållbarhets kommunrankning 2021, Sveriges Miljöbästa kommun, är Hedemora i år rankad som nr 96 av 
landets 290 kommuner. En förbättring jämfört med plats 108 i förra årets ranking. I länet placerar sig Hedemora på plats 
3 av 15 kommuner.   
  
Kommunens bilpark har minskat och vid utbyte av bilar så har miljöbilar införskaffats.   
 

 Bildningsförvaltningen 

Invånare 

Likt stora delar av världen har året för de invånare som finns i bildningsnämndens olika verksamheter präglats av den 
pågående pandemin. 
Under delar av året har verksamheten i Vasahallen tvingats stänga eller kraftigt minska sitt öppethållande för våra 
invånare. Flera kultur- eller fritidsevenemang så väl i kommunal- som icke kommunal regi har dessutom tvingats ställa in 
eller minskas i omfattning. Detta till trots har verksamhetsområdet kultur- och fritid närmat sig invånarna under året på 
ett helt nytt sätt genom dialogmodellen där föreningsbidrag och stöd från verksamheten mot föreningar samplaneras för 
att ge bäst nytta och glädje för kommunens invånare.  
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I pandemitider har folkbibliotekens upplysande och folkbildande roll haft stor betydelse. Hedemora stadsbibliotek har 
pandemin till trots hållit sina dörrar öppna hela året och dessutom ökat stödet till både förskola och vuxenutbildning för 
att öka läsandet hos barn och vuxna. 
Martin Koch-gymnasiet, Hedemora vuxenutbildning och några av våra grundskolor har tidvis tvingats till 
fjärrundervisning på grund av hög smittspridning i samhället. Skolorna har detta till trotts fortsatt att utvecklingsarbete 
och har bland annat jobbat med ökad studiekoncentration genom att motverka så kallat skojbråk i alla åldrar. För att 
förbättra våra ungas framtidsutsikter och bidra till kompetensförsörjningen i Hedemora kommun har skolorna dessutom 
fortsatt samverkan skola-arbetsliv med bl.a. fadderföretag, arbetsmarknadskunskap, ungt företagande samt utökade 
yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.  
 

Ekonomi 

Verksamheterna inom bildningsnämnden har under 2021 fortsatt utvecklas inom god ekonomisk hushållning. Ökad 
samplanering inom och mellan enheterna skapar möjlighet till samnyttjande av resurser.  
Rådet för kommunala analyser, RKAs index över kostnadseffektiviteten i kommunal utbildningsverksamhet tyder på att 
arbetet givit effekt och visar att Hedemora kommuns verksamheter tycks bedrivas på ett effektivt sätt. 
 

 
 
Under 2021 har den centrala förvaltningen dessutom varit framgångsrik vid statbidragsansökningar och har på så sätt 
givit enheterna möjlighet att jobba med ytterligare utvecklingsprojekt. 
 

Medarbetare 

Bildningsnämndens medarbetares insatser under covid-19 pandemin är något som behöver lyftas fram som extra 
ordinära. Trots tidvis höga sjuktal och snabba omställningar i verksamheten har medarbetarna stadigt upprätthållit en god 
verksamhet genom 2021 så väl som de gjorde 2020. 
Fokus i bildningsnämndens samtliga verksamheter har de senaste sex åren varit Hedemora och vidkommuns värdegrund, 
KRAM. Vid höstens kulturenkät till medarbetarna var nöjdhetsgraden med hur värdegrunden används i verksamheterna 9 
på en 10 gradig skala. 
För att ytterligare förbättra medarbetarnas möjlighet att skapa den bästa möjliga verksamheten för våra invånare deltar 
samtliga bildningsnämndens chefer under 2021 och 2022 i en ledarskapsutbildning som stärker värdegrundsarbetet och 
ger förutsättningar för ett tillitsbaserat ledarskap. 
 

Hållbar utveckling 

Bildningsnämndens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och Hedemora kommuns hållbarhetsstrategi. 2021 har 
störst fokus legat på social hållbarhet och på en jämställd och jämlik hälsa. En av de viktigaste hälsofaktorerna är en 
fullföljd skolgång. Elevhälsan har därför i samverkan med Region Dalarna och omsorgsförvaltningen, inom ramen för 
TRIO tagit fram och i grundskolan implementerat en metod med 9 skyddsfaktorer för att säkerställa att alla barn får det 
stöd de behöver för att trivas i skolan och nå skolans mål. 
Att motverka stillasittande har varit extra viktigt under pandemin och flertalet skolor har därför jobbat med 
rörelsesatsningar samt skolidrottsföreningar. Fritidsenheten har också fortsatt sitt arbete med att stödja spontanidrott. 
Under pandemin har förvaltningen också identifierat en ökad risk för psykisk ohälsa och elevhälsan har därför bland 
annat intensifierat sitt suicidpreventiva arbete. Under 2021 har medarbetare vid bildningsförvaltningen också bidragit till 
framtagandet av en regional överenskommelse om barn- och ungas hälsa. 
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Utöver arbetet med social hållbarhet och en jämställd och jämlik hälsa har arbetet med ekologisk hållbarhet fortsatt. 
Kostenheten har tillsammans med förskola- och skola genomfört ett matsvinnsprojekt. Nämnas bör också att andelen 
ekologiska livsmedel ökat till 36% och att Hedemora kommuns förskolor- och skolor fortsatt tillhör landets främsta inom 
Håll Sverige rents grönflaggcertifiering 
 

Framtid 

Även under 2022 kommer stort fokus ligga på social hållbarhet och på en jämställd och jämlik hälsa. Elevhälsan ska 
under året genom TRIO-samverkan ta fram en lokal överenskommelse för barn- och ungas hälsa. Överenskommelsen 
kommer att bygga på barnets hela uppväxtvillkor och den kommer att utgå från principen om god- och nära vård.  
Pandemin har fortsatt stor påverkan och Bildningsförvaltningen kommer under 2022 utreda, analysera och sätta in 
åtgärder för att motverka pandemins långsiktiga konsekvenser både inom lärande, social utveckling och hälsa. Detta 
arbete kommer också bidra till det pågående, långsiktiga arbetet med att skapa en likvärdig utbildningsverksamhet. 
På bildningsnämndens uppdrag arbetar kultur- och fritidsutskottet och bildningsförvaltningen tillsammans med en rad 
samverkansparter fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi som ger en ny riktning i arbetet 2023-2026. Våren 2022 
kommer bildningsnämnden dessutom inviga den nyrenoverade stadsscenen, Vasa Teatern vilken ger förutsättningar till 
nya arrangemang inom flera kulturella uttryck, något som torde vara extra viktigt när vi 2022 går ur pandemitiden.  
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 Omsorgsförvaltningen  

Invånare  

Omsorgsnämndens verksamhetsområden ansvarar för hjälp och stöd till medborgarna i alla åldrar. Insatserna ska främja 
individens möjligheter att leva ett självständigt liv. De som är i behov av hjälp och stöd ska bemötas med respekt där gott 
bemötande är en hörnpelare i samspelet mellan kund och personal. Kommunens värdegrund KRAM (kundfokus, respekt, 
ansvar och mod) är en naturlig del i förvaltningens arbete med att skapa ett fint möte med hög kvalitet som den främsta 
målsättningen. Omsorgsförvaltningens medarbetare är till för medborgaren och därför tas synpunkter, klagomål och 
beröm emot för att ständiga förbättringar ska ske. Kvaliteten har förbättrats i många områden. Bland annat visar 
jämförelser att majoriteten av kunderna/brukarna är mycket nöjda med bemötandet inom äldreomsorgen. Vidare visar 
resultaten på att den upplevda tryggheten och nöjdheten är bättre. Förvaltningen arbetar aktivt för att öka kontinuiteten 
inom hemtjänsten där ett utvecklingsarbete för att minska antalet vårdare som besöker en äldre med hemtjänst har inletts. 
Pandemin har påverkat hela samhället och fokus för förvaltningen har varit att skydda äldre och funktionshindrade mot 
smitta och sjukdom. Ett fint samarbete mellan förvaltningen och Region Dalarna har varit ett viktigt och värdefullt inslag 
under året.  

Ekonomi  

Omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 28,9 miljoner kronor. En anledning till överskottet är att 
omsorgsförvaltningen erhållit högre intäkter än budgeterat. En del av Intäkterna baserar sig på faktiska kostnader som 
förvaltningen hade förra året med intäkter från Migrationsverket och Socialstyrelsen. Individ- och familjeomsorgen visar 
på en budget i balans, vilket innebär en förbättring med cirka 17 miljoner kronor jämfört med tidigare år. Kostnaderna för 
försörjningsstöd har minskat liksom placeringskostnader inom barn- och unga och vårdkostnader för beroende. 
Personalkostnaderna i förvaltningen har varit lägre och kostnader för inhyrd personal har varit lägre än prognoserna. 
Budget för kompetensutveckling har inte använts i stor utsträckning viket främst beror på pandemin. Omsorgsnämnden 
har erhållit ersättning för extra kostnader som är relaterade till pandemin, bland annat för personalresurser, 
skyddsmaterial och sjuklönekostnader som överstiger det normala. Förvaltningen har köpt arbetskläder och arbetsskor till 
medarbetare inom äldreomsorgen. Statligt stöd till satsningar inom äldreomsorgen har bland annat använts till att öka 
bemanningen, utbildningssatsningar och stärkt stöd till anhörigvårdare.  

Medarbetare  

Medarbetarna är den viktigaste resursen i omsorgsnämndens alla verksamheter. Arbetsmiljöfrågor är viktiga för att 
minska risken för ohälsa på arbetet. Sjuktalen är lägre än tidigare år och årets resultat av hållbart medarbetarengagemang 
(HME) visar på en stark utveckling där medarbetarna i större utsträckning känner trivsel och inflytande i sitt arbete. Även 
medarbetarnas syn på ledarskapet har förbättrats. Coronapandemin har varit utmanande att möta där alla medarbetare har 
tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen och för att skapa trygghet och stabilitet under förutsättningarna. 
Under året har ett 20-tal medarbetare påbörjat undersköterskeutbildning i kommunens regi. Vidare har en 
utbildningssatsning inom äldreomsorgen påbörjats under året. Målsättningen är att alla medarbetare har genomgått 
utbildningen under nästkommande år.  

Hållbar utveckling  

Den inre och yttre miljön är viktig att värna om. Omsorgsförvaltningen har tagit ansvar för att hushålla med resurser och 
har arbetat med flera olika aktiviteter för att minska miljöpåverkan. Ofta är det i vardagen som miljöarbetet har effekt 
genom exempelvis sopsortering, köp av miljövänligare produkter och medvetenhet gällande energianvändningen. 
Förvaltningen arbetar också långsiktigt med att byta ut äldre bilar mot mer miljövänliga bilar för att minska  
miljöpåverkan.  

Framtid  

Förvaltningen ska fortsätta arbeta med kvalitetsfrågor för ytterligare förbättringar. Chefer och medarbetare ska fortsätta 
arbeta för att intensifiera förbättringsarbetet där inflytande och delaktighet är grundförutsättningen. Effektivitet och 
samsyn i hur organisationens resurser på bästa sätt ska möta framtidens behov är prioriterad under de kommande åren. 
Utvecklingen genom digitalisering och välfärdsteknik ska vara en naturlig del i förvaltningens kvalitetsarbete, för att 
möta behov i nutid och framtid. Personalförsörjningen och arbetsmiljöfrågor ska få en framträdande roll, där 
kompetensutveckling, rekrytering och stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare, är en viktig fråga framöver. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Invånare  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bidrar till att främja spontanidrott och aktivt friluftsliv genom en stor mängd 
åtgärder som bidrar till att skapa förutsättningar för en sund och bättre vardag för invånarna. Nämnden har under året 
genomfört ett flertal projekt, bland annat förbättring utebelysning, renovering av kulturmiljöer och förbättringar av 
parker. De större projekten redovisas under investeringar. Under hösten har stora insatser gjorts för att åtgärda skador på 
simbassängen i Vasahallen. Under arbetet har simbassängen inte kunnat nyttjas av allmänheten. Åtgärderna har löst akuta 
problem men bidrar inte i någon större omfattning till att förlänga anläggningens livslängd.  
Arbetet med att ta fram underlag för en ny simhall vid Vasaliden har inletts. Som ett parallellt projekt ska även en 
detaljplan tas fram. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en lösning på ny badanläggning vid Hönsan. Projektet är 
av mycket stor vikt för kommunens friluftsliv och måste hanteras med stor antikvarisk hänsyn.  

Ekonomi 

Nämndens budgetram för 2021 har fastställts av kommunfullmäktige till 52,5 mkr. Vid budgetårets slut redovisas en 
positiv avvikelse med 1,4 mkr.  
Under året har kommunen och det kommunägda företaget Hedemora kommunfastigheter träffat ett avtal om samordnad 
fastighetsförvaltning. Avtalet har trätt i kraft under andra halvåret 2021. För att ytterligare fördjupa samarbetet håller 
parterna nu även på att ta fram ett avtal om samordnad grönyteskötsel.  

Medarbetare 

Under hösten genomfördes en omorganisation där en ny avdelning för fysik planering och en avdelning för 
kvalitetssäkring skapades. Syftet med omorganisationen var att effektivisera arbetet med detaljplaner och att fullfölja 
kommunens mål att övergå till digitaliserad handläggning, e-tjänster och att långsiktigt införa ett e-arkiv. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en heldagsworkshop om kommunens värdegrund, förkortad 
KRAM. 

Hållbar utveckling 

Under året har betydande insatser gjorts för att förbättra vattenkvaliteten och främja den biologiska mångfalden i våra 
stadssjöar Brunnsjön, Munkbosjön, Hönsan och Matsbosjön. 

Framtid 

Invånare 
De trender vi ser framöver är bland annat en utflyttning från de större städerna. Det ställer större krav på att 
översiktsplaner, detaljplaner och markutbud måste anpassas till nya behov. Det kommer även att medföra en ökad 
användning av friluftsanläggningar och grönområden vilket leder till ökat slitage på anläggningar. Vi ser också att 
invånare tenderar att ställa högre krav på anläggningarna. 
Medarbetare 
Redan idag ser vi svårigheter att klara kompetensförsörjningen. Rörligheten på arbetsmarknaden och pensionsavgångar 
kan inverka menligt på produktiviteten. 
Hållbarhet 
Klimatförändringar kommer att påverka vår verksamhet på olika sätt ett exempel är att skyfall ökar belastningen på 
dagvattennätet och långa värmeböljor medför kritiskt låga grundvattennivåer. Dessa båda faktorer visar på behov av nya 
sätt att tillvarata vatten som en resurs. Trafiksituationen i innerstaden kommer ytterligare att försvåras då 
järnvägsövergången vid Sturegatan/Haggårds-vägen stängs. Risk för att miljöbelastningen ökar på Gussarvsgatan. 
Ökad inflyttning och företagsetableringar innebär behov av detaljplaner och strategiskt innehav men också av strategiska 
planer för klok tillväxt som tillvaratar de antikvariska värdena, bevarar småstadens kvalitéer och värnar om 
innerstadskärnans rika, småskaliga kommersiella liv. 

Ekonomi 

Det finns behov stora investeringar i infrastruktur och offentliga anläggningar. De fyra största vägföreningarna i 
kommunen tar ett stort ansvar för sina vägar och för grönområdena i sina tätorter.  
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2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är det högsta styrande organet inom Hedemora kommun och dess bolag. Fullmäktige består av 41 
ledamöter, men har idag 5 tomma platser. Mandatfördelning för perioden 2019–2022 enligt nedan. 
 

Parti Mandat 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 12 
Moderaterna 7 
Centerpartiet 6 
Kommunlistan 5 
Sverigedemokraterna 6 (5 tomma) 
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 dels genom att förtroendevalda sitter med 
i bolagens styrelser. Någon samordning i övrigt sker inte mellan kommunen och de kommunala bolagen.  

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.  

 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 
förvaltnings 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. En mer utförlig beskrivning av nyckeltalen knutna till varje mål beskrivs i Mål och budget 
2021.  
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 Kommunens fem övergripande mål samt fyra styrperspektiv 
Kommunfullmäktige har fastställt fem övergripande mål för år 2021.  
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De fyra styrperspektiven framgår av bilden till höger. Kommunens  
styrperspektiv är invånare, hållbar utveckling, ekonomi och medarbetare. 
 

 

 

 

 

Modellen för att följa upp målen framgår i nedanstående bild. 

 

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 fem kommunövergripande mål, fyra styrperspektiv (invånare, ekonomi, medarbetare och 
hållbar utveckling) och totalt 30 nyckeltal följer vi upp hela kommunens arbete. För att få en samlad bild av utvecklingen 
analyserar vi måluppfyllelse av kommunfullmäktiges och de kommunala bolagens nyckeltal. Detta gör vi så långt som 
möjligt uppdelat på kön, jämförelser både med Dalarna och riket. 
 

Övergripande bedömning av mål för 2021 

Nedan beskrivs en sammanställning över resultatet för kommunfullmäktiges samt nämndernas mål. I årets uppföljning av 
målen ser vi att av de 30 nyckeltal som följs upp visar 18 på förbättring mot föregående år, 10 nyckeltal visar ingen 
förbättring och två har inga värden för föregående år att jämföra med. I Hedemora har kommunfullmäktige valt ut de 
områden där man vill se en positiv utveckling och förändring. Varje kommuns kommunfullmäktige bestämmer själv 
vilken ambitionsnivå den ska ha och i Hedemora är ambitionsnivån hög. Målarbetet är omfattande och organisationen 
arbetar för att uppnå långsiktiga, hållbara kvalitetsförbättringar i kommunens alla verksamheter. 
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 Måluppfyllelse kommunkoncernen, sammanfattning 

Nämnd Mål   Nyckeltal
Bättre än 
föregående 
år

Ingen 
förbättring 
mot 
föregående 
år

Övergripande Mål 1 1.1 Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt 
ekononiskt bistånd x

1.2 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn x
1.3 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor x

1.4 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus och småhus under året x
1.5 Företagsklimat enl ÖJ x
1.6 Invånare 16-24 som varken studerar eller arbetar x
1.7 Nöjd inflytande Index - helheten x
1.8 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s x

Bildningsnämnden Mål 1 1.1 Elever i åk 9  som är behöriga till yrkesprogram x
1.2 Elever i åk 5; Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar
1.3 Elever i åk 9; Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar
1.4 Gymnasieelever år 2; Jag känner mig trygg i skolan x
1.5 Mitt barn trivs på förskolan, egen mätning x

Omsorgsnämnden Mål 1 1.1 Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar x
1.2 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg x
1.3 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande x
1.4 Brukarbedömning särskilt boende – äldreomsorg – bemötande x
1.5 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd x

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Mål 1 1.1 Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt x

1.2 Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande x
Övergripande Mål 2 2.1 Soliditet inkl pensionsåtagandeen kommun x

2.2 Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag x
Övergripande Mål 3 3.1 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen x

3.2 Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel 
av total sjukfrånvaro x

3.3 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt, (%) x
Övergripande Mål 4 4.1 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor x

4.2 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare, 7-20 år x
Övergripande Mål 5 5.1 Certifierade skolor och förskolor x

5.2 Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen x

5.3 Andelen miljöbilar i kommunorganisationen x  
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 Uppföljning av nyckeltal  
Nedan följer en detaljerad uppföljning av nyckeltalen. För att åskådliggöra resultatet använder vi oss av symboler. För att 
bedöma resultatet i relation till vilket målvärde vi önskat uppnå, använder vi oss av grön och röd färg i kombination med 
ansiktsuttryck. Vi skriver också ut värdet i föregående mätning. Ibland är det små marginaler men vi har valt att göra 
bedömningen genomgående på samma sätt. En förändring av värdet i önskvärd riktning markeras med en grön symbol 
medan en förändring i icke önskvärd riktning eller lika värde som vid föregående mätning ger en röd symbol. Detta för 
att ett lika värde som föregående år inte ses som en förbättring vilket är det vi strävar efter. För att bedöma resultatet i 
jämförelse med andra (Dalarna och riket) använder vi oss av pilar. 

Av praktiska skäl har vi läst av nyckeltalen under januari 2022. När denna rapport publiceras kan därför vissa nyckeltal ha 
siffror som är äldre än den aktuella nationella statistiken. Detta är av ringa betydelse då styrmodellen syftar till att 
åstadkomma långsiktig förbättring, inte kortsiktiga resultat i mätningarna. 



 

31 
 

 



 

32 
 

 
 

 

 

 



 

33 
 

 



 

34 
 

 

 



 

35 
 

 

 



 

36 
 

 



 

37 
 

 

 



 

38 
 

 

 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 
Under året har tre officiella ekonomiska rapporter som inkluderat prognoser presenterats. Rapporterna har lämnats per 
2021-04-30, 2021-08-31 (delårsrapport), 2021-10-31 samt bokslut 2021-12-31. 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.  

 Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. Som 
utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll. 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 ”2.4.13 Kommunens fem 
övergripande mål samt fyra styrperspektiv” 
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, 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 två nyckeltal, där även måluppfyllnad kommenteras. Se kapitel 
4.2. av årsredovisningen. Båda finansiella mål har uppnåtts för 2021. 
 

Mål Utfall Mål

1. Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%) 27,2% 14,0%
2. Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag (%) 6,4% 1,0%

Klarat målet

Ja
Ja  

 
 

 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. Jämfört med samma period föregående år har skatter 
och statsbidrag ökat med 53,9 mkr och nämndernas nettokostnader ökat med 21,5 mkr. 
Kommunen redovisade utfall för året är ett positivt resultat om 67,3 mkr. Resultatet föregående år var 35,1 mkr. 
Detta medför att nyckeltalet årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag förbättrats från 3,5% till 6,4%. 
 

 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 +10,3 mkr för 2021. Utfallet för året är +67,3 mkr, vilket 
innebär ett resultat som är 57,0 mkr bättre än budget. Nedan visas prognosavvikelser för de tre rapporter som lämnats 
under året. Dessa kan jämföras med den högra kolumnen som visar verkligt utfall för året. 
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Sammanställning, nämnder
mkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2020 2021 2021
Kommunrevisionen -0,9 -0,9 -0,8 0,1
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndaren -2,5 -2,8 -2,4 0,4
Kommunstyrelsen -73,3 -73,2 -73,0 0,2
Bildningsnämnden -419,2 -435,0 -430,9 4,1
Omsorgsnämnden -415,2 -437,7 -408,8 28,9
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -52,1 -52,5 -51,1 1,4
Summa nettokostnader -963,3 -1002,1 -967,0 35,1
Skatteintäkter 693,5 697,5 723,4 25,9
Generella bidrag och utjämning 308,1 320,1 332,1 12,0
Finansiella intäkter 5,2 5,2 4,7 -0,5
Finansiella kostnader -0,1 -0,3 -0,3 0,0
Gemensamma kostnader -8,2 -10,1 -25,6 -15,5
Årets resultat 35,2 10,3 67,3 57,0  
 

 

mkr Slutligt
Prognos Delårsrapport Prognos utfall

2021-04-30 2021-08-31 2021-10-31 2021-12-31

Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,1
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndaren 0,0 0,0 0,5 0,4
Kommunstyrelsen -0,9 0,6 0,4 0,2
Bildningsnämnden -2,8 0,0 0,0 4,1
Omsorgsnämnden -4,5 5,2 15,1 28,9
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -1,5 0,0 2,7 1,4
Finansförvaltningen 21,6 23,2 23,9 21,9
Summa avvikelse mot budget 11,9 29,0 42,6 57,0

Bedömd prognosavvikelse under året

 
Covid-19 pandemin har påverkat nämndernas och förvaltningars prognosarbete och det har visat sig vara svårt att göra 
träffsäkra prognoser under året. Kommunstyrelsens, bildningsnämndens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
prognoser har varit relativt träffsäkra. Den största avvikelsen från prognos är från omsorgsnämnden och beror till 
övervägande del på stora coronarelaterade statsbidrag från staten och finansförvaltningens som beror på högre 
skatteintäkter än budgeterat.  
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Finansförvaltningens överskott förklaras enligt följande: 

Finansförvaltningen Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2020 2021 2021

Skatteintäkter 693,5 697,5 723,4 25,9
Generella bidrag och utjämning 308,1 320,1 332,1 12,0
Finansiella intäkter 5,2 5,2 4,7 -0,5
Finansiella kostnader -0,1 -0,3 -0,3 0,0
Gemensamma kostnader -8,2 -10,1 -25,6 -15,5

998,5 1012,4 1034,3 21,9

Finansförvaltningen redovisar för 2021 ett resultat på 1034,3 mkr, vilket är 21,9 mkr bättre än budget.  
• Skatteintäkter har ett utfall som är 25,9 mkr bättre än budget. Vilket beror på en bättre ekonomisk utveckling i 

landet än befarat. 
• Generella bidrag och utjämning. Här ingår inkomstutjämning, kostnadsutjämning, bidrag för LSS-utjämning, 

kommunal fastighetsavgift, mm. Orsaken till överskottet på 12,0 mkr är de extra generella statsbidragen som 
man sedan fördelat ut internt till omsorgsnämnden och bildningsnämnden. (Utfördelningen av bidragen är 
redovisad under gemensamma kostnader). 

• Finansiella intäkter kommunen har intäkter på 4,7 mkr, vilket är 0,5 mkr lägre än budget.  
• Gemensamma kostnader. Här redovisas en del för kommunen övergripande kostnader, vilka stor del består av 

ej utfördelade pensionskostnader, mm. En stor post är 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.  
Här har vi också redovisat den interna utfördelningen av vissa statsbidrag, som skolmiljarden (1,8 mkr) och 
bidrag till omsorgsförvaltningen för att säkerställa god vård (7,8 mkr) Intäkten (från staten) för dessa bidrag är 
redovisad under generella bidrag och utjämning. Utfallet är 15,5 mkr sämre än budget. 
 

 Ekonomisk ställning, likviditet och eget kapital 
Kommunen ekonomiska ställning redovisas i Balansräkning i kapitel 3. Balansräkningen har en omslutning på 587,0 mkr 
per 2021-12-31.   
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 249,3 mkr per 2021-12-31. Kommunen har inga upptagna lån och har förbättrat 
sin likviditet med cirka 37,4 mkr jämfört med föregående år. 
Kommunens egna kapital uppgår till 310,3 mkr vilket innebär en soliditet inklusive pensionsförpliktelser på 27%. 
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 2021-12-31 en total pensionsskuld på 193,4 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 att 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 ökat med 0,4 mkr jämfört med 2020 och prognosen är att 
pensionsförpliktelser och ansvarsförbindelse minskar med 6,2 mkr nästa år. 
Särskilda ålderspensioner, löneandelar över 7,5 basbelopp samt efterlevandepensioner, finns upptaget dels som 
avsättning enligt RIPS samt dels som överskottsfond hos Skandia KPA. 
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Pensionsskuld 2021-12-31
mkr Bokslut Bokslut Prognos

2020 2021 2022
Ansvarsförbindelse 122,3 121,4 117,2
Avsatt till pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 10,1 10,4 9,5
Upplupna kostnader 22,9 23,8 23,9
Löneskatt, 24,26% 37,7 37,8 36,5
Summa skuld 193,0 193,4 187,2  
 
Kommunens pensionskostnader för 2020 och 2021 framgår nedan. Dessutom redovisas en prognos för 2022.  

Pensionskostnader 2021-12-31
mkr Utfall Utfall Prognos

2020 2021 2022
Förändring av pensionsavsättning 0,5 0,1 -1,0
Pensionsutbetalningar 9,1 9,2 8,4
Premier 30,4 37,2 29,4
Finansiell kostnad 0,2 0,2 0,2
Löneskatt, 24,26% 9,8 11,3 9,0
Summa kostnader 50,0 58,0 46,0  
 

 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser  
Kommunens borgensförbindelser uppgår till 1105,2 mkr. Kommunen har inte behövt infria några borgensåtaganden 
under senare år. 
Leasingåtaganden är klassificerade som operationell leasing.  

 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 2021 mkr
Skatteintäkter ökar med 1% 723,4 7,2
Generella bidrag och utjämning ökar med 1% 332,1 3,3
Verksamhetens kostnader ökar med 1% -1369,8 -13,7
Personalkostnader ökar med 2% -825,2 -16,5
Räntehöjning 1% på långfristiga lån 1111,2 11,1  

 Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning, resultat och ekonomisk ställning  
Utfallet för 2021 är mycket starkt och en klar förbättring från de senaste åren. Resultatförbättringen beror delvis på 
pandemieffekter men till lika stor del på det effektiviseringsarbete som genomförts. Soliditeten ligger på 27% för 
kommunen (21% för kommunkoncernen), vilket är en förbättring från tidigare. Givet framtida investeringsbehov 
kommer soliditeten pressas nedåt kommande år.  
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2.7 Balanskravsresultat 
 
För år 2021 redovisar kommunen ett balanskravsresultat på 65,8 mkr. Kommunen har inga underskott att balansera från 
tidigare år. 
Kommunen har genomfört 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. 
 

mkr Bokslut
2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 67,3
Realisationsvinster -1,5
Årets balanskravsresultat 65,8
Synnerliga skäl 1) 0,0
Årets balanskravsresultat 65,8  
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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 användare 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 kommunen arbetat med sedan 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, som 
generellt sett är bristyrken, till omsorgsverksamheten. Även inom skolan är det svårt att rekrytera framförallt behörig 
personal. 

 Sjukfrånvaro 
Den kortvariga sjukfrånvaron minskar från föregående år. Största orsaken till kortidssjukfrånvaron består av 
förkylningar, infektionssjukdomar och belastningssjukdomar. Även den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att minska, 
både bland kvinnor och män.  Det är psykiska ohälsa och belastningssjukdomar som står för den största orsaken till 
långtidssjukfrånvaron. Det är bland kvinnor i åldersgruppen 29 år och yngre som långtidssjukrivningen ökar från 
föregående år. 
  

 Kompetensutveckling 
Struktur och övergripande uppföljning/sammanställning saknas inom kommunen. Kompetensutveckling på individnivå 
kan dock följas upp vid medarbetarsamtal och läggs även in i systemet WinLAS, som togs i drift under 2020. 
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 Kommunens medarbetare 
 

2017 2018 2019 2020 2021
Antal anställda 1 403 1 372 1 331 1 334 1 348
varav tillsvidareanställda 1 107 1 130 1 087 1 087 1 125
Könsfördelning:
Kvinnor 79,50% 79,50% 79,60% 77,90% 79,40%
Män 20,50% 20,50% 20,40% 22,10% 20,60%

Årsarbetare omräknat till heltid:
Tillsvidareanställda 1 078 1110 1071 1069 1 110
varav         kvinnor 888 900 874 862 882
                   män 190 211 197 208 228
Visstidsanställda 271 242 236 230 206
varav        kvinnor 189 174 166 152 138
                  män 81 68 70 78 68

Deltidsarbete:
Kvinnor 12,00% 7,80% 8,90% 7,30% 5,60%
Män 11,10% 6,80% 8,90% 7,80% 1,60%
Sysselsättningsgrad 96,30% 97,50% 98,20% 98,20% 97,60%
varav         kvinnor 96,70% 97,60% 98,20% 97,50% 97,70%
                   män 95,10% 97,00% 98,30% 97,10% 97,30%

Medellön:
Tillsvidareanställda 28 731 kr 29 342 kr 29 455 kr 30 430 kr 31 090 kr
varav        kvinnor 28 495 kr 29 186 kr 29 324 kr 30 308 kr 31 173 kr
                  män 29 850 kr 30 027 kr 30 022 kr 30 947 kr 30 805 kr

Ohälsotal, sjukfrånvaro:
Total sjukfrånvaro 8.2% 7,50% 7,00% 8,50% 7,60%
varav        kvinnor 8,90% 8,10% 7,60% 9,50% 8,70%
                  män 5,70% 5,60% 5,20% 5,50% 4,20%

Långtidsfrånvaro fr.o.m. dag 60 52,10% 44,10% 38,50% 30,80% 31,10%
varav        kvinnor 53,20% 43,00% 37,70% 31,30% 33,00%
                  män 45,90% 49,10% 41,90% 27,80% 19,50%

0-29 år 4,90% 5,30% 5,70% 7,50% 7,80%
30-49 år 7,60% 6,50% 6,90% 7,90% 6,90%
50- år 9,30% 7,90% 7,40% 9,30% 8,10%
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2.9 Förväntad utveckling 
Hedemora kommunkoncern har flera utmaningar som väntar. Befolkningen minskar och blir äldre samtidigt som 
kommunens står inför stora investeringar i t.ex. VA-nät och lokaler. Kommunen är därför i behov av mer strategiska 
förändringar.  
En översyn av koncernstrukturen inleddes under 2019 och har fortsatt under 2020 och 2021. Företrädare för kommun och 
kommunala bolag har t.ex. arbetat tillsammans för att samordna kommunens fastighetsförvaltningsorganisationer till en. 
Förändringen har trätt i kraft 1 april 2021. Hedemora Näringsliv AB har tagits in i kommunal förvaltning under 
kommunstyrelseförvaltningen från 1 juni 2021. 
Kommunens förvaltningshus Tjädern har byggts om och ombyggnation och förväntas bli färdig i början av 2022. Detta 
kommer innebära högre lokalkostnader från 2022 när verksamheterna flyttar in i de nya lokalerna. 
Vi ser ökade kostnader, bland annat, när det gäller pensionskostnader, investeringskostnader mm. och med anledning av 
detta är det viktigt att poängtera att effektiveringsarbete och arbetet med strategiska förändringar måste fortgå. 
Resultatbudget för 2022 redovisas nedan. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader 
samt pensionskostnader baseras på faktiska beräkningar och prognoser utifrån kända fakta i oktober 2021. Som grund för 
detta ligger prognoser och beräkningar bland annat från SKR och Skandia. Budgeterat resultat år 2022 uppgår till +10,6 
mkr. 
 

Nettobelopp, mkr Bokslut Bokslut Budget Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024

Kommunrevisionen -0,9 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0
Valnämnden 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0
Överförmyndaren -2,5 -2,4 -2,8 -2,9 -2,9
Kommunstyrelsen -73,3 -73,0 -74,0 -77,3 -79,0
Bildningsnämnden -419,2 -430,9 -451,9 -462,0 -472,6
Omsorgsnämnden -415,2 -408,8 -446,9 -456,9 -467,4
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -52,1 -51,1 -55,6 -56,2 -57,5
Summa nämnder -963,2 -967,0 -1 033,1 -1 056,3 -1 080,5
Skatteintäkter 693,5 723,4 738,5 759,3 780,4
Generella bidrag och utjämning 308,1 332,1 318,4 314,6 318,1
Finansnetto 5,1 4,4 5,0 5,0 5,0
Gemensamma kostnader -8,2 -25,6 -9,9 -9,9 -9,9
Avsatt för oförutsedda kostnader -8,3 -2,0 -2,0
Årets resultat 35,3 67,3 10,6 10,8 11,0
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3. Ekonomisk redovisning 
3.1 Resultaträkning 

 

Mkr Not 2021 2020 2021 2020
Verksamhetens intäkter 2 517,1 440,5 199,2 215,1
Verksamhetens kostnader 3,9 -1 369,8 -1 315,3 -1 171,5 -1 168,0
Avskrivningar 4 -86,5 -84,2 -18,4 -16,4
Verksamhetens nettokostnader -939,2 -959,0 -990,7 -969,2

 
Skatteintäkter 5 723,4 693,5 723,4 693,5
Generella statsbidrag och utjämning 6 332,1 308,1 332,1 308,1
Verksamhetens resultat 116,3 42,5 64,8 32,3

Finansiella intäkter 7 0,6 1,1 2,8 3,2
Finansiella kostnader 8 -5,5 -5,1 -0,3 -0,4
Resultat efter finansiella poster 111,4 38,5 67,3 35,1

Årets resultat 111,4 38,5 67,3 35,1

Hedemora 

kommunkoncern kommun

Hedemora
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3.2 Balansräkning  

Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar 1 623,0 1 510,0 164,2 163,1
  mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 439,1 730,1 120,0 126,1

  maskiner och inventarier 11 41,4 670,6 29,7 30,1

  pågående nyinvesteringar 12 142,5 109,3 14,5 6,9

Finansiella anläggningstillgångar 13 10,9 7,5 55,7 54,2
Summa anläggningstillgångar 1 633,9 1 517,5 219,9 217,3

Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsfastigheter 14 13,8 11,5 0,7 0,7
Fordringar 15 163,2 118,5 117,1 83,0
Kassa och bank 16 251,1 211,9 249,3 211,9
Summa omsättningstillgångar 428,1 341,8 367,1 295,5

SUMMA TILLGÅNGAR 2 061,9 1 859,3 587,0 512,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 17 467,1 436,2 228,3 207,9
Årets resultat 111,4 38,5 67,3 35,2
Resultatutjämningsreserv 14,7 14,7
Summa eget kapital 578,5 474,7 310,3 243,0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 18 15,8 15,7 12,9 12,6
Andra avsättningar 19 81,4 67,4 0,0 0,0
Summa avsättningar 97,2 83,1 12,9 12,6

Skulder
Långfristiga skulder 20 1 111,2 1 015,8 0,7 0,7
Kortfristiga skulder 21 274,9 285,6 263,1 256,4
Summa skulder 1 386,2 1 301,5 263,8 257,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 2 061,9 1 859,3 587,0 512,8

Panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse pensioner 22 150,8 152,0 150,8 152,0
Borgensåtaganden 23 0,0 0,0 1 105,2 1 010,2

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun
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3.3 Kassaflödesanalys  
 

Mkr Not 2021 2020 2021 2020
Den löpande verksamheten  
Årets resultat efter finansiella poster 126,0 41,4 67,3 35,2

Justering för av- och nedskrivningar 4 86,5 40,1 18,4 16,4
Justering för förändring avsättning 0,0 0,9 0,3 0,9
Justering för realisationsförlust/vinst -1,4 -1,0 -1,3 -1,0
Övriga justeringar/justeringar som inte ingår i kassaflödet 0,8 43,5 0,1 0,9
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 211,9 124,8 84,8 52,3

Ökning(-)/minskning(+) förråd o expl.fastigheter -2,3 0,0 0,0 0,5

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -31,9 13,5 -34,1 -6,1
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 5,2 35,6 6,7 0,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 182,9 173,9 57,4 47,2

Investeringsverksamhet
Investering i materiella anläggningstillgångar -208,5 -180,1 -20,2 -18,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,9 13,4 1,8 13,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar -3,1 0,0 -1,5 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 2,4 0,0 2,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -209,7 -164,3 -19,9 -3,3

Finansieringsverksamhet
Upptagna lån 95,0 44,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 95,0 44,0 0,0 0,0

Årets kassaflöde 68,2 53,5 37,5 43,8

Likvida medel vid årets början 16 242,4 189,7 211,9 168,0
Likvida medel vid årets slut 16 310,6 243,1 249,3 211,9

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun
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3.4 Noter  

 Not 1 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 
som 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 2020. 
 
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.  

Pensioner och avsättningar  
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade är med de nya livslängdsantaganden enligt 
RIPS.  
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. 

• IT-investeringar, 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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Mkr 2021 2020 2021 2020
Not 2 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 320,0 229,6 10,8 12,6
Taxor och avgifter 22,5 21,1 22,5 21,1
Hyror och arrenden 13,6 14,7 13,6 14,7
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 129,4 146,2 129,4 146,2
Bidrag och gåvor från privata aktörer 0,1 0,0 0,1 0,0
EU-bidrag 0,3 1,2 0,3 1,2
Övriga bidrag 3,0 4,5 3,0 0,8
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 17,7 17,3 18,0 17,3
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 1,5 1,0 1,5 1,0
Övriga verksamhetsintäkter 9,0 4,9 0,0 0,3

517,1 440,5 199,2 215,1
Not 3 Verksamhetens kostnader
Kostnader för arbetskraft -825,2 -805,1 -734,7 -716,6
Köp av verksamhet och stödverksamhet -106,0 -87,8 -169,5 -170,7
Lokaler -71,8 -85,0 -72,8 -75,3
Bidrag och transfereringar -50,5 -57,8 -51,7 -57,8
Förbrukningsinventarier och material -106,1 -88,0 -39,7 -39,1
Övriga verksamhetskostnader -196,1 -188,9 -103,1 -108,4
Bolagsskatt -14,1 -2,8 0,0 0,0

-1 369,8 -1 315,3 -1 171,5 -1 168,0
Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan -84,7 -84,2 -16,6 -16,4
Nedskrivning av anläggningstillgångar -1,8 0,0 -1,8 0,0

-86,5 -84,2 -18,4 -16,4
Not 5 Skatteintäkter
Preliminära skatteinbetalningar 703,1 708,4 703,1 708,4
Slutavräkningsdifferens föregående år 2,7 -3,8 2,7 -3,8
Preliminär slutavräkning innevarande år 17,6 -11,1 17,6 -11,1

723,4 693,5 723,4 693,5
Not 6  Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning 189,7 183,7 189,7 183,7
Regleringsbidrag 45,9 15,8 45,9 15,8
Kostnadsutjämning 22,1 16,2 22,1 16,2
Bidrag LSS-utjämning 20,1 18,9 20,1 18,9
Fastighetsavgift 41,5 34,7 41,5 34,7
Generella bidrag från staten 12,8 38,7 12,8 38,7

332,1 308,1 332,1 308,1

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun

 
 

Mkr 2021 2020 2021 2020
Not 7 Finansiella intäkter
Utdelning från andra företag 0,4 0,8 0,4 0,8
Räntor, bank 0,1 0,1 0,0 0,0
Räntor, utlämnade lån 0,1 0,1 0,0 0,0
Borgensavgifter 0,0 0,0 2,3 2,3
Övriga finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 0,1

0,6 1,1 2,8 3,2
Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader mm -5,4 -5,0 -0,2 -0,3
Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-5,5 -5,1 -0,3 -0,4

Not 9 kostnader för räkenskapsrevision
Kostnad för revisorernas granskning
av bokföring, delårsrapport och årsredovisning 0,7 0,6 0,5 0,3

kommunkoncern kommun
Hedemora Hedemora
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Mkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 2 623,5 1 203,6 331,9 312,5
Inköp 4,5 19,4 0,0 19,4
Försäljningar 0,0 -0,7 0,0 0,0
Utrangeringar -39,7 0,0 -29,0 0,0
Överföringar 161,9 28,9 5,2 0,0
Utgående anskaffningsvärde 2 750,2 1 251,2 308,1 331,9

Ingående ack.avskrivningar -1 207,6 -461,4 -205,8 -197,0
Försäljningar 0,0 0,2 0,0 0,0
Utrangeringar 37,2 0,0 27,3 0,0
Årets avskrivningar -75,7 -29,0 -9,6 -8,8
Utgående ack. Avskrivningar -1 246,1 -490,2 -188,1 -205,8

Ingående ack.nedskrivningar -66,1 -40,8 0,0 0,0
Utrangeringar 0,0 0,6 0,0 0,0
Årets nedskrivningar/återföringar 1,1 9,3 0,0 0,0
Utgående ack.nedskrivningar -65,0 -30,9 0,0 0,0

Utgående redovisat värde 1 439,1 730,1 120,0 126,1
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 20,6 22,9

Not 11 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 168,2 1 494,5 104,8 117,5
Inköp 0,8 23,9 0,0 9,3
Försäljningar 0,0 -22,0 0,0 -22,0
Utrangeringar -23,6 0,0 -23,5 0,0
Överföringar 7,8 40,8 6,9 0,0
Utgående anskaffningsvärde 153,1 1 537,2 88,2 104,8

Ingående avskrivningar -124,8 -819,6 -74,6 -75,8
Försäljning 0,0 8,7 0,0 8,7
Utrangeringar 23,2 0,0 23,1 0,0
Årets avskrivningar -10,0 -55,7 -7,0 -7,6
Utgående ack.avskrivningar -111,7 -866,6 -58,5 -74,7

0,0
Utgående redovisat värde 41,4 670,6 29,7 30,1
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 0,0 8,1 år 9,2 år

Not 12 Pågående investeringar
Ingående anskaffningsvärde 109,4 42,2 6,9 16,6
Investeringar 203,3 124,6 20,2 18,8
Omklassifisering -0,5 0,0 -0,5 0,0
Överföringar -169,6 -57,5 -12,1 -28,6
Utgående redovisat värde 142,5 109,3 14,5 6,9

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun
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Mkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
AB Hedemorabostäder, 100 % 0,0 0,0 10,7 10,7
Hedemora Energi AB, 100 % 0,0 0,0 7,1 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 48,8 48,8
Andelar i intresseföretag
Svältbackens Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommuninvest 6,2 4,7 6,2 4,7
Utveckling i Dalarna Holding AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 4,3 2,4 0,3 0,2

10,5 7,1 6,5 5,0
Långfristiga fordringar
Lån till föreningar 0,4 0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4 0,4

S:a finansiella anläggningstillgångar 10,9 7,5 55,7 54,2

Not 14 Förråd, exploatering
Förråd och lager 13,1 10,8 0,0 0,0
Exploateringsfastigheter 0,7 0,7 0,7 0,7

13,8 11,5 0,7 0,7
Not 15 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 17,2 19,1 13,0 10,1
Statsbidragsfordringar 48,2 36,1 48,2 36,1
Skattefordran 18,1 0,5 17,6 0,0
Övriga fordringar 24,0 16,2 16,7 11,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkte 55,8 46,6 21,6 25,1

163,2 118,5 117,1 83,0
Not 16 Kassa och bank
Koncernkonto 249,3 211,4 249,3 211,4
Övriga bankkonton 1,8 0,4 0,0 0,4

251,1 211,9 249,3 211,9
Specifikation av koncernkonto:
Hedemora Kommun 168,2 137,2 168,2 137,2
Hedemora Energi AB 61,3 30,6 61,3 30,6
AB Hedemora bostäder 11,5 12,4 11,5 12,4
Hedemora kommunfastigheter AB 8,3 28,3 8,3 28,3
Hedemora Näringsliv AB 0,0 2,9 0,0 2,9

249,3 211,4 249,3 211,4
Not 17 Eget kapital
Ingående eget kapital 467,1 436,2 243,0 207,9
Justering ingående kapital -14,6 0,0 -14,7 0,0
Resultatutjämningsreserv 14,7 14,7
Årets resultat 111,4 38,5 67,3 35,2

578,5 474,7 310,3 243,0

kommunkoncern kommun
Hedemora Hedemora
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Mkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Not 18 Avsättningar för pensioner
Pensionsavsättningar 13,3 13,3 10,3 10,1
Löneskatt 24,26% 2,5 2,5 2,5 2,5

15,8 15,7 12,9 12,6
Aktualiseringsgrad 0,99 99%

Not 19 Andra avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 81,4 67,4 0,0 0,0

81,4 67,4 0,0 0,0
Not 20 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag 0,7 0,7 0,7 0,7
Övriga skulder till kreditinstitut 1 110,5 1 015,1 0,0 0,0

1 111,2 1 015,8 0,7 0,7
Not 21 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 96,5 65,8 39,3 32,7
Övriga kortfristiga skulder 20,5 20,5 90,3 80,0
Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,6 0,0 0,5
Personalskatter 10,9 12,6 10,9 12,3
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 146,9 186,1 122,5 130,9

274,9 285,6 263,1 256,4
(varav semesterlöneskuld) 63,4 44,8 43,1 40,6

Not 22 Ansvarsförbindelse pensioner
Pensioner intjänande före 1998 121,4 122,3 121,4 122,3
Löneskatt, 24,26 % 29,5 29,7 29,5 29,7

150,8 152,0 150,8 152,0
Not 23 Borgensåtaganden
AB Hedemorabostäder 0,0 0,0 299,9 279,9
Hedemora kommunfastigheter AB 0,0 0,0 269,0 244,0
Hedemora Energi AB 0,0 0,0 436,3 436,3
Hedemora Kraft och Värme AB 0,0 0,0 100,0 50,0

0,0 0,0 1 105,2 1 010,2

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun

 

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 förhållande till storleken på de medel som 
kommunen lånat av Kommuninvest och del i förhållande till storleken på kommunens insatskapital i Kommuninvest.   

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hedemora kommuns ansvar enligt ovan så uppgick Kommuninvest 
totala förpliktelser till 510 966,1 mkr och totala tillgångar till 518 679,7 mkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 1 181,8 mkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 201,4 mkr.  
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4. Driftsredovisning 
4.1 Sammanställning 

Nedan visas utfall jämfört med budget för 2021 för respektive nämnd. Som framgår visar alla nämnder på överskott. 
Nämnderna exklusive finansförvaltningen visar ett överskott på 35,1 mkr. Finansförvaltningens överskott uppgår till 21,9 
mkr. Total positiv budgetavvikelse uppgår till 24,8 mkr. Tillsammans med det budgeterade överskottet på 10,3 mkr blir 
resultatet för kommunen 67,3 mkr. 

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

Tabellen visar nettokostnad, dvs verksamhetens kostnader minus verksamhetsspecifika intäkter till exempel riktade 
statsbidrag, taxor, eller avgifter. 

 

mkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2020 2021 2021

Kommunrevisionen -0,9 -0,9 -0,8 0,1
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndaren -2,5 -2,8 -2,4 0,4
Kommunstyrelsen -73,3 -73,2 -73,0 0,2
Bildningsnämnden -419,2 -435,0 -430,9 4,1
Omsorgsnämnden -415,2 -437,7 -408,8 28,9
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -52,1 -52,5 -51,1 1,4
Summa nettokostnader -963,3 -1002,1 -967,0 35,1
Skatteintäkter 693,5 697,5 723,4 25,9
Generella bidrag och utjämning 308,1 320,1 332,1 12,0
Finansiella intäkter 5,2 5,2 4,7 -0,5
Finansiella kostnader -0,1 -0,3 -0,3 0,0
Gemensamma kostnader -8,2 -10,1 -25,6 -15,5
Årets resultat 35,2 10,3 67,3 57,0  

4.2 Kommunrevisionen 

 
Revisorernas uppgift är att för fullmäktiges räkning övervaka och granska den kommunala verksamheten så att den 
utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. KPMG anlitas som revisionsbiträde för 
löpande granskning. Dessutom har KPMG utfört fyra utredningar under året. Budgetavvikelsen avser lägre kostnader för 
utförda utredningar. 
 
 

2021-01-01--2021-12-31

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalkostnader -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Övriga kostnader -0,7 -0,6 -0,8 0,2
SUMMA -0,9 -0,8 -0,9 0,1
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4.3 Överförmyndare 
2021-01-01--2021-12-31

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Intäkter 2,2 2,9 3,3 -0,5
Personalkostnader -4,2 -4,5 -5,1 0,6
Övriga kostnader -0,6 -0,8 -1,0 0,3
SUMMA -2,6 -2,4 -2,8 0,4  

Intäkter: Underskottet är i två delar; återbetalning till de samverkande kommunerna (kansli-kostnaderna varit lägre än 
budgeterat) och minskad intäkt från socialtjänsten då behovet av gode män för ensamkommande barn varit väldigt lågt.  
Personalkostnader: En betydligt lägre kostnad för gode män samt frånvaro som ej behövt tillsättas med vikarier har 
skapat överskottet. 
Övriga kostnader:  En mängd poster bidrar till den positiva avvikelsen mot budget, bl a it-material och 
fortbildningsmedel. 
 

2021-01-01--2021-12-31

Ansvar (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Överförmyndare och kansli -1,2 -1,1 -1,3 0,2
Gode män -1,4 -1,3 -1,5 0,2
SUMMA -2,6 -2,4 -2,8 0,4  

Överförmyndare och kansli: Överskott jämfört med budget för övriga kostnader, bl a IT-material och 
fortbildningsmedel. 
Gode män: Kostnaderna för gode män har varit betydligt lägre än budget. 
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4.4 Kommunstyrelsen 

 Övergripande 
2021-01-01--2021-12-31

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Intäkter 8,6 9,3 7,2 2,1
Personalkostnader -30,7 -31,5 -30,3 -1,3
Övriga kostnader -51,1 -50,8 -50,2 -0,6
SUMMA -73,3 -73,0 -73,2 0,2  

Det ekonomiska utfallet jämfört med budget är inte rättvisande p g a att kommunens kostnader för Hedemora Näringsliv är 
budgeterade som övriga kostnader men fr o m 1 juni bokförda som personalkostnader, hyra, IT, annonser mm 
 
Intäkter: Överskott jämfört med budget avser ej budgeterade eller för lågt budgeterade intäkter; ersättningar från 
bolagen, driftbidrag för laddstolpar, bilbonus och ersättning från omställningsfonden. 
Personalkostnader: Flera avdelningar har ett överskott jämfört med budget. Förklaringen är partiella ledigheter som ej 
tillsätts med ersättare. För förvaltningen totalt blir det ändå ett redovisat underskott vilket förklaras av att hela årets 
budget för Näringsliv ligger som Köp av tjänst (övrig kostnad) medan utbetalda löner redovisas som personalkostnad. 
Enheten fördes från bolag till förvaltning 210601.  
Övriga kostnader:  Underskottet avser bla realisationsförlust (laddstolpar), rekryterings-kostnader och uppstart av 
servicecenter i slutet av året.  

 Resultat per verksamhet 
2021-01-01--2021-12-31

Ansvar (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Politik -5,0 -4,9 -5,0 0,1
Ksf ledning -7,6 -9,1 -8,7 -0,5
Kommunikationsavd -7,3 -8,5 -8,5 -0,1
Ekonomiavd -10,6 -9,6 -9,5 -0,1
It-avd -14,4 -14,3 -14,4 0,1
Näringsliv -4,5 -3,1 -3,2 0,1
Personalavd -8,6 -8,6 -8,7 0,1
Räddningstjänst -15,3 -15,0 -15,3 0,3
SUMMA -73,2 -73,0 -73,2 0,2  

 

Politik: Ett mindre överskott trots inköp av datorer till fullmäktige.  
KSF ledning: I det totala underskottet ryms ett antal poster som ej varit budgeterade; t ex realisationsförlust för 
laddstolparna (som överförts till Hedemora energi), rekryteringskostnad och utredning av V-dala miljö och 
samhällsbyggnad. Posterna är dock uppvägda till en del av flera andra poster såsom högre intäkt än budgeterat för 
beredskap och övriga förvaltningars ersättning för larm. 
Kommunikationsavdelningen: Uppstarten av ett blivande servicecenter har medfört konsultkostnader vilka nästan 
balanseras av högre intäkter än budget och bilpoolens överskott för sålda fordon och bilbonus.    
Ekonomiavdelningen: Underskott p g a ökade licenskostnader och konsultkostnad för utvecklingsarbete. 
IT-avdelningen: Budgetförstärkningen för året har täckt de senaste årens ökade kostnader för bl a licenser. Försäljning 
av utbytta datorer bidrar också till överskottet. 
Näringsliv: Överskottet avser en ej budgeterad intäkt. 
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4.5 Bildningsnämnden 

 Övergripande 
2021-01-01--2021-12-31

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Intäkter 99,2 97,7 71,5 26,2
Personalkostnader -301,9 -301,9 -289,4 -12,4
Övriga kostnader -216,5 -226,8 -217,1 -9,8
SUMMA -419,2 -430,9 -435,0 4,1  

Sammanställning 
Bildningsnämndens resultat för 2021 är ett överskott på 4,1 mkr jämfört med budget. Detta innebär också att resultatet är 
4,1 mkr bättre än de båda prognoser som lagts andra halvåret 2021. Pandemin Covid-19 har gjort det svårt att 
prognostisera utfallet. Fritidenhetens intäkter har minskat och nämnden har haft ökade kostnader för e-tjänster på 
biblioteket och merkostnader för stödundervisning vid Martin Koch-gymnasiet.  Flertalet verksamheter har haft hög 
personalfrånvaro på grund av sjukdom och vård av barn som inte alltid har ersatts av vikarier. Detta har gett lägre 
personalkostnader, främst inom för- och grundskolan. Nämnden har också mottagit ersättning från staten för att täcka de 
ökade sjukskrivningskostnaderna vilket även det bidragit till överskottet. Sammantaget så har inte ekonomin för 
bildningsnämnden drabbats negativt av pandemin på kort sikt. De långsiktiga effekterna av pandemin är dock än för 
tidigt att säkerställa. 
Intäkter: Överskottet av intäkter är 26,2 mkr jämfört med budget och hänger till stor del samman med att flera 
statsbidrag, såsom likvärdig skola och skolmiljarden, inte är budgeterade då de inte var beslutade när budgeten lades. 
Från staten mottogs dessutom 2,4 mkr i ersättning för sjukfrånvaro. Bidragen från migrationsverket för nyanlända har 
minskat, och beräknas fortsätta minska den närmaste åren. För fritidsenheten och IKE (interkommunal ersättning) för 
elever folkbokförda i annan kommun är det underskott av intäkter jämfört med budget. 
Personalkostnader: Statsbidragen som kommer till bildningsförvaltningen används främst till personalkostnader. I de 
fall som bidragen inte är budgeterade så är inte heller motsvarande kostnader budgeterade, vilket resulterade i ett 
underskott på -12,4 mkr jämfört med budget för personalkostnaderna. Hög sjukfrånvaro och lägre vikarieanskaffning 
inom flera verksamheter medverkar till att underskottet vägs upp till en del. 
Övriga kostnader: För övriga kostnader blev det på helår ett underskott på -9,8 mkr jämfört med budget. I detta ryms ett 
underskott för kostnaderna för IKE (interkommunal ersättning) och ersättning till fristående förskolor och skolor på totalt 
-4,7 mkr. Kostenheten har haft -1,1 mkr jämfört med budget för ökade transportkostnader för inköp av livsmedel. 
Förövrigt så har kostnaderna för hygien och förbrukningsmaterial överlag ökat.  

 Resultat per verksamhet 
2021-01-01--2021-12-31

Ansvar (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Förvaltning, övergripande -6,3 -5,7 -5,3 -0,4
Avdeln 1, centralt -64,3 -64,7 -61,8 -2,9
Avdeln 2, centralt -34,1 -34,5 -34,0 -0,4
Kostenhet -23,6 -25,9 -25,6 -0,3
Elevhälsa -11,2 -12,2 -13,1 0,9
Bibliotek -6,1 -6,4 -6,6 0,1
Bildningskontoret 7,2 2,9 1,1 1,8
Förskola -64,7 -64,6 -67,0 2,4
Grundskola F-6 -98,1 -101,8 -101,7 -0,1
Grundskola 7-9 -35,3 -35,8 -37,9 2,1
Fritid -20,3 -21,8 -20,7 -1,1
Kulturenhet -6,4 -6,8 -7,3 0,6
Gymnasieskola -43,3 -46,2 -45,9 -0,3
YH-utbildningar 0,7 0,2 0,0 0,2
Gruvorten -0,7 -0,5 -0,7 0,1
Vuxenutbildningen -12,6 -7,1 -8,5 1,4
SUMMA -419,2 -430,9 -435,0 4,1  
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Förvaltning övergripande: Tjänsten som förvaltningschef har varit vakant och tillsattes under våren, dock något 
tidigare än budgeterat. Det har under året varit svårigheter med leveranser av datorer p g a komponentbrist, men under 
slutet av året kunde förvaltningen köpa loss ett större antal datorer internt från IT-avdelningen för kommande behov och 
resultatet för förvaltningens övergripandeverksamhet blev -0,4 mkr. 
Avdelning 1, (centralt): Här hanteras ekonomin för statsbidrag från Skolverket för verksamheterna inom avdelning 1, 
lönekostnader för rektorer och extern undervisning. Extern undervisning avser till största delen bidrag till fristående 
förskolor och skolor men också interkommunal ersättning; IKE, för barn och elever folkbokförda i Hedemora kommun 
men som går på för- och grundskolor i en annan kommun. Av årets negativa avvikelse på 2,9 mkr avser ersättning till 
fristående enheter och IKE 4,7 mkr. Detta uppvägs till viss del av överskott för ej budgeterade statsbidrag och budget för 
fortbildning som ej nyttjats p.g.a. pandemin.  
Avdelning 2(centralt): Här hanteras övergripande ledningskostnader för Grundskola 7-9, gymnasiet och 
vuxenutbildning samt kultur och fritid. Kostnader för interkommunal ersättning, IKE, för gymnasie- och särgymnasie-
elever ligger också under avdelning 2. Resultatet för IKE för gymnasieelever och särgymnasieelever blev -0,1 mkr och 
avser främst lägre intäkt än beräknat då färre gymnasieelever från andra kommuner började på Martin Koch-gymnasiet. 
Underskottet kompenserades något av lägre kostnader för IKE särgymnasieelever och gymnasieelever på annan ort.  
Vidare så var det budgeterat för en generell besparing på -0,5 mkr som var planerat att kompenseras mot överskott från 
andra verksamheter inom avdelning 2. Kostnaderna för fortbildning av rektorer och chefer tillhörande avd 2 har varit 
lägre under pandemin och det sammanlagda resultatet för helåret blev -0,4 mkr jämfört med budget. 
Kostenheten: Nya upphandlingar och avtal för samdistribution av livsmedel har gett kostenheten ökade 
transportkostnader på 1,1 mkr jämfört med budget. Det har varit lägre personalkostnader i Vasaköket till följd av flera 
åtgärdsanställningar och de har fått ersättning från arbetsförmedlingen i form av lönebidrag. Inkluderat en besparing för 
lokalhyra i budget på -0,2 mkr så blev det sammanlagda resultatet för 2021 ett underskott på -0,3 mkr jämfört med 
budget. 
Elevhälsan: Trots en besparing på -0,2 mkr i budget så redovisar elevhälsan ett överskott på 0,9 mkr jämfört med 
budget. Det är överskott i personalbudget både för kurator och skolsköterskor på grund av VAB (vård av barn), 
deltidsarbete och sjukskrivningar utan tillsättning av vikarier. Familjecentralen har varit stängd stora delar av året på 
grund av Covid-19 pandemin. Det har också varit lägre kostnader för skolläkaren som jobbar på konsultbasis  
Bibliotek: Till skillnad mot flera andra enheter så har Stadsbiblioteket haft ökade kostnader på grund av pandemin, 
kostnadsökningen avser e-tjänster. Enheten redovisar trots detta ett överskott på (+0,1 mkr) jämfört med budget för 2021. 
Enheten har inte förbrukat budget för fortbildning och de har ett litet överskott i personalbudget för skolbiblioteken.  
Bildningskontor: Verksamheten som bedrivs här avser bland annat administration och övergripande förvaltningsfrågor 
vilken har en ekonomi i balans vid årets slut. Den andra stora delen avser intäkter från Migrationsverket som 
schablonbidrag och bidrag som återsöks för asylsökande barn och elever. Dessa medel fördelas till kommunens skolor 
och förskolor. Intäkten går stadigt nedåt och har minskat med 3,3 mkr för hela förvaltningen jämfört med 2020.   
Förskolan: Verksamhetens 11 förskolor har en positiv avvikelse jämfört med budget vid årets slut på 2,4 mkr. Förklaring 
är till största delen konsekvenserna av pandemin Covid-19 och ett minskat barnantal. Personalens sjukfrånvaro och 
frånvaro bland barnen har minskat behovet av vikarier. Det statliga bidraget för sjukskrivningskostnader bidrog med 0,9 
mkr. Nyttjande av verksamheten vid Nattugglan nyttjas i något större omfattning och hamnade på en avvikelse om -0,2 
mkr.   
Grundskolan F-6: Grundskola F-6 redovisar ett underskott på -0,1 mkr jämfört med budget och det avser främst ett ökat 
behov av elevassistenter inom särskolan samt resurser till elever med extra behov av särskilt stöd. Minskade 
vikariekostnader för sjukskriven personal har dock kompenserat de ökade kostnaderna.  
Grundskola 7-9: Vasaskolan redovisar ett överskott på 2,1 mkr jämfört med budget. Ökad sjukfrånvaro och frånvaro för 
vård av barn som tack vare tvålärarskapet inte har behövts ersättas med vikarier samt ersättning från staten för att täcka 
de ökade sjukskrivningskostnaderna, är den främsta orsaken till det höga överskottet. Skolan har också fått högre intäkter 
för elever folkbokförda i andra kommuner. Kostnaderna för läromedel har blivit lägre på grund av delvis 
distansundervisning under våren. Det är också ett överskott i särskolans budget samt för specialpedagog då det har varit 
vakanser under delar av året. Minskning av resurserna till undervisning av nyanlända har däremot bidragit negativt till 
enhetens utfall. 
Fritidsenheten: Pandemin Covid-19 har tvingat stora delar av verksamheten att vara stängd under merparten av 2021. 
Minskade intäkter från denna verksamhet är också den största orsaken till fritidsenhetens underskott på -1,1 mkr jämfört 
med budget. Underskottet kunde dock blivit än större, men har hållits nere med 0,5 mkr då sjukskriven personal inte har 
behövt ersättas med vikarier, i och med begränsade öppningstider och färre besökande.  
Kulturenheten: Resultatet för kulturenheten blev ett överskott på 0,6 mkr jämfört med budget. Överskottet beror delvis 
på tjänstledigheter som inte har ersatts av vikarier samt ökade intäkter i form av terminsavgifter och uthyrning av 
instrument när fler elever sökt sig till kulturskolan.  Vidare så har det varit lägre kostnader då det har varit färre 
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arrangemang på grund av pandemin Covid-19. Under året så har kulturenheten haft ökade kostnader för brandskydd samt 
införande av en ny lärplattform.  
Gymnasieskolan: På grund av den höga smittspridningen i samhället av Covid-19 i, så har Martin Koch gymnasiet 
under våren periodvis bedrivit fjärrundervisning vilket har krävd extra teknikstöd. Det har dessutom resulterat i att flera 
elever har fått svårigheter med att uppnå målen och extra resurser har tillsatts för att stödja dessa elever. Till följd av 
pandemin så har också materialkostnaderna för yrkesprogrammen tagit större andel av budgeten då undervisning som 
vanligtvis är förlagd till arbetsplatser nu genomförts på skolan. Eleverna har heller inte kunnat utföra externa uppdrag i 
samma omfattning som normala år, vilket annars finansierar en del av materialkostnader för moment som ingår i 
utbildningen. Det sammanlagda resultatet för 2021 blev -0,3 mkr jämfört med budget. 
Vuxenutbildningen: På grund av pandemin så har vuxenutbildningen likt andra enheter haft lägre kostnader för 
personal, läromedel samt studieplatser. De har också kunnat bedriva verksamheten mer effektivt och utvecklat 
distansundervisningen, vilket har genererat minskade kostnader. Då statsbidragsreglerna ändrats under året har enheten 
också mottagit mer i statsbidrag än budgeterat för redan planerat verksamhet. Sammantaget så redovisar 
vuxenutbildningen ett överskott på 1,4 mkr jämfört med budget.  
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4.6 Omsorgsnämnden 

 Övergripande 
2021-01-01--2021-12-31

Övergripande (mkr) Budget   Utfall   
Budget-

avvikelse
Intäkter 71,9 98,3 26,5
Personalkostnader -366,8 -365,7 1,1
Övriga kostnader -142,8 -141,4 1,3
SUMMA -437,7 -408,8 28,9  
Omsorgsförvaltningen redovisar ett överskott på 28,9 mkr. Anledningen till överskottet är att förvaltningen erhållit högre 
intäkter än budgeterat samtidigt som årets kostnader varit lägre. 
Intäkterna är 26,5 mkr högre än budgeterat. Stor del av intäktsavvikelsen härrör till den ersättning som i början av året 
erhölls från Migrationsverket och Socialstyrelsen för kostnader under föregående verksamhetsår (6,3). Förvaltningen har 
dessutom löpande erhållit ersättning från Försäkringskassan för de sjuklönekostnader som överstiger det normala (3,4). 
Vidare har ersättningen från arbetsförmedlingen i form av lönebidrag varit högre än budgeterat (5,5) till följd av att 
personalkostnaderna för åtgärdsanställningar varit högre.  
Personalkostnaderna som utgör mer än 70 procent av omsorgsförvaltningens budgeterade kostnader, är vid årets slut 
drygt en miljon lägre än budget (1,1). I personalkostnader ingår både tillsvidareanställd personal, vikarier och 
uppdragstagare. Verksamheterna för hälso-, sjukvård- och rehabilitering samt barn- och ungdom har under året haft 
fortsatt behov av tillfälligt inhyrd personal, vilket redovisas under övriga kostnader.  
Övriga kostnader. Även förvaltningens övriga kostnader är lägre än budgeterat (1,3), vilket bland annat beror på att en 
stor del av budgeten för de övergripande kostnaderna för kompetensutveckling inte har behövt nyttjas. 
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 Resultat per verksamhet 
2021-01-01--2021-12-31

Verksamhet (mkr) Budget   Utfall   
Budget-

avvikelse

Administration, ledning, gemensamt -15,3 -8,2 7,1
Råd och stöd -1,4 -0,8 0,7

Gemensamt -7,2 -5,4 1,8
Försörjningsstöd -24,5 -23,8 0,7
Vuxna missbruk -7,9 -7,0 0,9
Barn och ungdom -30,6 -28,3 2,3
Flyktingverksamhet 0,2 0,2 -0,1
Öppenvård -4,4 -4,6 -0,3
Arb.markn och Mini-Maxi -13,8 -14,4 -0,6
Biståndsenhet -17,3 -14,8 2,6

Gemensamt -5,7 -1,3 4,4
Hälso-, sjukvård- och Rehabilitering -32,0 -33,1 -1,1
Säbo inkl korttids -87,1 -88,8 -1,7

Gemensamt -10,2 -6,4 3,7
Bemanning -4,6 -3,9 0,7
Ordinärt boende/hemtjänst -76,1 -73,2 2,9
Boendestöd SoL -7,3 -6,6 0,7
Grupp-/servicebostad SoL -9,3 -9,4 -0,1
LSS administration/gemensamt -1,3 -1,5 -0,3
LSS personlig assistans -20,8 -19,1 1,8
LSS elevboende -2,7 -3,4 -0,7
LSS grupp- o servicebostad -44,1 -41,6 2,5
LSS daglig verksamhet -14,3 -13,3 1,1

SUMMA -437,7 -408,8 28,9  
 
Omsorgsförvaltningen  
Överskottet på den övergripande avdelningen för administration och ledning (7,1 mkr) utgörs till stor del av att 
förvaltningen erhållit högre retroaktiv ersättning för merkostnader under föregående år än förväntat, vilket medför att 
intäkterna är 4,7 mkr högre än budgeterat. Omsorgsförvaltningen har erhållit ersättning för samtliga sökta merkostnader 
relaterat till pandemin under 2020. I och med att förvaltningen under hösten haft en vakans på avdelningschefsnivå är 
utfallet för personalkostnaderna lägre än budgeterat. Därtill har stor del av budgeterade kurskostnader inte nyttjats under 
året. 
Individ- och familjeomsorgen 
Individ- och familjeomsorgen, som innefattar råd- och stöd, försörjningsstöd, vuxna missbruk, barn- och ungdom, 
flyktingverksamhet, öppenvård, arbetsmarknadsenhet och biståndsenheten redovisar vid årets slut ett överskott a 7,8 mkr. 
Utfallet för individ- och familjeomsorgens enheter är nästintill sjutton miljoner lägre än fjolårets. Överskottet på det 
övergripande gemensamma ansvaret för individ- och familjeomsorgen (1,8 mkr) beror på att de extra medel som avsatts 
för utvecklingsarbete och obudgeterade placeringskostnader inte behövt nyttjas. Därtill har utgifterna för råd och stöd 
varit lägre än budgeterat (0,7). Utfallet för försörjningsstöd är vid årets slut 0,7 mkr lägre än budget och 4,6 mkr lägre än 
vid samma period föregående år. Verksamhetens budget är i balans och enheten arbetar aktivt med att få personer ut i 
anställning. Månadsredovisningen för antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd visar på en minskning med ca fyrtio 
jämfört med tidigare år.  Efter tolv månader är utfallet för vuxna med missbruk 0,9 mkr lägre än budget och två och en 
halv miljon lägre än vid samma period föregående år. Enheten har under året minskat antalet placeringar genom att arbeta 
med hemmaplanslösningar i form av utslusslägenheter och blåstelefoner. Enheten för barn- och unga visar vid årets slut 
ett överskott a 2,3 mkr. Utfallet är drygt sex miljoner lägre än föregående år. En bidragande orsak till årets överskott är 
att enheten har erhållit högre intäkter från Migrationsverket för fjolårets placeringar, än vad som bokats upp, samt även 
erhållit ett statsbidrag för familjehemssubventionering. Likt föregående år har enheten under året haft vakanser och 
sålunda behövt använda sig av tillfälligt inhyrd personal i form av konsulter för att täcka upp hanteringen av inkomna och 
fördelade ärenden. Konsultkostnaden redovisas under övriga kostnader. Då kostnaden för konsulter är dubbelt så hög 
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som ordinarie personal innebär det att handläggningen blivit 1,8 mkr högre än budgeterat. Enheten har i slutet av året 
lyckats rekrytera ett antal ordinarie socialsekreterare som påbörjar sin anställning i början av nästa år. 
Arbetsmarknadsenheten redovisar vid årets slut ett underskott (-0,6 mkr), varav den största avvikelsen finns inom 
MiniMaxis verksamhet. Avvikelsen beror på att intäkter i form av lönebidrag och försäljning av utförda tjänster inte varit 
fullt så höga att de kunnat täcka de personalkostnader för åtgärdsanställningar som överstiger budget. Enheten har under 
året minskat antalet åtgärdsanställningar i form av nystartsjobb, lönebidrag och extratjänster för att uppnå en budget i 
balans, vilket medfört att utfallet är två miljoner lägre än föregående år. Överskottet på biståndsenheten beror på att den 
budget som avsatts för några av enhetens verksamheter inte har behövt nyttjas. Den största avvikelsen gäller övriga 
kostnader, där kostnadsutfallet för köp av huvudverksamhet av placeringar i form av elevhem, socialpsykiatri och 
korttidsvistelse utanför hemmet är lägre än budget. Främst beror detta på att en elevhemsplacering har avslutats i 
samband med vårterminens slut och att inget nytt ärende har tillkommit under höstterminen. 
Hälso-, sjukvård och Rehabilitering 
Efter tolv månader redovisar HSR ett underskott a -1,1 mkr, vilket till stor del beror på att kostnaden för hyra och inköp 
av hjälpmedel varit högre än budgeterat. Enheten har under året haft behov av tillfälligt inhyrd personal i form av 
konsulter för att täcka vakanser. Konsulterna har till stor del tjänstgjort under kvällar och nätter. Under hösten har tre 
sjuksköterskor samt två fysioterapeuter anställts. 
SäBo inkl korttids  
Den utökning av personalstyrkan som varit nödvändig inom äldreomsorgens särskilda boenden (säbo) har till största 
delen kunnat finansieras via de statsbidrag som erhållits. Bristen på vikarier har medfört höga övertidskostnader. 
Intäkterna för statsbidragen redovisas under punkten Gemensamt. 
Bemanningen 
Bemanningsenheten redovisar ett överskott a 0,7 mkr, vilket främst beror på att utfallet för introduktionskostnader för 
vikarier varit lägre än budgeterat. Totalt anställdes 147 personer extra inför sommarperioden, vilket är en ökning med 
tjugo personer jämfört med fjolåret.  Då behovet av vikarier är stort inom omsorgsförvaltningens verksamheter ämnar 
enheten fylla de fem vakanser som i dagsläget finns på resursen. 
Ordinärt boende / hemtjänst 
Efter tolv månader redovisar hemtjänsten ett överskott a 2,9 mkr, vilket till stor del beror på att personalkostnaderna är 
betydligt lägre än budgeterat. Sjuklönekostnaderna för hemtjänsten har varit något lägre än i fjol, men är ännu högre 
jämfört med åren innan pandemin. Några av enheterna har periodvis haft vakanser som inte täckts till fullo, vilket till viss 
del härrör till brist på vikarier. Vikariebristen har även bidragit till ökad övertid för både vikarier och ordinarie personal. 
De extrainsatta resurspass som under året satts in för att täcka bemanningsbehovet i Långshyttan har till stor del täckts av 
statsbidrag. Under hösten påbörjades kvalitetssatsningen ”Fokus Hemtjänst” inom hemtjänstens verksamheter och utöver 
kick-off och planeringsdagar har nya arbetsjackor köpts in till personalen. 
LSS och socialpsykiatri 
Inom grupp-/servicebostad LSS och socialpsykiatri har resurser flyttats mellan enheter när behov har förändrats. 
Verksamheten arbetar strukturerat med personalplanering vilket nedfört överskott jämfört med budget. Höga kostnader 
för övertid för ordinarie personal pga stor svårighet att få tag på vikarier. Personlig assistans har överskott vilket i 
huvudsak beror på att flera ärenden inom extern assistans har upphört. Inom daglig verksamhet har vakanser inte tillsatts 
fullt ut och hyran för Korpen/Ängen har varit reducerad pga den tidigare branden. Habiliteringsersättningen har kunnat 
höjas tillfälligt under året tack vare statsbidrag. 
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4.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 Övergripande 
2021-01-01--2021-12-31

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Intäkter 35,8 34,4 37,6 -3,2
Personalkostnader -14,5 -16,8 -19,7 2,9
Övriga kostnader -73,4 -68,7 -70,4 1,7
SUMMA -52,1 -51,1 -52,5 1,4  

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen redovisar per sista december ett överskott på 1,4 mkr. Anledningen till 
överskottet beror främst på lägre personalkostnader samt lägre trafikkostnader än budgeterat.  
I utfallet ingår även utrangeringar av gamla investeringar från anläggningsregistret som påverkar resultatet med 1,7 mkr. 
Närmare 80 % av kostnaden för utrangeringarna fördelas mellan verksamheterna parkunderhåll inkl lekplatser samt egna 
fastigheter.  
Förvaltningen följer de framtagna underhållsplaner och större åtgärder som krävs på kommunens byggnader och 
budgeteras som investeringsprojekt. Trenden visar en ökning på investeringsprojekt och belastar därmed inte 
driftbudgeten i samma omfattning som tidigare år. Förvaltningen ser därför ett behov av att flytta del av driftbudgeten till 
investeringsprojekt för oförutsedda akuta åtgärder. 

 Resultat per verksamhet 
 

2021-01-01--2021-12-31

Ansvar (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

9011 Nämnd -0,3 -0,4 -0,4 0,0
9012 Administration -9,2 -7,2 -8,0 0,8
9021 Miljö- och byggenheten -5,6 -6,5 -8,2 1,7
9022 Stadsbyggnad 1,2 2,0 1,8 0,2
9023 Miljö- och hälsoskydd 1,0 1,1 1,2 -0,1
9024 Trafik -7,5 -7,8 -10,2 2,4
9030 Samhällsenheten -6,6 -6,4 -7,5 1,1
9031 Gata och park -19,3 -22,4 -21,4 -1,0
9032 Byggnader och lokaler -6,4 -4,3 -3,3 -1,0
9033 Mark och skog 0,1 0,6 3,0 -2,4
9034 Planer/GIS 0,2 0,1 0,5 -0,4
9035 Vindkraftverk 0,2 0,0 0,0 0,0
SUMMA -52,1 -51,1 -52,5 1,4

Administration, miljö- och byggenheten samt samhällsenheten uppvisar tillsammans ett överskott på närmare 3,6 mkr 
vid årets slut. Förvaltningen har haft ett flertal vakanser under året, dessa har medfört produktionsbortfall främst inom 
verksamheterna livsmedel, plan (samt miljö). Inom administration består den största delen av överskottet av lägre 
förvaltningskostnader för bland annat licenser/program, kurser, resor, interna kostnader för bilpoolen samt tillfälligt 
inhyrd personal.   
Trafiken redovisar efter 12 månader ett överskott på 2,4 mkr. Förvaltningen fick inte ta del av budgetunderlaget från 
Region Dalarna i tid för trafikkostnaderna år 2021 och valde därför i budgetprocessen att utgå från en liknade nivå på 
budgeten som föregående år. I april lämnade Region Dalarna ny en prognos på trafikkostnaderna för året och den 
påvisade lägre kostnader i jämförelse med förvaltningens budget på ca 13 %. Därutöver har kostnaderna varit lägre än 
budget främst inom resor för gymnasieelever samt omsorgsresor. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 
distansundervisning under året har medfört lägre kostnader inom skolskjutsar för gymnasieelever. En stor del av brukarna 
har valt att inte åka buss under pandemin och de får istället skjuts till sin dagliga verksamhet av anhöriga, vilket minskat 
omsorgsresornas kostnader.   
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Mark och skog uppvisar ett underskott vid årets slut på 2,4 mkr. Anledningen till detta är att inledda markaffärer inte har 
avslutats då alla parter i nuläget inte levt upp till sina åtaganden. Minskade intäkter inom skogsskötsel beror på 
granbarkborreangreppen. Det kommersiella trakthyggesbruket gynnar tyvärr granbarkborrens härjningar. En inriktning 
mot ett mer diversifierat skogsbruk skulle minska riskerna för angrepp av det här slaget.  
Gata och park redovisar ett underskott i bokslutet med 1,0 mkr inom verksamheterna gatulysning, parkunderhåll inkl 
lekplatser samt stöd till enskild väghållning. Den största delen av underskottet beror på utrangeringar av gamla 
investeringar från kommunens anläggningsregister inom gatubelysning samt parkunderhåll inkl lekplatser. Underskottet 
utgörs även av höjda elkostnader samt beslut i nämnden om en extrautbetalning av vägbidrag till vägföreningarna i slutet 
av året. 
Byggnader och lokaler redovisar efter 12 månader ett underskott med 1,0 mkr. Underskottet beror till största del på 
utrangeringar av gamla investeringar, främst inom verksamheten egna fastigheter.  
Verksamheterna internt inhyrda fastigheter, fastigheter för extern uthyrning samt friluftsanläggningar påvisar även de 
underskott. Inom internt inhyrda fastigheter beror underskottet på ökade kostnader i samband med evakuering av 
Tjädernhuset under ombyggnationstiden. Budgeten för evakueringen uppgick till 0,85 mkr medan utfallet för lokalhyror, 
lokalvård, parkering, svartfiber samt övriga kostnader uppgår till närmare 1,9 mkr vid årets slut. Underskottet inom 
fastigheter för extern uthyrning samt friluftsanläggning beror på lägre intäkter än budgeterat.  
Den 1 juli trädde ett förvaltningsavtal i kraft som avser samordnad fastighetsförvaltning med kommunens helägda bolag, 
Hedemora Kommunfastigheter AB. I väntan på avtalet har förvaltningen avvaktat med att genomföra större åtgärder i de 
egna fastigheterna under första halvåret och under hösten har förvaltningen sett en ökning på investeringsprojekt och 
belastar därmed inte driftbudgeten i samma omfattning som tidigare år, därav uppvisar verksamheten egna fastigheter ett 
överskott vid årets slut. 
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5. Investeringsredovisning 
5.1 Sammanställning 

Investeringsredovisning
mkr Ombudgeterade Budget Total budget Bokslut Budget-

medel från 2020 2021 2021 2021 avvikelse
Kommunstyrelsen -2,2 -3,3 -5,5 -3,2 2,3
Bildningsnämnden -3,4 -3,4 -1,0 2,4
Omsorgsnämnden -0,3 -3,1 -3,4 -1,8 1,6
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnde -7,8 -21,5 -29,3 -13,6 15,7
SUMMA -10,3 -31,3 -41,6 -19,6 22,0  
Kommunfullmäktige beslutade om en investeringsbudget för år 2020 på 31,3 mkr exklusive de investeringsmedel på 10,3 
mkr som har överförts från föregående år. Utfallet per 31 december 2021 för nämndernas samtliga investeringar uppgick 
till 19,6 mkr. 
 

5.2 Kommunstyrelsen 
Investering (mkr) Ombudgeterat 

från 2020
Budget 2021 Total budget 

2021
Utfall 2021 Budget-

avvikelse
Kablage, större enheter -0,1 -0,1 0,0 0,1
Övergång Svartfiber 0,0 0,0 0,0 0,0
Laddningsstolpar 0,0 0,5 0,5
Switchar 2020 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Switch Lan Light 2020 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Switchar POE 2020 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Beredskapshöjande insatser -1,6 -1,6 0,0 1,6
Bilinköp -0,1 -2,6 -2,7 -3,0 -0,3
Switchar 2021 -0,3 -0,3 -0,1 0,2
AP's 2021 -0,4 -0,4 -0,4 0,0
SUMMA -2,2 -3,3 -5,5 -3,2 2,3  
Projektet laddstolpar; en intäkt för det fleråriga projektet bokförts i år och ger ett överskott i 
investeringssammanställningen. Då anläggningarna överförts till Hedemora energi uppstår en realisationsförlust som 
påverkar årets driftsresultat. Projekten som avser bilinköp överstiger budget samtidigt som en intäkt för bilbonus 
påverkar driftsresultatet. 
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5.3 Bildningsnämnden 
Investering (mkr) Ombudgeterat 

från 2020
Budget 2021 Total budget 

2021
Utfall 2021 Budget- 

avvikelse
43919 Inventarier gem MartinKoch 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,0
44277 Kostenh:Ugn 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,1
44342 Lärplattform och elevregister 0,0 -2,0 -2,0 0,0 2,0
44470 Utemiljö F-6 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
44481 7-9 gemensamt: inventarier 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
44483 7-9 gemensamt: Arbetsmiljö 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1
45003 Städmaskin Vasaliden 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1
45004 Inventarier Vasahallen 0,0 -0,4 -0,4 -0,2 0,2
45007 Inventarier idrottsplatser 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3
45008 Inventarier gymnastiksalar 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,2
SUMMA 0,0 -3,4 -3,4 -1,0 2,4  
 
Budget för investeringar uppgick till 3,4 mkr, men utfallet blev 1 mkr. Några inköp har kostnadsbokförts direkt då 
beloppet, (0,1 mkr), inte nådde gränsen för vad som räknas som investering. För den nya lärplattformen och elevregistret 
uppkom det ingen investeringskostnad för, tillhörande kostnader för licenser med mera kommer istället att bokföras som 
en driftskostnad. Kostenheten har investerat i en ugn och möbler har köpts in till Martin Koch gymnasiet. På Vasaskolan 
har det monterats upp nya markiser och på Vikmanshyttans skola har det investerats i lekutrustning utomhus. 
Fritidsenheten har köpt in två robotgräsklippare till Vasaliden och en städmaskin till Vasahallen. 0,4 mkr av 
investeringsbudget har omprioriterats till en ny rengöringsmaskin till vasaliden, men har ansökts om att flyttas över till 
2022 tillsammans med del av budget för ny ugn till kostenheten. 
 

5.4 Omsorgsnämnden 

Investering (mkr) Ombudgeterade 
medel

Budget 2021 Total budget 
2021

Utfall 2021 Budget-
avvikelse

Dokumentskåp -0,2 -0,2 0,2
Utrustning Gussarvsgårdens saml.lokal -0,8 -0,8 0,8
Taklyftar/takskenor -0,3 -0,4 -0,7 -0,5 0,2
Sängar -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Låssystem säbo -0,3 -0,3 0,3
Medicinskåp -0,5 -0,5 -0,9 -0,4
Medicinteknisk utrustning -0,2 -0,2 -0,1 0,0
Inventarier -0,2 -0,2 0,2
Elcyklar hemtjänsten -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Maskiner Tvättboa -0,3 -0,3 0,3
SUMMA -0,3 -3,1 -3,4 -1,8 1,6  
Budgeten för utrustning av samlingslokalen på Gussarvsgården har blivit ombudgeterade till 2022. Investeringen på 
Tvättboa uppgick inte till beloppsgränsen för investeringar. Kostnaden för medicinskåp finansieras delvis av statsbidrag. 
Investeringarna avseende dokumentskåp, låssystem säbo och inventarier genomfördes ej. 
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5.5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Investering (mkr) Ombudgeterat 
från 2020

Budget 
2021

Total 
budget 2021

Utfall 2021 Budget-
avvikelse

Vandringsled Hovran 0,0 0,0 0,0 0,0
Ishallen Hedemora renov 2019 -1,7 -1,7 -1,7 0,0
Elljusspår Brunnsjöberget -0,8 -0,4 -1,2 -1,2 0,0
Badplatser 2019 -0,2 -0,2 -0,2 0,1
Mätinstrument 2021 0,0 0,0 -0,3 -0,3
Kallbadhuset renovering 2020 -2,0 -2,0 0,0 2,0
Trafikplan centrum 2020 -1,1 -1,1 0,0 1,1
Sveaparken trapp och damm 2020 -0,2 -0,2 -0,2 0,1
Hansbyn gatubelysning 0,0 0,0 0,0 0,0
Vasahallen renovering steg 5 -1,3 -1,3 -0,4 0,9
Hamre köp av byggnader -0,5 -0,5 0,0 0,5
Vasaliden 2021 -0,7 -0,7 -0,5 0,2
Renov. Rådhusets torn & räcken -0,3 -0,3 -0,1 0,2
Henemoren -1,0 -1,0 -0,4 0,6
Dagvattenåtgärd Hamre ridanl. -0,2 -0,2 -0,1 0,1
Lekplats Sveaparken 2021 -1,5 -1,5 -0,3 1,2
Tillgänglighetsinv yttre miljö -0,5 -0,5 0,0 0,5
Gator/vägar 2021 -8,0 -8,0 -5,8 2,2
Katrinedalsbron inkl g/c-väg -0,2 -0,2 -0,2 0,1
Rondell Tviksta-RV70 -2,0 -2,0 0,0 2,0
Elljusspår Garpenberg 2021 -0,3 -0,3 -0,2 0,1
Vasahallen tak 2021 -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Inköp möbler återflytt Tjädern -1,0 -1,0 -0,5 0,5
Belysning Sveaparken 2021 -0,7 -0,7 -0,4 0,2
Utbyte gatubel.armatur Långshyttan -2,0 -2,0 -0,4 1,6
Renovering trapp vä Sveaparken -0,5 -0,5 -0,5 0,0
Ommålning Gruvlaven -0,3 -0,3 -0,2 0,1
Vasaliden belysning arena -1,5 -1,5 -0,1 1,4
Skyltar centrala Hedemora 2021 -0,2 -0,2 0,0 0,2
LONA-projekt Brunnsjön 2022 0,0 0,3 0,3
SUMMA -7,8 -21,5 -29,3 -13,6 15,7  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under år 2021 haft en total investeringsram på 29,3 mkr, vilken utgörs av 
beviljade investeringsmedel år 2021 på 21,5 mkr samt överflyttade investeringsmedel från tidigare år på 7,8 mkr. Under 
året har även kommunfullmäktige beslutat om omfördelning av investeringsmedel mellan några av investeringsprojekten.  
Summan av investeringsprojekten per sista december uppgår till 13,6 mkr. Utfallet förbättras av en utbetalning i 
december av LONA-bidrag från Länsstyrelsen på 0,3 mkr som tillhör ett investeringsprojekt som påbörjas under år 2022.  
Under året har sex investeringsprojekt aktiverats.  
• Ishallen Hedemora renovering 

Den fuktpåverkade träbalken i taket har bytts ut. Dessutom har takfoten förlängts, dropplåtar och vindskyddsplåt 
monterats för att förhindra att vatten tar sig in utifrån. Takinfästningen har ersatts med ny och samtidigt har även 
tätningsband i skarvar monterats. De trasiga hängrännorna har ersatts och den värmekabel som motverkar isbildning 
i hängrännan har lagats. Den trasiga dagvattenledningen på baksidan av ishallen har även den lagats. Undersökning 
av sättningsskador har genomförts och en markförstärkning har utförts för att förhindra framtida sättningar. Även 
ytskikten på väggen ovanför läktaren har återställts.    

• Elljusspår Brunnsjöberget 
Projektet påbörjades 2019 i form av armaturbyte längs det belysta motionsspåret. Under 2020 skulle den befintliga 
luftledningen ersättas med ny markkabel men prisuppgifterna från ramavtalsentreprenören överskred gränsvärdet i 
projektets budget. Istället gjordes en offentlig upphandling där vinnande anbud antogs och arbetet utfördes som 
totalentreprenad under 2021. Entreprenaden omfattade demontering av befintlig luftledning, installation av ny 
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markkabel och montering av nya kraftuttag till snökanoner. Även lekbackens belysning kompletterades med nya 
kraftiga strålkastare. 

• Hansbyn gatubelysning 
I Hansbyn har luftledningen till belysningen bytts ut samt stolpar och armaturer förnyats. Projektet har gjorts i 
samförläggning med bland annat Hedemora energi och därav var det svårt att lämna en exakt kostnad.   

• Renovering trapp vänster Sveaparken 
Den avstängda delen av trappen till Sveaparken åtgärdades år 2020 med gott resultat. I år har även de mindre 
sättningsskadorna på trappens södra sida åtgärdats för en hel jämn trappa med lång livslängd. Projektet budgeterades 
med 0,5 mkr som har använts till åtgärder bestående av att stegen lyfts bort och den söndervittrade betongen under 
stegen har ersatts med ny betong som trappstegen sedan gjutits in i, med noggrann positionering. Trappans räcken är 
också lagade och nymålade och vattentrappan ner i parken har renoverats.  

• Ommålning Gruvlaven 
Ommålningen av Gruvlaven slutfördes till en kostnad om 0,2 mkr, vilket var 0,1 mkr lägre än budgeten. Den torra 
fasaden på gruvlaven i Intrånget var i stort behov av ommålning. Skadad och allt för urtorkad panel har bytts ut och 
alla utvändiga målade ytor har målats om med utvalda produkter för denna kulturbyggnad. Räcken vid den invändiga 
trappan har kompletterats och en informationsskylt har monterats. 

• Mätinstrument 2021  
I december uppstod ett behov av att köpa in ett nytt GPS-baserat mätinstrument då den gamla mjukvaran använde sig 
av 3G-nätet och inte gick att uppgradera. Därför blir det utbytta instrumentet oanvändbart när 3G-nätet läggs ned.  

Tre av investeringarna har inte påbörjats under året och därav har nämnden ansökt om att dessa skall överflyttas till år 
2022 för att kunna påbörjas då. För Kallbadhusets renovering samt rondellen RV70-Tviksta beror överflytten av 
investeringsmedel på att beslut ännu inte fattats om utformningen. I investeringen om tillgänglighetsinventering av yttre 
miljö i centrala Hedemora har interna resurser med tillgänglighetskompetens nyttjats. Inga externa kostnader har belastat 
projektet under året. Inventeringen har utförts i form av tillgänglighetspromenader, uppsökande samråd med bl a PRO 
Hedemora, Södra Dalarnas Räddningstjänst, Hedemora Assistansservice, Funktionsrätt Dalarna samt 
omsorgsförvaltningen Hedemora kommun. Det har också genomförts en digital inventering via kommunens hemsida där 
medborgare markerat en aktuell plats med kartnål och med text beskrivit tillgänglighetshinder. Investeringens medel 
kommer att användas till direkta åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten i yttre miljö under kommande budgetår. 
En del av de investeringsprojekt som inte aktiverats under året har ett naturligt säsongsavbrott vid vintern och återupptas 
vid lämplig väderlek i början av nästkommande år. Andra projekt har försenats på grund av att pandemin har resulterat i 
resursbrist hos entreprenörer, fördröjda leveranser av material samt att bygg- och anläggningsprogrammets elever haft 
distansundervisning. Utredningar som utförs i projekten tillför ny kunskap och nya förutsättningar vilket kräver beslut 
om fortsatt inriktning på projekten. Det i sin tur kan medföra fördröjningar och ökade kostnader.  
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