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1. Förvaltningsberättelse

1.1 Om delårsrapporten 
Delårsrapporten utgör den första formella uppföljningen 
av hur väl kommunens verksamhet uppfyller de mål och 
nyckeltal som kommunfullmäktige satt upp i Mål och 
budget för 2019.  

Delårsrapporten fokuserar på händelser och förändrade 
omständigheter såsom avvikelser i arbetet under 
tidsperioden januari till augusti 2019 och är länken 
mellan mål och budget, nämndernas olika verksamheter 
och deras aktivitetsplaner. Vidare har delårsrapporten 
fokus på kommunens styrning. Övrigt kvalitetsarbete 
ansvarar respektive nämnd själva för.  

Hedemora kommuns delårsrapport omfattar en kort 
analys av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat för 
perioden 2019-01-01--2019-08-31. Den innehåller också 
en ekonomisk prognos för helåret 2019. Förutom en 

övergripande sammanställning för kommunen innehåller 
också rapporten en redovisning för varje nämnd gällande 
såväl måluppfyllelse som ekonomi.  

I Hedemora vill vi att det ska finnas en tydlig koppling 
mellan vad vi vill uppnå och våra ekonomiska resurser. 
Det ska finnas ett samband mellan kommunens vision 
och övergripande mål samt mål för respektive nämnd de 
aktiviteter som utförs. Det handlar också om uppföljning 
för att nå goda resultat för invånarna, inom ramen för 
kommunens budget.  

Rapporten innehåller även sammanställda räkenskaper, 
(motsvarande koncernredovisning för privata bolag), 
med en kortare rapport för respektive kommunägda 
bolag. Delårsrapporten redovisas i miljoner kronor, där 
inget annat anges.  

1.2 Kommunens organisation 
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019-2022 

Parti Mandat 

Arbetarpartiet socialdemokraterna 12 

Moderaterna 7 

Centerpartiet 6 

Kommunlistan 5 

Sverigedemokraterna 4 

Vänsterpartiet 2 

Miljöpartiet De Gröna 1 

Liberalerna 1 

Kristdemokraterna 1 

 

1.3 Kommunens styrmodell 

 

 

Under 2017 har Hedemora kommun uppdaterat sin 
styrmodell för att förenkla, förbättra och tydliggöra 
arbetet med planering, åtgärder, uppföljning och analys. 
Arbetet är genomfört för att förbättra och utveckla 
kommunens verksamheter i en hållbar riktning med 
syftet att ge våra invånare bra service av hög kvalité.    

Styrmodellen används som ett redskap för att belysa vad 
vi 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 kom-
munens budget ligger kommunfullmäktiges vision och 
övergripande mål. Varje nämnds och förvaltningars 
arbete ska vara kopplat till visionen, de övergripande 

målen och de fyra styrperspektiven (invånare, ekonomi, 
medarbetare och hållbar utveckling) som ska genomsyra 
kommunens verksamheter.  

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

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

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

Nyckeltalen har enheterna i de olika förvaltningarna 
arbetat med inom ramen för aktivitetsplanerna som alltså 

beskriver hur enheterna ska arbeta för att uppnå vad 
politiken vill åstadkomma för invånarna.  

 

 

1.4 Väsentliga händelser under perioden 
Stort fokus har legat på att genomföra åtgärder för att 
förbättra kommunens ekonomi. Detta har i många 
avseenden präglat kommunens verksamheter under året. 
Inom bildningsförvaltningen har t.ex. ett flertal 
strukturåtgärder presenterats för bildningsnämnden i 
syfte att sänka kostnader. Förslagen har bland annat 
handlat om att minska antalet mindre skolor och 
koncentrera verksamheter. Dessa åtgärder har dock inte 
vunnit gehör utan kommunen har istället valt att behålla 
nuvarande skolstruktur i syfte att istället kunna locka 
invånare till kommunen. 

Inom omsorgsförvaltningen har arbetet fokuserats på att 
hitta arbetsformer i och med att Socialförvaltningen och 
Vård- och omsorgsförvaltningen slogs ihop under 2018 
till en gemensam förvaltning, Omsorgsförvaltningen. 
Arbetet har också i hög grad varit inriktat på att komma 
tillrätta med stora budgetunderskott, framförallt inom 
försörjningsstöd och placeringar av barn och unga. 

Arbetet har också påverkats av att förvaltningschef och 
en avdelningschef slutat inom förvaltningen. 

Inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
initierats ett möjligt samarbete med Västmanland-Dala 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Samarbetet 
gäller myndighetsdelen inom kommunens Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning. Fördjupade diskussioner 
kommer att ske under 2020 med målet att ett samarbete 
ska kunna påbörjas från 2021.  

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

Vad gäller personal så har kommunen i dagsläget många 
vakanser. Trots påfrestande besparingspaket och diskus-
sioner om åtgärder så har sjuktalen för personalen 
minskat flera år i rad. Per 2019-08-31 så är sjuktalet nu 
nere i 6,9%. 

 

1.5 Väsentliga händelser efter periodens slut 
Arbetet fortsätter med det effektiviseringsprogram som 
kommunicerades i september. Dessutom har bland annat 

en översyn av kommunens bolagsstruktur initierats. I 
övrigt bedöms inga väsentliga händelser ha inträffat. 

1.6 Ekonomiskt resultat för delåret
Budget för delåret januari t o m augusti 

Kommunen har för 2019 fastställt en budget med ett 
budgeterat överskott på 9,4 mkr. Budgeterat överskott 
för delåret januari t o m augusti är 5,6 mkr. Observera att 
budgeten är något periodiserad. 

Periodens resultat för delåret januari t om augusti  

Kommunen redovisade utfall för perioden januari t o m 
augusti visar ett positivt resultat med 9,4 mkr. Redovisat 
resultatet för motsvarande period 2018 var -1,0 mkr.  

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

Vid revisionsgranskning av rapporten noteras även en 
miss i beräkningen gällande skatteavräkning varför 
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utfallet för perioden justerats med -1 mkr. Denna 
justering påverkar inte årets prognos. 

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

Om hänsyn tas till justeringen av ovan nämnda utdelning 

uppnås målet om att resultatet ska uppgå till minst 1 % 
av skatter och statsbidrag.  

Avskrivningar 

Avskrivningar för perioden uppgår till -16,5 mkr, medan 
prognosen för helåret är -18,5 mkr. En översyn av 
anläggningsregistret har genomförts under 2019 och 
medfört extra nedskrivningar med ca -4,2 mkr.

1.7 Resultatprognos för 2019
För 2019 har kommunen budgeterat ett överskott på 9,6 
mkr. Prognosen för 2019 pekar på ett resultat om -18,6 
mkr vilket innebär att prognosen jämfört med budget är 
-28,2 mkr sämre.  

Prognosen som lämnades per 31 mars pekade på en 
budgetavvikelse om -39,7 mkr, varför prognosen förbätt-
rats med 11,5 mkr. En del förklaras med en utdelning 
från Hedemora kommunfastigheter med 3 mkr och  

utdelning från Hedemora Energi med 2,9 mkr. 
Resterande del bör vara hänförlig till effektiviseringar 
och besparingar som genomförs under året.  

En närmare beskrivning framgår av redovisningarna för 
respektive nämnd under kapitel ”6. Driftsredovisning” i 
delårsrapporten. 

 

 

Med utgångspunkt i nämndernas prognoser är 
budgetavvikelsen för hela kommunen 2019-12-31 
beräknad till -28,2 mkr. Det kan konstateras att kom-
munens ekonomiska läge är ansträngt. Under år 2019 har 
dock kraftfulla åtgärder vidtagits för att få en ekonomi i 
balans. Respektive nämnd genomför effektiviserings- 
och sparåtgärder, vilka har presenterats samlat och 

kommunicerats under september. Totalt rör det sig om 85 
punkter som förväntas kunna ge kostnadssänkningar på i 
storleksordningen 60 – 70 mkr.  Effekterna slår dock inte 
helt igenom under år 2019 utan bedöms istället kraftigt 
förbättra resultatet kommande år, kanske framförallt från 
år 2021 och framåt.

  

 2018-01-01 2019-01-01- Utfall Budget Prognos Avvikelse

2018-08-31 2019-08-31 2018 2019 2019

Kommunrevisionen -0,3 -0,3 -0,7 -0,9 -0,9 0,0

Valnämnden 0,3 -0,5 -0,7 -0,5 -0,5 0,0

Överförmyndaren -1,6 -1,9 -2,6 -2,6 -2,6 0,0

Kommunstyrelsen -47,9 -48,9 -73,2 -71,4 -72,1 -0,6

Bildningsnämnden -274,1 -274,9 -407,8 -400,1 -414,8 -14,6

Omsorgsnämnden -277,6 -288,1 -406,0 -403,0 -431,6 -28,6

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -35,9 -36,9 -55,6 -55,5 -57,4 -2,0

Summa nettokostnader -637,1 -651,4 -946,6 -934,1 -979,9 -45,8

Finansförvaltningen

Skatteintäkter 456,6 468,4 684,7 699,3 702,3 3,0

Generella bidrag och utjämning 170,2 176,2 259,4 258,9 264,1 5,1

Finansnetto 3,1 8,0 10,3 5,6 12,7 7,1

Gemensamma kostnader 6,2 8,3 -7,5 -19,2 -16,9 2,3

Oförutsedda intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 0,0

Årets resultat -1,0 9,4 0,3 9,6 -18,6 -28,2

Avgår jämförelsestörande poster

Realisationsförlust

Partiell inlösen pensioner

Årets resultat justerat för jämförelsestörande poster -1,0 9,4 0,3 9,6 -18,6 -28,2
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1.8 Ekonomisk ställning 
Kommunen ekonomiska ställning framgår av Balans-
räkning i kapitel 3. 

Balansräkningen har en omslutning på 472,1 mkr per 
2019-08-31.  

Likviditet 
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 166,7 mkr per 
2019-08-31. Kommunen har i stort oförändrad likviditet 
jämfört med tidigare år och har inga upptagna lån.  

Eget kapital 

Eget kapital uppgår till 221,9 mkr per 2019-08-31 vilket 
innebär en soliditet inklusive pensionsförpliktelser på 
14%.  

Soliditet är ett mått på kommunens betalningsförmåga på 
lång sikt. Måttet har förbättrats under senare år, men 
kommunen borde ha en högre soliditet. 

Pensionsförpliktelser 

Pensionsåtagandet redovisas enligt den så kallade bland-
modellen, vilket innebär att en mindre del redovisas som 
avsättning i balansräkningen och en större del utanför 
balansräkningen, som en ansvarsförbindelse. Det som 
redovisas utanför balansräkningen är intjänat före 1998. 
Pensionsåtagande har minskat kraftigt genom 

kommunen gjort en så kallad partiell inlösen av 
pensioner med ca 300 mkr under 2015 och 2016.  

Pensionsrättigheter från och med 1998 betalas ut för 
individuell placering i mars månad året efter intjänande-
året. Som framgår av balansräkningen så är prognosen att 
pensionsförpliktelser och ansvarsförbindelse minskar 
med ca 4,5 mkr jämfört med år 2018. 

 

Särskilda ålderspensioner, löneandelar över 7,5 bas-
belopp samt efterlevandepensioner, finns upptaget dels 
som avsättning enligt RIPS samt dels som överskotts-
fond hos KPA. 

Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser  

De totala borgensförbindelserna uppgår till 1 139,5 mkr. 
Borgensåtagandena avser dels borgen för koncern-
företagens lån med 874,3 mkr samt övriga med 241,5 
mkr. Kommunen har inte behövt infria några borgens-
åtaganden under senare år. 

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

1.9 Mål för god ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och 
landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen 
eller landstinget. För verksamheten ska anges mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

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

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

1.10 Uppföljning av kommunens finansiella mål 
Hedemora kommun har 6 övergripande mål. Ett av dem är målet ”Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning 
som ger utrymme för investeringar”. Detta mål mäts med tre nyckeltal enligt nedan, där även måluppfyllnad 
kommenteras: 

Nyckeltal Mål Utfall Klarat målet 

1. Nettokostnad som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%). 99% 99,5% Nej 

2. Soliditet inklusive pensionsåtagande kommun (%) 14% 14% Ja 

3. Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun (%) 1,0 1% Ja 

 

Mkr Bokslut Bokslut Prognos

2017 2018 2019

Avsättning pensionsförplikt- 11,8 11,6 11,0

else intjänade efter 1998

Ansvarsförbindelse 152,2 158,1 153,6

 164,0 169,7 164,5

Öronmärkta medel till pensioner

inom eget kapital 25,1 25,1 25,1

Förpliktelse minskad genom

försäkring, överskottsfond 269,4 269,4 269,4

Överskottsmedel 0 0 0,0
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1.11 Verksamheten - måluppfyllelse
Av de 30 nyckeltal som är kommunövergripande har 
medarbetarna valt 23 (kan vara samma för flera förvalt-
ningar) och därtill har några enheter valt att planera 
aktiviteter direkt för de övergripande målen. Ett fåtal 
enheter har inte kommit igång med aktivitetsplaneringen.  

Den övervägande delen av alla nyckeltal kan endast 
jämföras i årsbokslutet eftersom en stor del av statistiska 
data bara publiceras en gång per år.  

Se vidare beskrivning under respektive nämnd!

1.12 Balanskravsresultat 
Resultatet för 2018 har justerats i efterhand. En utdelning 
från Hedemora Energi på 2,9 mkr, som togs upp som 
intäkt 2018, ska enligt redovisningsregler redovisas 2019 
eftersom beslutet i Hedemora Energi togs först vid 
bolagsstämman 2019 samt att utbetalningen till 
Hedemora kommun skedde 2019. Detta innebär att 
kommun redovisar ett underskott med -1,0 mkr 2018.  

Prognosen för 2019 pekar mot ett underskott om -18,6 
mkr. 

Kommunen genomför ett stort antal åtgärder för att 
förbättra kommunens ekonomiska situation. 
Effektiviserings- och sparåtgärderna har kommunicerats 
i början av september och   åtgärderna rör sig om 
bedömda kostnadssänkningar på 60-70 mkr per år under 
åren 2020 – 2022. Utöver detta har arbete inletts kring 

samarbete med andra kommuner, översyn har initierats 
om kommunens bolagsstruktur och olika 
digitaliseringsprojekt pågår, allt i syfte att sänka 
kommunens kostnadsläge. 

Det tar dock tid att vända en skuta. Många av åtgärderna 
berör personal, organisation och arbetsmetoder. Det tar 
tid att förändra och arbetet måste förankras och förstås i 
hela organisationen. Budget för 2020 är i dagsläget ännu 
inte helt klar. Resultatöverskottet för 2020 är budgeterat 
till +10 mkr, vilket skulle ge ett överskottsmål på 1%, 
men mycket pekar på att kommunen istället riskerar att 
göra ett underskott även 2020. Detta betyder i så fall att 
resultatkraven för åren 2021-2023 måste sätta högt för att 
kommunen ska kunna återställa eget kapital enligt 
balanskravet. 

 

   Bokslut Prognos 

    2018 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen   -2,6 -18,6 

Realisationsvinster   -0,4 0,0 

Realisationsförluster   0,1 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar   -2,9 -18,6 

Årets balanskravsresultat   -2,9 -18,6 

Balanskravsunderskott från tidigare år   0,0 -2,9 

Balanskravsresultat att reglera   -2,9 -21,5 
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1.13 Ekonomiska nyckeltal 

 

 

Mkr Delår Delår Delår Delår Delår

aug-15 aug-16 aug-17 aug-18 aug-19

Kommunen
Resultat exkl jämförelsestörande poster 26,7 66,1 39,0 1,9 9,4

 andel av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 5% 11% 6% 0% 1%

 andel av eget kapital, % 11% 32% 15% 1% 4%

Eget kapital 242,0 206,6 253,4 217,0 222,9

Eget kapital, inkl. pensionsförpliktelser *) -42,0 27,6 74,2 56,1 66,2

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, % -11% 5% 15% 13% 14%

Rörelsekapital

Likviditet % 135,7% 101,8% 118,8% 104,2% 104,1%

Verksamhetens nettokostnad inkl, finansnetto 1) -546,2 -560,1 -585,5 -624,9 -641,5

 andel av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning 95,3% 89,4% 93,4% 99,7% 99,5%

Skattintäkter, generella bidrag och utjämning 572,9 626,2 626,6 626,8 644,6

 Kronor/invånare 57 290 61 312 61 346 61 370 41 434

Investeringar -3,7 -13,6 -13,6 -14,2 -12,4

 Självfinanseringsgrad på investeringar, % 100% 100% 100% 100% 100%

Nettokostnader 
1)

-551,0 -563,3 -588,4 -629,2 -641,5

 förändring 6,9 -12,3 -25,1 -40,8 -12,3
 förändring, % -1% 2% 4% 7% 2%

Skatter, generella bidrag och utjämning 572,9 626,2 626,6 626,8 644,6

 förändring 11,7 53,3 0,4 0,2 17,8
 förändring, % 2% 9% 0% 0% 3%

Finansnetto 4,8 3,2 2,9 4,3 6,3

 förändring -1,1 -1,6 -0,3 1,4 2,1

 förändring, % -19% -33% -9% 47% 48%

Antal invånare 15 100 15 322 15 400 15 557 15 557
Skattesats egna kommunen 22,64 22,64 22,64 22,17 22,17

Koncernen
Resultat exkl jämförelsestörande poster 38,0 85,4 62,2 15,7 20,0

Eget kapital 427,1 395,0 413,6 438,3 475,1
Soliditet exkl ansvarsförbindelsen 27% 23% 26% 27% 27%

Rörelsekapital 144,1 87,5 110,1 52,4 78,7
Investeringar -37,3 -65,0 -81,2 -101,2 -67,0
1) Exklusive eventuella jämförelsestörande poster
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1.14 Kommunens medarbetare 

 

Delår Delår Delår Delår

Aug-16 Aug-17¹ Aug-18 Aug-19

Antal anställda Tsv+visstid 1 389 1 383 1 387 1 329

varav tillsvidareanställda 1 171 1 117 1 120 1 087

Könsfördelning:

Kvinnor 79,0% 79,2% 78,9% 79,4%

Män 21,0% 20,8% 21,1% 20,6%

Årsarbetare omräknat till heltid:

Tillsvidareanställda 986 1 079 1 099 1 072

varav         kvinnor 879 893 868

                   män 199 206 204

Visstidsanställda 323 248 246 242

varav        kvinnor 173 172 174

                  män 75 74 68

Deltidsarbete:

Kvinnor 23,2% 13,9% 8,4% 1,4%

Män 15,0% 10,1% 9,7% 1,8%

Sysselsättningsgrad 96% 97% 99%

varav         kvinnor 96% 97% 99%

                   män 96% 96% 98%

Medellön:

Tillsvidareanställda 28 305 kr 28 689 kr² 29 860 kr

varav        kvinnor 28 089 kr 28 501 kr² 29 659 kr

                  män 29 284 kr 29 512 kr² 30 719 kr

Ohälsotal, sjukfrånvaro:

Total sjukfrånvaro 8,8% 8,0% 7,7% 6,9%

varav        kvinnor 10,0% 8,8% 8,3% 7,4%

                  män 4,6% 5,4% 5,7% 5,5%

Långtidsfrånvaro fr.o.m. dag 60 57,7% 56,1% 46,2% 43,1%

varav        kvinnor 57,4% 45,0% 41,9%

                  män 49,5% 51,6% 47,9%

0-29 år 4,7% 4,0% 6,0% 4,3%

30-49 år 9,7% 7,9% 7,2% 6,5%

50- år 9,2% 9,0% 8,6% 7,0%

¹Fr.o.m. 2017 utökades redovisningen av personalstatistik efter könsfördelning.

²Lönerevision för 2018 var vid tidpunkten endast klar inom kommunals avtalsområde.
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Sjukfrånvaron 

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

Heltid 
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.  

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

1.15 Den kommunala koncernen  
Hedemora kommun bedriver sin verksamhet dels inom 
kommunens förvaltning och dels genom 4 dotterbolag. 
De fyra dotterbolagen är Hedemora Energi AB, 
Hedemora näringsliv AB, AB Hedemorabostäder samt 
slutligen Hedemora kommunfastigheter AB.  

Hedemora kommunkoncern redovisar ett resultat för 
årets första 8 månader om 21,9 mkr. Koncernens 
omsättning uppgår till 300,5 mkr och 
balansomslutningen är 1,757,7 mkr per 2019-08-31.  

Koncernens långfristiga skulder uppgår till 968 mkr och 
eget kapital 475 mkr. 

En närmare beskrivning av verksamhet, resultat och 
balans, mm framgår av kapitel 8. Sammanställd 
redovisning för kommunkoncernen. 
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2. Resultaträkning 

 

  

 

  

 Not

2018-01-01 2019-01-01- Budget Prognos 2019-01-01-

2018-08-31 2019-08-31 2019 2019 2019-08-31

Verksamhetens intäkter 1 143,0 136,8 233,4 211,0 300,5

Verksamhetens kostnader 2 -760,4 -761,8 -1164,8 -1189,3 -864,7

Avskrivningar 4 -11,9 -16,5 -18,5 -18,5 -60,6

Verksamhetens nettokostnader -629,2 -641,5 -949,8 -996,8 -624,7

  

Skatteintäkter 5 456,6 468,4 699,3 702,3 468,4

Generella bidrag och utjämning 6 170,2 176,2 258,9 264,1 176,2

Verksamhetens resultat -2,4 3,1 8,4 -30,4 19,9

Finansiella intäkter 7 1,4 6,4 2,2 12,7 5,0

Finansiella kostnader 8 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -2,9

Resultat efter finansiella poster -1,0 9,4 10,5 -17,7 21,9

Oförutsedda intäkter och kostnader -0,9 -0,9

Årets resultat 9 -1,0 9,4 9,6 -18,6 21,9

Kommunen Koncernen
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3. Balansräkning  

   Kommunen Koncernen 

  Not Bokslut Delår Bokslut Delår 

    2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Materiella anläggningstillgångar   170,6 167,4 1 403,5 1 410,9 

  mark, byggnader, publika anl. 10 116,1 110,8 1 242,0 1 195,9 

  maskiner och inventarier 11 47,7 40,1 65,2 56,3 

  pågående investeringar 12 6,8 16,4 96,3 158,7 

Finansiella anläggningstillgångar 13 56,5 56,7 10,0 10,1 

Summa anläggningstillgångar   227,1 224,1 1 413,5 1 421,0 

            

Omsättningstillgångar           

Förråd, exploateringsfastighet 14 1,4 1,4 11,5 11,5 

Kortfristiga fordringar 15 67,7 79,9 105,1 158,3 

Kortfristiga placeringar 16 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank 17 164,4 166,7 164,4 166,8 

Summa omsättningstillgångar   233,5 248,0 281,0 336,7 

            

S:A TILLGÅNGAR   460,5 472,1 1 694,5 1 757,7 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER         

Eget kapital 18 215,2 212,5 433,9 455,0 

Årets resultat 18 -2,6 9,4 21,2 20,0 

Summa eget kapital   212,5 221,9 455,0 475,1 

            

Avsättningar           

Avsättningar för pensioner 19 11,6 11,3 15,1 14,8 

Övriga avsättningar 20 0,0 0,0 41,8 41,8 

Summa avsättningar   11,6 11,3 56,8 56,6 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 21 0,0 0,8 941,8 968,0 

Kortfristiga skulder 22 236,4 238,0 240,8 258,0 

Summa skulder   236,4 238,8 1 182,6 1 226,0 

            

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 460,5 472,1 1 694,5 1 757,7 

            

Panter och ansvarsförbindelser           

Företagsinteckning      0,0 0,0 

Pensioner intjänade före 1998 24 158,1 156,8 158,1 156,8 

Borgensåtaganden 25 943,7 943,7 3,0 3,0 
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4. Noter 
 

  

 

 

 

 

Not Mkr

2018-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2019-01-01

2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31

1 Externa intäkter

Försäljningsintäkter 8,6 7,7 21,1 149,6

Taxor och avgifter 13,8 14,6 130,2 14,0

Hyror och arrenden 9,7 9,7 35,7 35,9

Bidrag 101,5 91,8 104,1 93,2

Försäljning av verksamhet 8,3 11,0 6,6 2,5

Försäljning av anläggningstillgång 1,0 2,0 1,1 2,0

Övrigt 0,0 0,0 4,7 3,3

143,0 136,8 303,5 300,5

2 Externa kostnader

Kostnader för arbetskraft -469,7 -469,9 -527,6 -532,4

Köp av verksamhet och stödverksamhet -109,7 -115,5 -109,7 -115,5

Lokaler -50,6 -50,7 -10,4 -10,5

Bidrag och transfereringar -41,0 -39,8 -36,7 -35,6

Förbrukningsinventarier och material -22,5 -19,1 -52,2 -19,1

Pensionsförsäkring inkl löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga verksamhetskostnader -66,7 -66,6 -121,5 -151,6

-760,3 -761,8 -857,9 -864,7

0,0

3 Jämförelsestörande kostnad

Realisationsförlust 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

4 Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan -11,9 -12,0 -55,8 -56,1

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

-11,9 -16,5 -55,8 -60,6

5 Skatteintäkter

Preliminära skattebetalningar 458,6 472,9 458,6 472,9

Prel slutavräkning innevarande år -2,0 1,6 -2,0 1,6

Slutavräkningsdifferens föregående år 0,0 -5,2 0,0 -5,2

456,6 469,4 456,6 469,4

6 Generella bidrag och utjämning

Inkomstutjämning 116,3 116,5 116,3 116,5

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnadsutjämning -2,9 2,5 -2,9 2,5

Bidrag LSS-utjämning 17,6 16,7 17,6 16,7

Fastighetsavgift 22,0 22,6 22,0 22,6

Generella bidrag från staten 15,6 10,7 15,6 10,7

Regleringsavgift 1,6 7,2 1,6 7,2

170,2 176,2 170,2 176,2

7 Finansiella intäkter

Utdelning aktier och andelar 2,9 1,9 2,9 1,9

Utdelning från koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0

Utdelning från andra företag 0,0 0,0 0,0 0,0

Räntor, bank 0,0 0,0 0,1 0,1

Räntor utlämnade lån 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgensavgifter 1,3 1,5 0,0 0,0

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

4,3 3,5 3,1 2,1

8 Finansiella kostnader

Räntekostnader mm -0,1 -0,1 -4,0 -2,9

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

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

-0,1 -0,1 -4,0 -2,9

9 Årets resultat 1,9 7,5 15,7 20,0

Kommunen Koncernen

 

Not Mkr Bokslut Delår Bokslut Delår

2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31

10 Mark, byggnader och 

tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 309,5 304,9 2 367,3 2 363,1

Ackumulerade avskrivningar -193,5 -194,0 -1 065,3 -1 092,8

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 0,0 -67,7 -82,0

Ackumelerade uppskrivningar 7,7 7,7

Bokfört värde 116,1 110,8 1 242,0 1 195,9

Redovisat värde vid årets början 98,7 116,1 1 200,6 1 242,0

Investeringar 27,2 1,8 112,6 2,2

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

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Ack avskrivningar utrangeringar 0,0 5,5 0,0 5,5

Avskrivningar -8,8 -6,1 -71,7 -47,3

Överföring mellan tillgångsslag 0,0 0,8 0,0 0,8

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid periodens slut 116,1 110,8 1 242,0 1 196,0

11 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 118,6 113,7 180,0 176,6

Ackumulerade avskrivningar -71,0 -73,6 -114,8 -120,3

Bokfört värde 47,7 40,1 65,2 56,3

Redovisat värde vid årets början 48,1 47,7 66,2 65,2

Investeringar 8,6 1,1 12,0 2,6

Redov värde av avyttringar och utrangeringar 0,0 -5,5 0,0 -5,5

Ack. Avskrivningar utrangeringar 0,0 3,6 0,0 3,6

Nedskrivningar 0,0 -0,9 0,0 -0,9

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -9,1 -5,9 -13,0 -8,8

Överföring mellan tillgångsslag 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid periodens slut 47,7 40,1 65,2 56,3

12 Pågående investeringar

Anskaffningsvärde 6,8 16,4 96,3 158,7

Bokfört värde 6,8 16,4 96,3 158,7

Redovisat värde vid årets början 14,2 6,8 45,6 96,3

Investeringar 27,5 12,4 151,8 65,1

Aktiverade investeringar -34,9 -2,7 -34,9 -2,7

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificeringar 0,0 0,0 -66,2 0,0

Redovisat värde vid periodens slut 6,8 16,4 96,3 158,7

Kommunen Koncernen
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Not Mkr Bokslut Delår Bokslut Delår

2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31

13 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterföretag

AB Hedemorabostäder, 100 % 10,7 10,7

Hedemora Energi AB, 100 % 7,0 7,0

Hedemora kommunfastigheter AB, 100% 30,0 30,0

Hedemora Näringsliv AB 1,0 1,0

 48,7 48,7 0,0 0,0

Andelar i intresseföretag

Svältbackens Kraft AB 0,0 0,0 1,0 1,0

Kommuninvest 4,9 4,9 4,9 4,9

Kommun AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Föreningssparbanken 0,0 0,0 0,0 0,0

Långshyttan Handels AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Utveckling i Dalarna Holding AB 0,2 0,2 0,2 0,2

Inera AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

. 5,1 5,1 6,2 6,2

Långfristiga fordringar

AB Hedemorabostäder, 100 % 0,0 0,0

Hedemora kommunfastigheter AB, 100% 0,0 0,0

Övriga 2,6 2,8 3,8 3,9

2,6 2,8 3,8 3,9

S:a finansiella anläggningstillg. 56,5 56,7 10,0 10,1

14 Förråd, exploatering

Förråd och lager 0,0 0,0 10,1 10,1

Exploatering, Stjärnsund 1,4 1,4 1,4 1,4

1,4 1,4 11,5 11,5

15 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10,9 4,7 13,2 57,9

Övriga fordringar 19,3 15,7 32,7 29,8

Förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter 37,5 59,4 59,2 70,6

67,7 79,9 105,1 158,3

16 Kortfristiga placeringar

Elcertifikat 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

17 Kassa och bank

Koncernkonto 149,1 166,3 149,1 166,3

Övriga bankkonton 15,3 0,4 15,3 0,5

164,4 166,7 164,4 166,8

Hedemora Kommun 83,0 80,8 83,0 80,8

Hedemora Energi AB 34,0 25,1 34,0 25,1

AB Hedemorabostäder 1,0 29,6 1,0 29,6

Hedemora kommunfastigheter AB 2,2 28,2 26,1 28,2

Hedemora Näringsliv AB 26,1 2,7 2,2 2,7

Övrigt 2,7 0,1 2,7 0,1

Summa koncernkonto 149,1 166,3 149,1 166,3

18 Eget Kapital

Ingående eget kapital 215,2 212,5 433,9 455,0

Årets resultat -2,6 9,4 21,2 20,0

Utgående eget kapital 212,5 221,9 455,0 475,1

Kommunen Koncernen  

Not Mkr Bokslut Delår Bokslut Delår

2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31

19 Avsättningar för pensioner

Ingående värde för perioden 11,8 11,6 15,2 15,1

Utbetalningar 0,0 -0,2 -0,2

Ökning av avsättningen 0,0 0,0 -0,2 0,0

Byte av redovisningsprincip 0,0 0,0 0,0

Rättning av fel tidigare år 0,0 0,0 0,0

Utgående värde 11,6 11,3 15,1 14,8

Summa pensionsavsättningar 8,3 8,2 12,1 11,9

Löneskatt, 24,26 % 3,2 3,1 2,9 2,9

S:a avsättningar inkl löneskatt 11,6 11,3 15,1 14,8

Aktualiseringsgrad 99% 99%

20 Övriga avsättningar

Ingående värde på avsättningen 0,0 0,0 41,4 41,8

Förändring av avsättningen 0,0 0,0 0,4 0,0

0,0 0,0 41,8 41,8

21 Långfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 0,0 0,0 873,0 523,9

Långfristiga lån 0,0 0,0 68,8 444,1

0,0 0,8 941,8 968,0

22 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 35,7 31,2 71,3 96,2

Div. kortfristiga skulder 63,3 85,5 15,2 20,7

Moms och särskilda punktskatter 0,5 0,2 0,5 0,2

Personalskatter 11,6 11,4 11,6 11,4

Upplupna kostn/ förutbet intäkter 125,3 109,8 142,2 129,5

varav semesterlöneskuld 40,0 22,6 46,9 22,6

236,4 238,0 240,7 258,0

23 Ställda säkerheter

Företagsinteckning HNAB 0,0 0,0

0,0 0,0

24 Ansvarsförbindelse pensioner

Pensioner intjänande före 1998 127,3 126,2 127,3 126,2

löneskatt, 24,26 % 30,9 30,6 30,9 30,6

158,1 156,8 158,1 156,8

25 Borgensåtaganden

AB Hedemorabostäder 254,9 254,9 0,0 0,0

Hedemora kommunfastigheter AB, 100% 244,0 244,0 0,0 0,0

Hedemora Energi AB 394,3 394,3 0,0 0,0

Hedemora Kraft och Värme AB 50,0 50,0 0,0 0,0

Ansvar för egnahem och småhus 0,0 0,0 0,0 0,0

Transitio 0,0 0,0 0,0 0,0

AB Dalatrafik 0,0 0,0 0,0 0,0

Folkets hus, Långshyttan 0,4 0,4 0,4 0,4

Wikmanshyttans Företagshotell 0,1 0,1 0,1 0,1

Svältbackens Kraft AB 0,0 0,0 2,1 2,1

Fastigo 0,4 0,4

943,7 943,7 3,0 3,0

Hedemora kommun har i november 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida

förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i 

Kommuninvest ek för  har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek för har ingåtts ett regressavtal som 

reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.  Enligt regressavtalet ska 

ansvaret  fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 

medlemskommun  lånat av Kommuninvest i Sverige AB och dels i förhållande till 

storleken på medlemskommunens insatskapital i Kommuninvest ek för.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hedemora kommuns ansvar 

enligt  ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2018-12-31 uppgick 

Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kr och 

totala tillgångar till  406 323 006 299 kr. Kommunens andel av förpliktelserna 

uppgick till 1 037 683 140 kr och andelen av de totala tillgångarna  uppgick

till 1 044 855 508 kr. 

Kommunen Koncernen
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5.  Redovisningsprinciper  
Hedemora kommuns redovisning är upprättad enligt Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). Redovisningen i kommunen sker i 
huvudsak på ett sätt överensstämmer med god redovis-
ningssed och avser att ge en rättvisande bild. 
 
Avvikelse finns gentemot den kommunala redovis-
ningslagen avseende systemdokumentation och behand-
lingshistorik. Arbetet pågår, men är i dagsläget inte klart. 
 
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har 
använts i delårsrapporten är i övrigt motsvarande som vid 
upprättande av årsredovisning för 2018. 

5.1.1 Skatteintäkter 

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

5.1.2 Jämförelsestörande poster 

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

5.1.3 Pensioner och avsättningar  

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

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

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

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

5.1.4 Övriga avsättningar 

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

5.1.5 Anläggningstillgångar  

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till 
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga av-
skrivningar 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 drifts-
budgeten.  

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

Under 2014 infördes komponentavskrivning, i ett första 
steg för förvaltningsfastigheterna. Därefter för gator och 
vägar. 

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

Genom införandet av komponentavskrivning tillämpas 
nu följande avskrivningstider. 

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

typ av komponent 

5.1.6 Exploatering 

Värdet på osålda tomter redovisas som omsättnings-
tillgång. 
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6. Driftsredovisning 

6.1 Sammanställning

 

6.2 Finansförvaltningen 
Verksamhet 

Inom Finansförvaltningen redovisas kommunens skatte-
intäkter, generella bidrag, utjämningssystem, fastighets-
avgift samt finansiella intäkter och kostnader.  

Under finansförvaltningen redovisas även kostnader för 
avtalspensioner, avtalsförsäkringar och utbetalningar för 
gamla pensionsåtaganden. Kommunens förvaltningar 
debiteras med ett PO-pålägg på 39 % på samtliga utbetal-

da löner. Den del som inte avser lagstadgade arbetsgivar-
avgifter, 39,00%-31,42% =7,58% tillförs finansförvalt-
ningen för att täcka de delar som avser avtalspensioner 
och -försäkringar. 

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

 

Mkr 2018-01-01 2019-01-01- Utfall Budget Prognos Avvik-

2018-08-31 2019-08-31 2018 2019 2019 else

Kommunrevisionen -0,3 -0,3 -0,7 -0,9 -0,9 0,0

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader -0,3 -0,3 -0,7 -0,9 -0,9 0,0

 

Valnämnden 0,3 -0,5 -0,7 -0,5 -0,5 0,0

Intäkter 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0

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

Överförmyndaren -1,6 -1,9 -2,6 -2,6 -2,6 0,0

Intäkter 1,8 1,7 2,2 2,3 2,3 0,0

Kostnader -3,4 -3,5 -4,8 -5,0 -5,0 0,0

Kommunstyrelsen -47,9 -48,9 -73,2 -71,4 -72,1 -0,6

Intäkter 10,3 9,3 16,2 13,2 12,7 -0,5

Kostnader -58,2 -58,2 -89,4 -84,7 -84,8 -0,1

Bildningsnämnden -274,1 -274,9 -407,8 -400,1 -414,8 -14,6

Intäkter 61,8 65,0 104,9 83,4 78,4 -4,9

Kostnader -335,9 -340,0 -512,7 -483,5 -493,2 -9,7

Omsorgsnämnden -277,6 -288,1 -406,0 -403,0 -431,6 -28,6

Intäkter 63,7 55,8 108,8 91,3 81,2 -10,1

Kostnader -341,4 -343,9 -514,8 -494,3 -512,8 -18,5

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -35,9 -36,9 -55,6 -55,5 -57,4 -2,0

Intäkter 24,9 24,5 36,3 34,8 36,2 1,5

Kostnader -60,8 -61,4 -91,9 -90,2 -93,6 -3,4

Gemensamma kostnader 6,2 8,3 -7,5 -19,2 -16,9 2,3

Intäkter 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Kostnader 6,2 8,3 -7,5 -19,2 -16,9 2,3

Summa nettokostnader -630,9 -643,1 -954,1 -953,3 -996,8 -43,5

Bruttointäkter 162,8 156,8 268,8 225,1 211,0 -14,1

Bruttokostnader -793,7 -799,9 -1222,9 -1178,4 -1207,8 -29,4
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Mkr Utfall Budget Budget- Prognos Budget Prognos- 
  2019-01- 2019-01- avvikelse 2019 2019 avvikelse 
  2019-08 2019-08         
Skatteintäkter 468,4 466,2 2,2 702,3 699,3 3,0 
Generella bidrag och utjämning 176,2 172,6 3,6 264,1 258,9 5,1 
Finansnetto 8,0 3,7 4,2 12,7 5,6 7,1 
Gemensamma kostnader 8,3 -12,8 21,1 -16,9 -19,2 2,3 
Oförutsedda intäkter och kostnader 0,0 -0,6 0,6 -0,9 -0,9 0,0 
S:a Finansförvaltningen 660,8 629,1 31,7 961,2 943,7 17,6 

 

Ekonomiskt resultat och prognos 

Finansförvaltningen räknar i sin prognos för 2019 att nå 
ett resultat på 958,3 mkr, vilket är 14,7 mkr bättre än 
budget.  

 Skatteintäkter beräknas till 2 mkr bättre än 
budget. 

 Generella bidrag och utjämning. Här ingår 
inkomstutjämning, kostnadsutjämning, bidrag 
för LSS-utjämning, kommunal fastighetsavgift, 
mm. Den största orsaken till beräknat överskott 
på 5,1 mkr är ett regleringsbidrag för kom-
munen som är ca 6,2 mkr högre än budget. 

 Finansiella intäkter och kostnader. 
Prognosen som är 7,1 mkr högre än budget 
förklaras med att kommunen har begärt 
utdelning från Hedemora kommunfastigheter 
AB med 3 mkr och att Kommuninvest AB, där 
kommunen är delägare, ger utdelning och ränta 
för 2019 på 1,5 mkr. Dessutom har en utdelning 
på 2,9 mkr från Hedemora Energi tidigare tagits 

upp som intäkt för 2018, men detta har rättats 
och redovisas nu istället som en intäkt för 2019. 
I motsvarande mån har alltså tidigare lämnat 
resultat för 2018 reducerats med motsvarande 
belopp. 

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

6.3 Kommunrevisionen 
Ordförande: Jan-Erik Olhans 

Verksamhetsbeskrivning 
Revisorernas uppgift är att för fullmäktiges räkning 
övervaka och granska den kommunala verksamheten så 
att den utövas på ett ändamålsenligt sätt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

Ekonomiskt resultat och prognos 
Kommunrevisionen   redovisar ett utfall på -0,3 mkr för 
perioden. Prognosen för 2019 är -0,9 mkr. Resultatet är i   
enlighet med budget.  

Övergripande (mkr) 

Utfall  
180101- 
180831 

Utfall  
190101- 
190831 

Budget 
190101- 
190831 

Budget- 
avvikelse 

Prognos  
2019 

Budget  
2019 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Övriga kostnader -0,2 -0,2 -0,5 0,3 -0,8 -0,8 0,0 

SUMMA -0,3 -0,3 -0,6 0,3 -0,9 -0,9 0,0 
 

6.4 Valnämnden 
Valnämnden är i stort sett aktiv endast i samband med riksdagsval, regionval, kommunalval samt EU-val. Utfallet för 
delåret är -0,5 mkr och prognosen för året är densamma, -0,5 mkr. Prognosen ligger i paritet med budget. 
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Övergripande (mkr) 

Utfall  
180101- 
180831 

Utfall  
190101- 
190831 

Budget 
190101- 
190831 

Budget- 
avvikelse 

Prognos  
2019 

Budget  
2019 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter 0,3 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 

Personalkostnader 0,0 -0,7 -0,2 -0,5 -0,3 -0,3 0,0 

Övriga kostnader 0,0 -0,1 -0,2 0,1 -0,3 -0,3 0,0 

SUMMA 0,3 -0,5 -0,3 -0,1 -0,5 -0,5 0,0 

6.5 Överförmyndare 
Överförmyndare: 
Kurt Hjertton, Hedemora kommun 
Rune Olsson, Avesta kommun 
Ingrid Hellström, Norbergs kommun 
 
Förvaltningschef: Annika Strand 

Verksamhetsbeskrivning 
Dala överförmyndarsamverkan är en samverkans-
organisation där kommunerna Avesta, Norberg samt 
Hedemora ingår. Hedemora kommun är värdkommun 
för verksamheten och har även arbetsgivaransvaret. 
Verksamhetens gemensamma kansli är även beläget i 
Hedemora ( V-Dala överförmyndarkansli). 

Överförmyndaren har i första hand rollen att vara en till-
synsmyndighet 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 ut-
över detta också en rådgivande roll och ansöker till tings-
rätten om olika typer av ställföreträdarskap för att nämna 
några av överförmyndarens huvudsakliga uppgifter.  

Överförmyndarförvaltningen ställs ständigt inför ut-
maningen att finna nya ställföreträdare som lever upp till 
krav och förväntningar som både lagen och vi som för-
valtning ställer på dessa. 

Ekonomiskt resultat och prognos 

 

Allt pekar på att verksamheten kommer att följa budget 2019. 

 
Budgetunderskottet för överförmyndarsamverkan 
2019-08-31 är -0,1 mkr vilket främst beror på att arvode 
för samtliga årsräkningar som belastar kommunens 
budget har betalats ut under sommaren och kostnaderna 
under det resterande månaderna kommer vara mycket 

låga. Därtill kommer också en intern intäkt för ensam-
kommandes gode män. Överförmyndarenheten ser i nu-
läget inga riskfaktorer som skulle kunna förändra det 
faktum att överförmyndarförvaltningens budgeten i sin 
helhet 2019-12-31 kommer att vara i god balans.  

  

2019-08-31

Verksamhet (mkr)

Utfall 
180101-
180831

Utfall 
190101-
190831

Budget
190101-
190831

Budget- 
avvikelse

Prognos 
2019

Budget 
2019

Prognos-
avvikelse

Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Överförmyndarkansli -0,3 -0,7 -0,8 0,1 -1,1 -1,1 0,0

Gode män -1,3 -1,2 -1,0 -0,2 -1,5 -1,5 0,0

SUMMA -1,6 -1,9 -1,8 -0,1 -2,6 -2,6 0,0
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6.6 Kommunstyrelsen 
Ordförande: Christina Lundgren 
Förvaltningschef: Annika Strand 

Verksamhetsområden 
 Kansli, inklusive beredskap och säkerhet 
 Ekonomiavdelning 

 Personalavdelning 

 IT-avdelning 
 Kommunikationsavdelning 
 Näringsliv  
 Räddningstjänst. 

Måluppfyllelse 

Av förvaltningens 5 avdelningar har 3 aktivitetsplaner. 
Av de 30 nyckeltalen för Kf har 10 nyckeltal valts ut. 
Flera avdelningar har också valt att lägga aktiviteter 
direkt mot målen (2, 3, 5 och 6) då man inte ansett sig 
kunna påverka ett specifikt nyckeltal men ändå vill 

arbeta vidare mot måluppfyllelsen. Exempel på nyckeltal 
som förvaltningen tror sig påverka mot måluppfyllelse är 
lägre sjukfrånvaro, förbättrat företagsklimat och minskat 
koldioxidutsläpp medan det anses svårt att nå de 
ekonomiska målen och målet om heltid för alla.  

Ekonomiskt resultat och prognos 

Övergripande (mkr) 

Utfall  
180101- 
180831 

Utfall  
190101- 
190831 

Budget 
190101- 
190831 

Budget- 
avvikelse 

Prognos  
2019 

Budget  
2019 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter 10,3 9,3 8,8 0,5 12,7 13,2 -0,5 

Personalkostnader -20,0 -20,7 -21,8 1,1 -32,0 -32,7 0,7 

Övriga kostnader -38,0 -37,6 -34,6 -2,9 -52,8 -52,0 -0,8 

SUMMA -47,7 -48,9 -47,6 -1,3 -72,1 -71,4 -0,6 
Årsbudget har justerats med 0,3 mkr då medel för en tjänst flyttats från Kommunstyrelseförvaltningen till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Övergripande kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens utfall 2019-08-31 är 48,9 mkr, vilket 
är 1,3 mkr över budget. Jämfört med utfallet 2018-08-
311 är nettokostnadsökningen 1,2 mkr (2,5 %). Beräknad 
avvikelse vid årets slut är -0,6 mkr.  

Intäkterna: Den positiva avvikelsen på 0,5 mkr 
2019-08-31 beror på periodiseringsavvikelser och 
förväntas bli till ett underskott med 0,5 mkr vid årets slut, 
vilket i princip kan förklaras av att motsvarande 
kostnader också är lägre, främst telefoni.  

Personalkostnader: Överskottet på 1,1 mkr 2019-08-31 
beräknas minska till 0,7 mkr 2019-12-31 beroende av att 
tjänster som varit vakanta under första delen av året blivit 
eller beräknas bli tillsatta under hösten. 

Övriga kostnader: Budgetavvikelsen på -2,9 mkr per 
2019-08-31 väntas minska till -0,8 mkr vid årets slut och 
då främst med anledning av att anslag som avser hela året 
betalats ut innan 31 augusti. Utrangering av IT-utrus-
tning som genomfördes i juli på 0,6 mkr är en engångs-
kostnad. 

 

2019-08-31

Verksamhet (mkr)

Utfall 
180101-
180831

Utfall 
190101-
190831

Budget
190101-
190831

Budget- 
avvikelse

Prognos 
2019

Budget 
2019

Prognos-
avvikelse

Politik -4,9 -4,1 -4,0 -0,1 -5,5 -6,0 0,5

KSF ledning -5,0 -6,4 -7,2 0,8 -10,3 -10,7 0,4

Administrativ avd -1,6 -0,3 0,0 -0,3 -0,7 0,0 -0,7

Kommunikation -3,4 -2,1 -1,6 -0,5 -2,2 -2,4 0,3

Ekonomiavd -5,9 -6,6 -6,4 -0,2 -10,1 -9,7 -0,4

IT-avdelning -8,1 -10,9 -9,3 -1,6 -15,6 -14,0 -1,6

Näringsliv -3,7 -3,3 -3,3 0,0 -4,9 -4,9 0,0

Personalavdelning -5,4 -5,7 -6,2 0,5 -8,5 -9,3 0,8

Räddningstjänst -9,7 -9,4 -9,6 0,2 -14,4 -14,4 0,0

SUMMA -47,7 -48,9 -47,6 -1,3 -72,1 -71,4 -0,6
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Politik: Budgetavvikelsen 2019-08-31 på -0,1 beräknas 
öka till ett överskott på 0,5 mkr, främst beroende på 
periodiseringsavvikelser. Ett exempel är utbildnings-
satsningar under våren som inte återkommer under 
hösten.    

KSF ledning och Administrativ avdelning: Den 
beräknade totala budgetavvikelsen på -0,3 mkr avser 
både högre personalkostnader och lägre intäkter.  

Kommunikationsavd: Underskottet 2019-08-31 avser 
till viss del eftersläpning av interna intäkter. Då en tjänst 
varit vakant under stor del av året beräknas ett överskott 
vid årets slut.  

Ekonomiavdelningen: Det beräknade underskottet vid 
årets slut på -0,4 mkr avser främst konsultkostnader för 

utveckling av redovisningsprogram och kundfakturering 
som på sikt väntas ge kommunmedborgaren en bättre 
service och en enklare hantering internt i kommunen. 

IT-avdelningen: Totalt beräknas vid årets slut ett utfall 
på 15,6 mkr vilket överstiger budget med -1,6 mkr. 
Underskotten avser konsultstöd, datakommunikation 
samt utrangering av inventarier (0,6 mkr engångs-
kostnad).  

Näringsliv: Beräknas följa budget. 

Personalavdelningen: Det beräknade överskottet vid 
årets slut på 0,8 mkr förklaras av vakanta tjänster.  

Räddningstjänst: Beräknas följa budget. 

 

Investeringar 

Mkr Utfall  
190101- 
190831 

Budget 
2019 

Överfört från 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos-
avvikelse 

IT-investeringar -0,1 -1,0 -1,1 -2,1 0,0 

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

Laddstolpar -0,2 -0,3 0,0 -0,3 0,0 

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

6.7 Bildningsnämnden 
Ordförande: Anita Hedqvist 
Förvaltningschef: Stefan Grybb 
 
Verksamhetsbeskrivning 

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 ung-
domskultur inklusive den kommunala musikskolan 

Stadsbiblioteket är kommunens bibliotek som förutom 
att vara ett folkbibliotek också ger stöd till skol-
biblioteken. 

Förvaltningen svarar också för fritidsgårdar, verk-
samheten vid bad och motionsanläggningarna, idrotts-
platser, idrottshallar och föreningsstöd. 

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

Måluppfyllelse 

Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med aktivitets-
planer utifrån Mål och Budget 2019. Genom ett system-
atiskt kvalitetsarbete har nämnden under året fått en 
samlad bild av nämndens olika uppdrag. Tack vare 
fokuserade chefer och medarbetare i förskolan har bland 
annat nyckeltalet med nöjda föräldrar uppnåtts. 
Förskolan och skolan arbetar också intensivt med att få 
bort ”skojbråk”, allt för att alla barn ska trivas och känna 
sig trygga. På varje förskola och skola finns en upprättad 
trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan 
mot diskriminering och kränkande behandling. 

Med stöd från personalavdelningen har också sjuk-
frånvaron minskat inom förvaltningen från föregående 
år. Nämndens ambition är att även i fortsättningen ut-
veckla en attraktiv arbetsplats, där varje enskild med-
arbetare och chef ges möjlighet till att utvecklas utifrån 
sin unika potential, trots det ansträngda ekonomiska 
läget. Förvaltningens viktigaste resurs är våra chefer och 
medarbetare. 
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Ekonomiskt resultat och prognos 

Övergripande (mkr) 

Utfall  
180101- 
180831 

Utfall  
190101- 
190831 

Budget 
190101- 
190831 

Budget- 
avvikelse 

Prognos  
2019 

Budget  
2019 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter 61,8 65,0 55,5 9,5 78,4 83,1 -4,6 

Personalkostnader -194,8 -200,5 -184,7 -15,8 -285,8 -278,6 -7,3 

Övriga kostnader -141,1 -139,5 -136,4 -3,1 -208,6 -204,6 -4,0 

SUMMA -274,1 -274,9 -265,6 -9,3 -416,0 -400,1 -15,9 
 

Bildningsnämnden redovisar ett resultat på -9,3 mkr för 
augusti månad och prognosen för helår är -15,9 mkr. Det 
är -0,7 mkr sämre än föregående prognos. En extra 
nedskrivning av inventarier har gjorts under året, vilket 
har medför kostnader av engångskaraktär på 1,2 mkr. Det 
är omfattande besparingar i årets budget och nedan 
redovisas de större avvikelserna som orsakar det 
negativa resultatet och prognosen. 

 I årets budget är det besparingar på främst 
lokalkostnader samt kostnader för lokalvård 
som inte kommer att genomföras fullt ut på 
grund av att förvaltningen är uppbunden i ett 
avtal med Hedemora kommunfastigheter t.o.m. 
31 oktober 2019. Detta bidrar till periodens 
underskott med -3,7 mkr och prognosen för 
helår är - 4,3 mkr. 

 Bidragen från Migrationsverket minskar men 
förvaltningens kostnader för nyanländas 
skolgång har inte minskat i samma takt, bl.a. 
beroende på icke bidragsberättigad 
anhöriginvandring. Prognosen är -4,4 mkr 
sämre än budget vilket avser mindre bidrag 
från migrationsverket, extra återsök för 
förskolelokaler samt undervisningskostnader 
på högstadiet. På Martin Koch-gymnasiet är 
det och så en minskning av bidraget på -1,9 
mkr, men personalkostnaderna har anpassats 
efter det. 

 Tvålärarskapet på högstadiet är fortfarande 
underfinansierat i budget och prognosen är -2,4 
mkr. 

 Behovet av assistenter på särskolan samt 
placering av träningsklasselever i andra 
kommuner har ökat och prognosen är -2,3 mkr. 

 Budget för tilläggsbelopp till elever med extra 
ordinära stödbehov i kommunala skolor är 
oförändrat sedan tidigare år och ligger 
fortfarande på 1,5 mkr, men kostnaderna 
beräknas uppgå till 8,3 mkr och 
budgetavvikelsen blir då - 6,8 mkr. 

 Besparingar i budget ledde till minskad budget 
för bidrag till fristående grund- och förskolor i 
Hedemora kommun. Kostnaderna har inte 
minskat i samma omfattning och prognosen är 
-4,2 mkr, inklusive tilläggsbelopp, jämfört med 
budget. 

 Genomsnittskostnaden per elev på Martin 
Koch-gymnasiet har minskat vilket gör att 
kostnaderna för interkommunal ersättning och 
friskolebidrag för gymnasieelever har minskat. 
Det är också färre elever än budgeterat på 
externa skolor vilket leder till minskade 
kostnader och den beräknade budgetavvikelsen 
är på -6 mkr jämfört med budget vid årets slut.
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Verksamhet (mkr) 

Utfall  
180101- 
180831 

Utfall  
190101- 
190831 

Budget 
190101- 
190831 

Budget- 
avvikelse 

Prognos  
2019 

Budget  
2019 

Prognos-
avvikelse 

Förvaltning, 
övergripande -49,5 -5,8 -4,9 -0,9 -9,1 -7,4 -1,7 

Avdeln 1, centralt 0,0 -40,5 -34,1 -6,4 -61,7 -50,7 -11,0 

Avdeln 2, centralt 0,0 -22,8 -25,7 2,9 -32,6 -38,6 6,0 

Kostenhet -15,8 -15,2 -16,2 1,0 -24,5 -24,5 0,0 

Elevhälsa -6,1 -6,8 -8,0 1,1 -11,7 -12,0 0,3 

Bibliotek -4,1 -3,6 -4,1 0,4 -6,1 -6,1 0,0 

Stödenheten 0,0 5,5 7,5 -1,9 9,0 11,0 -2,0 

Förskola -43,6 -42,9 -41,4 -1,4 -64,1 -63,1 -1,0 

Grundskola F-6 -69,5 -66,2 -64,8 -1,4 -99,8 -97,4 -2,5 

Grundskola 7-9 -25,8 -24,6 -22,3 -2,3 -37,0 -33,6 -3,4 

Fritid -12,1 -13,3 -12,4 -0,9 -19,1 -18,7 -0,4 

Kulturenhet -3,9 -3,7 -4,5 0,9 -6,6 -6,8 0,2 

Gymnasieskola -31,2 -29,5 -28,7 -0,8 -43,5 -43,3 -0,2 

YH-utbildningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 

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

Vuxenutbildningen -12,0 -5,0 -5,3 0,3 -8,6 -8,0 -0,6 

SUMMA -274,2 -274,9 -265,6 -9,3 -416,0 -400,1 -15,9 
 

Övergripande (förvaltningen): Bildningsförvaltningen 
har omorganiserats och det mesta av den budget som 
tidigare låg under övergripande har fördelats till 
Avdelning 1 och Avdelning 2. Dock ligger några 
kostnader kvar som skall fördelas. Kvar under Över-
gripande ligger numera nämnd- och förvaltnings-
administration samt vissa övergripande kostnader. En 
extra nedskrivning av inventarier under året har medfört 
kostnader av engångskaraktär på 1,2 mkr. Tillsammans 
med kostnader för avslutning av tjänst, sammanträdes-
arvoden för bildningsnämnden samt besparingar i budget 
som inte får full effekt 2019 är prognosen för över-
gripande ett underskott på -1,7 mkr vid årets slut. 

Avdelning 1 (centralt) omfattar övergripande kostnader 
och ledningskostnader avseende för- och grundskola f-6, 
elevhälsa och kostenheten samt interkommunal er-
sättning och bidrag till fristående för- och grundskolor 
samt fritidshem. Prognosen på -11 mkr jämfört med 
budget avser bidrag till fristående för- och grundskola i 
Hedemora kommun, interkommunalersättning för 
grundsärskoleelever samt tilläggsbelopp till elever med 
extra ordinärt behov av stöd. 

Avdelning 2 (centralt) avser övergripande och 
ledningskostnader för Grundskola 7-9, gymnasiet och 
vuxenutbildning samt kultur och fritid. Stödenheten samt 
Interkommunal ersättning för gymnasie- och sär-
gymnasieelever ligger också under avdelning 2. Prog-
nosen på 6 mkr avser lägre kostnader än budgeterat för 
interkommunal ersättning och friskolebidrag för 
gymnasieelever till följd av att fler elever än beräknat har 

påbörjat studier vid Martin Koch-gymnasiet. Stöd-
enheten beräknar att bidraget från Migrationsverket 
kommer att minska med 2 mkr. 

Kostenheten har ett överskott för perioden på 1 mkr. 
Under sommarlovet är kostnaderna generellt lägre. Men 
det har också varit svårigheter att tillsätta vikarier vid 
sjukdom. Under året sparas det in 0,25 mkr inom 
ledningsgruppen vilket får helårseffekt på 0,5 mkr nästa 
år. Trots kraftig ökade livsmedelspriser så är prognosen 
för 2019 +/-0. 

Elevhälsan har ett överskott för perioden på 1,1 mkr och 
prognostiserar ett överskott vid årets slut på 0,3 mkr. 
Förebyggande och hälsofrämjande arbete har resulterat i 
färre uppdrag till elevhälsan. Det är mindre behov av köp 
av läkartjänster i form av konsulttimmar, psykolog har 
inte varit fullt bemannat under året, föräldraledighet, 
nedsättning i tjänst samt viss sjukskrivning bland 
personal leder till ett tillfälligt överskott 2019.  

Förskolans underskott för perioden -1,4 mkr och 
prognosen på -1,1 mkr avser besparingar i budget för 
lokalkostnader, lokalvård samt budgeterat bidrag från 
Migrationsverket för extra lokalkostnader (Bullerbyn) 
vilket är osäkert om det beviljas. Besparingar i budget för 
bemanningsenheten och vikarieanskaffning samt 
pedagogiska måltider har förskolan klarat av genom 
effektivisering av schemalagd personal och ständig 
översyn av bemanning efter barns tider och antal. 

Grundskolan F-6 prognostiserar för 2019 ett underskott 
på -2,5 mkr och av det avser ökade kostnader på 0,8 mkr 
för assistenter till särskolan samt besparingar på 1,5 mkr 
i budget för lokalvård och vaktmästare som inte får full 
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effekt i år på grund av nuvarande avtal. På Stureskolan 
har det varit en vattenskada och de ökade kostnaderna 
ersätts av försäkringen som betalas ut senare under året. 

Grundskola 7-9 prognostiserar ett minusresultat på -3,4 
mkr jämfört med budget. Detta avser främst tvålärar-
skapet som inte är finansierat i budget samt ökat behov 
av särskild undervisning för elever i behov av särskilt 
stöd. En ökad anhöriginvandring minskar finansierings-
graden av undervisningen i form av förberedelseklass då 
Migrationsverket inte beviljar bidrag för anhörig-
invandring. Vidare så är det besparingar i budget för 
lokalvård och administration som inte kommer att 
genomföras i sin helhet i år på grund av nuvarande avtal.   

Bibliotek, Kultur och Fritid avser Hedemora 
stadsbibliotek, kulturskolan, allmänkultur, Vasahallen 
och övriga idrottsanläggningar, föreningsbidrag samt 
ungdomsverksamheten (fritidsgårdar). 

Verksamhetsområdet har tillsammans ett överskott för 
perioden på 0,4 mkr. Statsbidrag från Kulturrådet har inte 
använts fullt ut ännu och det kvarstår utbetalningar av 
föreningsbidrag. Intäkterna till kulturskolan har ökat 
något, medan intäkterna till Vasahallen och 

anläggningarna har en prognos på -1,2 mkr. Fritids-
gårdarna får ett underskott då besparingar på lokaler får 
effekt först nästa år. Försäljning av en traktor samt 
minskade kostnader för personal p g a sjukskrivningar 
och ej tillsatt vikarier leder till att underskottet minskar 
och prognosen är beräknat till -0,2 mkr vid årets slut.  

Martin Koch-gymnasiet har sänkt personalkostnaderna 
till följd av att bidraget från Migrationsverket har 
minskat. Men en besparing av lokalvård i budget, som 
inte får full effekt i år p.g.a. nuvarande avtal, leder till 
prognostiserat underskott på -0,2 mkr. 

Vuxen- och Yrkeshögskoleutbildningen: YH-utbild-
ningen förväntas ha fulla klasser under hösten vilket 
genererar mer intäkter och prognosen är för den 
verksamheten är ett överskott på 0,2 mkr. Vuxen-
utbildningen har ingen budget för lokalkostnaderna på 
Kraftgatan där de bedriver SFI-undervisningen och får 
inte full effekt på besparingar inom lokalvård p.g.a. 
nuvarande avtal. Verksamheten ska flytta till 
Bachmanska skolan under hösten och ökade intäkter i 
form av statsbidrag minskar underskottet och 
prognostiserat resultat vid årets slut är -0,6 mkr. 

 

Investeringar 

Mkr Utfall  
190101- 
190831 

Budget 
2019 

Överfört från 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos-
avvikelse 

Martin Koch 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Kostenheten, köksutrustning 0,0 -0,2   -0,2 0,0 

Kostenheten, ugn -0,1 -0,1   -0,1 0,0 

Kostenheten, gryta 0,0 -0,2 -0,1 -0,4 0,0 

Förskola, inventarier Kristallen 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 

Förskola, utemiljö Västerby 0,0 -0,1   -0,1 0,0 

Förskola, utemiljö Ekorren 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

F-6, utemiljö Jonsboskolan 0,0 -0,1   -0,1 0,0 

F-6, utemiljö Smedby skola 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

F-6, arbetsmiljö Västerby 0,0 -0,1   -0,1 0,0 

F-6, arbetsmiljö Smedby 0,0 -0,2   -0,2 0,0 

7-9, inventarier 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 

7-9, arbetsmiljö 0,0 -0,1   -0,1 0,0 

Vasahallen, inventarier 0,0 -0,3 -0,4 -0,7 0,0 

SUMMA -0,1 -1,5 -1,2 -2,7 0,0 
 

Kostenheten har i början på året investerat i en 
varmluftsugn till Fyrklöverskolan. Under hösten 
förväntas övriga verksamheter slutföra beviljade 
investeringar.  

 

Förvaltningen har under året presenterat fem sparförslag 
till nämnden för att skapa en ekonomi i balans. Bn au har 
uppdragit åt förvaltningen att ta fram en konsekvens-
beskrivning av det femte förslaget som är beräknat till 
25,9 mkr och motsvarar 44 årsarbetare. 
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6.8 Omsorgsnämnden 
Ordförande: Owe Ahlinder 
Förvaltningschef: Vakant 
 
Verksamhetsbeskrivning 

Kommunens socialförvaltning och omsorgsförvaltning 
har slagits ihop till en enhet. Som nämnd för den nya 
förvaltningen fungerar Omsorgsnämnden. 

Omsorgsförvaltningen svarar för  

 kommunens Individ och familjeomsorg 
 Boendestöd för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 
 Olika sysselsättningsåtgärder 
 Mottagande av ensamkommande barn och 

ungdomar 
 Särskilt boende för äldre (145 platser) 

 Hemtjänst i ordinärt boende  
 Gruppbostäder och servicebostäder (56 platser 

tillsammans)LSS (lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) 

 Boendestöd  
 HSR Hälsa, sjukvård och rehabilitering till 

dem som bor i särskilt boende och även hälso-
och sjukvård till de som är bedömda att tillhöra 
den kommunala hemsjukvården 

 Handläggning SOL (socialtjänstlagen)/LSS  
 Bostadsanpassning 

Måluppfyllelse 

Samtliga enheter har arbetat med sina aktivitetsplaner 
under året och därmed också för att bidra till målupp-
fyllnad för Omsorgsnämndens mål, och tre av kommun-
fullmäktiges övergripande mål. Aktiviteterna består både 
av enkla konkreta åtgärder som exempelvis att alltid ha 
fokus på att duka fint på helgerna för våra äldre på 
särskilt boende till större projekt så som Fokus 

Hemtjänst. Båda typerna av aktiviteter är viktiga i arbetet 
med styrmodellen då vi vill kunna göra skillnad just i de 
små sakerna i vardagen för våra medborgare samt kunna 
satsa på större förbättringsarbeten som det tar längre tid 
att se resultat av. Omsorgsnämnden har tre övergripande 
mål som följs utav en rad olika nyckeltal som blir 
indikatorer på den totala måluppfyllnaden. 

 

Ekonomiskt resultat och prognos 
2019-08-31

Övergripande (mkr)

Utfall 
180101-
180831

Utfall 
190101-
190831

Budget
190101-
190831

Budget- 
avvikelse

Prognos 
2019

Budget 
2019

Prognos-
avvikelse

Intäkter 63,7 55,7 60,9 -5,2 81,2 91,3 -10,1

Personalkostnader -248,0 -245,0 -248,8 3,9 -366,1 -372,8 6,8

Övriga kostnader -93,3 -99,0 -81,0 -18,0 -146,7 -121,5 -25,2

SUMMA -277,6 -288,2 -268,9 -19,3 -431,6 -403,0 -28,6  
 

Omsorgsförvaltningen redovisar en budgetavvikelse på -
19,3 mkr den 31/8 2019 

Intäkterna Ersättningen från Migrationsverket har blivit 
-8,9 mkr lägre än året innan och -2,1 mkr lägre än budget, 
varav -0,7 mkr avser schablonbidraget för nyanlända och 
resten avser ersättningar för ensamkommande barn och 
unga. De lägre intäkterna beror på att både asylsökande 
och nyanlända är färre i år än förra året och de är även 
färre än budgeterat för innevarande år.  

Lönebidragen har ökat med 1,9 mkr mellan åren men 
eftersom extratjänsterna fasas ut visar AME -7,3 mkr i 
underskott på lönebidrag. Extratjänsterna ersätts 
allteftersom med nystartsjobb inom MiniMaxi som 
därför visar ett överskott på 1,2 mkr på kontot för 
lönebidrag. Äldreomsorgen har fått -1,6 mkr mindre i 
statsbidrag. Man har under innevarande år sålt plats i 
gruppboende inom LSS till annan kommun vilket bidrar 

med 1,0 mkr. Totalt blev intäkterna -8 mkr lägre än för 
motsvarande period 2018. 

Personalkostnader Kostnaderna för personal har blivit 
något lägre mot både föregående år och mot budget. 
Förvaltningen har jobbat med besparingar och har därför 
inte tillsatt alla vakanser som uppstått under året. 
Överskott för året visar bland annat extratjänster 
/nystartsjobb inom AME 5,5 mkr medan det finns under-
skott på bland annat kontaktpersoner /kontaktmannaskap 
inom Barn och Unga -0,4 mkr, Stödboendet för vuxna, 
Tallåkern -0,5 mkr., bemanningen -1,0 mkr och 
Sjuksköterskeenheten -0,8 mkr 

Övriga kostnader Budget för övriga kostnader 
överskrids med -18 mkr och utfallet ligger också -5,7 
mkr över förra årets utfall för motsvarande period. De 
största underskotten finns inom ekonomiskt bistånd -5,0 
mkr, vilket är -0,6 mkr mer än utfallet 2018 för samma 
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period, institutionsplaceringar för barn och unga -8,3 
mkr där utfallet 2018 blev 6,2 mkr lägre än årets utfall. 
Placeringar inom missbruksvården överstiger budget 
med -1,8 mkr och utfallet är -0,2 mkr högre än 2018. 
Kostnader för tillfälligt inhyrd personal är inte 

budgeterat och ger ett underskott med -2,4 mkr, 2018 
blev kostnaden för motsvarande period 2,8 mkr. Ökning 
av kostnader för köp av verksamhet inom personlig 
assistans med 0,8 mkr. 

 

2019-08-31

Verksamhet (mkr)

Utfall 
180101-
180831

Utfall 
190101-
190831

Budget
190101-
190831

Budget- 
avvikelse

Prognos 
2019

Budget 
2019

Prognos-
avvikelse

Gemensamt/övergripande

* Nämnd -0,7 -1,3 0,5 -1,5 -2,0 0,4

* Administration/ledning -7,3 -7,5 0,2 -10,6 -11,2 0,6

Avdelning myndighet o service

* Gemensamt -4,5 -4,8 0,2 -7,3 -7,2 -0,1

* Barn & ungdom -25,8 -15,9 -9,9 -39,0 -23,9 -15,1

* Ensamkommande ungdomar 2,5 4,8 -2,3 7,2 7,2 0,0

* Försörjningsstöd -15,9 -10,6 -5,3 -24,0 -16,0 -8,0

* Vuxna missbruk -6,4 -4,7 -1,8 -9,7 -7,0 -2,7

* Flyktingverksamhet 1,3 3,1 -1,7 2,2 4,6 -2,4

* Biståndsenhet -10,3 -10,9 0,6 -17,0 -16,5 -0,5

* HSR (sjuksköterskor, rehab) -18,5 -18,3 -0,2 -27,9 -27,5 -0,4

* Bemanningsenhet -3,5 -2,7 -0,9 -4,2 -4,0 -0,2

Avdelning äldreomsorg

* Gemensamt -7,4 -8,8 1,4 -13,3 -13,2 -0,1

* Ordinärt boende/hemtjänst -50,5 -50,7 0,2 -75,2 -75,8 0,6

* Säbo -55,8 -55,6 -0,2 -83,6 -83,1 -0,5

Avdelning sysselsättn o funktionsnedsättning

* Gemensamt -4,5 -5,2 0,7 -7,7 -7,9 0,2

* Stödboende o öppenvård vuxna -4,1 -3,7 -0,5 -6,1 -5,5 -0,6

* Stödboende o öppenvård ungdom -3,3 -3,8 0,6 -5,2 -5,7 0,6

* Boendestöd -5,6 -6,0 0,4 -8,5 -9,0 0,6

* Grupp-/servicebostad SoL -6,0 -5,2 -0,8 -8,3 -7,8 -0,5

* Grupp-/servicebostad LSS -29,7 -30,1 0,4 -44,4 -44,9 0,6

* Boende barn&unga LSS -0,9 -1,2 0,4 -1,9 -1,8 0,0

* Personlig assistans -13,1 -13,0 0,0 -19,7 -19,4 -0,3

* Daglig verksamhet -9,3 -9,4 0,1 -13,8 -14,2 0,4

* Sysselsättn (MiniMaxi, AME) -8,8 -7,3 -1,5 -12,3 -11,1 -1,2

SUMMA 0,0 -288,2 -268,9 -19,3 -431,6 -403,0 -28,6

 

Gemensamt/övergripande förvaltningen 

Omsorgsnämnden beräknas ge ett överskott med 0,5 
mkr.  

Administration/ledning beräknas totalt ge ett överskott 
med 0,5 mkr, varav en indragning på en avdelnings-
chefstjänst bidrar med 0,3 tkr och besparing på 
kompetensutveckling ger 0,6 mkr. Konsultkostnader 
minskar överskottet med -0,2 mkr. Lön för tidigare 
förvaltningschef VoO, ej budgeterad, ger minskat över-
skott med -0,2 mkr. 

Avdelning Myndighet och service 

Avdelningsgemensamt prognosticeras totalt ett 
underskott med -0,1 mkr Bemanningen har förstärkts på 
arkivet och dessutom finns larmkostnader som inte finns 
med i budget. Kostnaderna för tomställda lägenheter är 
underbudgeterade och även de beräknas ge ett 
underskott. Kostnaderna för enhetschefer ger ett 
överskott då man har vakanser under året. 

Barn- och unga: På grund av att man haft svårigheter att 
rekrytera socionomer har enheten varit tvungen att 
använda sig av tillfälligt inhyrda konsulter för att hantera 
enhetens ärenden. Dock visar prognosen till 31/12 på ett 
underskott för handläggningen på ca -2,1 mkr. 
Placeringar för barn och unga på institution beräknas ge 
ett underskott på 12,0 mkr. Kostnaderna för placeringar i 
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kommunens egna familjehem prognosticeras att hålla 
budget. Kontaktfamiljer beräknas ge underskott med -1,0 
mkr och God man/särskilt förordnad vårdnadshavare 
prognostiseras till -0,5 mkr. Prognosen för enheten visar 
totalt på ett underskott på -15,1 mkr. 

Asyl (ensamkommande ungdomar) Prognosen visar på 
att budgeten kan hållas. 

Försörjningsstöd Prognosen för enheten visar på ett 
underskott med ca -8 mkr vid årets slut, varav -7,8 mkr 
avser ekonomiskt bistånd. Även handläggningen blir 
dyrare än budgeterat. 

Vuxna missbruksenhetens kostnader för placeringar 
beräknas att ge underskott med totalt -2,7 mkr.  

Flyktingverksamheten har ökade kostnader för 
nyanlända innan de kommer in i etableringen. Prognosen 
visar på -1,5 mkr. Dessutom beräknas enheten få lägre 
bidrag än budgeterat från Migrationsverket på -0,9 mkr, 
vilket ger en total prognos för enheten med -2,4 mkr. 

Biståndsenheten prognosticerar totalt ett underskott på 
-0,5 mkr. Inom enheten kommer kostnader för en extern 
LSS-placering som idag beräknas kosta -1,7 mkr utöver 
budget. Bostadsanpassningen beräknas ge underskott 
med -0,4 mkr Däremot beräknas elevhemsplatser i 
särskolan ge överskott med 1,8 mkr och även kostnaden 
för utskrivningsklara beräknas understiga budget med 
0,3 mkr.  

HSR (sjuksköterskor och rehab) Personalkostnaderna 
för sjuksköterskorna beräknas ge underskott med -1,2 
mkr p.g.a. överanställningar och övertid. Rehab-personal 
ger överskott p.g.a. tjänstledighet (föräldraledighet) med 
0,7 mkr. Detta ger en prognos totalt för enheten med 
underskott på -0,4 mkr. 

Bemanningsenheten prognosticerar ett underskott på 
0,2 mkr vilket beror på att poolen inte finns med i budget, 
den kommer att avvecklas under året. 

Avd Äldreomsorg 

Gemensamt Överskott för IT-kostnader och fortbildning 
men underskott för leasingbilar p.g.a. ändrad intern 
debitering, vilket sammantaget ger ett underskott -0,1 
mkr. Statsbidrag för förstärkning i äldreomsorgen för 
andra halvåret ger intäktsökverskott på 0,6 mkr 

Ordinärt boende/hemtjänst SoL Underskottet mot 
budget successivt har minskat sedan förra prognosen 
efter mars månad. Verksamheten är underbudgeterad för 
OB-ersättning och sjuklön. Nattpatrullens planerade 
besparingar har skjutits upp i väntan på resultatet av 
Arbetsmiljöverkets tillsyn. Arbete pågår med förändrat 
arbetssätt vilket beräknas ge effekt under hösten. 
Effekter syns dock redan under sommaren och den nya 
semesterplaneringen har inneburit lägre vikariekostnader 
än budgeterat. Några tunga ärenden har upphört under 
våren. Sammantaget beräknas ett underskott på  
-0,7 mkr för personalkostnader. Intäkterna är högre än 
budgeterat och beräknas ge ett överskott på 0,7 mkr. 
Överskottet pga fortbildningsstoppet 0,3 mkr äts upp av 
ökade drivmedelskostnader.  

 

Särskilt boende SoL, inkl korttids Prognosen för säbo 
är ett underskott på -0,9 mkr för personalkostnader varav 
korttidsverksamhetens beslutade besparing som har 
försenats ett kvartal 0,3 mkr. Verksamheten är något 
underbudgeterad för OB-ersättning och sjuklön. 
Kostnader för utbetald överskjutande semester och 
avgångsvederlag uppgår till 0,3 mkr. Den nya 
semesterplaneringen har inneburit lägre vikariekostnader 
än budgeterat under sommaren. Beräknat överskott för 
intäkter 0,1 mkr och överskott p.g.a. fortbildningsstoppet 
0,3 mkr ger ett sammanlagt underskott på -0,5 mkr.  

 

Avd Sysselsättning och funktionshinder  

Gemensamt Prognosen visar på ett överskott på 0,4 mkr. 
Ett nytt elevboende som startat under sommaren har 
medför ökade kostnader men dessa täcks av det 
elevboende som budgeterats men som avvecklades 
tidigare än beräknat.  

Stödboende o öppenvård vuxna Neddragning i budget 
med 2 tjänster varav man hittills bara kunnat genomföra 
en neddragning. Dock fortsätter arbetet under hösten. 
Prognos för enheterna totalt -0,7 tkr 

Stödboende o öppenvård ungdom Gnistan har haft 
vakanta tjänster under året vilket ger ett prognosticerat 
överskott på 0,6 mkr. Tjänsterna är tillsatta från hösten. 

Grupp-/servicebostad LSS Prognosen är ett totalt 
underskott på -0,6 mkr. Nedläggningen av Bodavägen 
kommer inte att få full effekt från halvårsskiftet som 
planerat med ett prognostiserat underskott på -0,3 mkr. 
Enhetscheferna arbetar aktivt med schemaläggning för 
att hålla budgeten. Intäkterna blir 0,6 mkr högre än 
beräknat p.g.a. att ytterligare en plats på Backliden säljs 
till annan kommun. Överskott 0,2 mkr genom 
fortbildningsstoppet men underskott för nya 
larminstallationer 0,3 mkr. 

Grupp-/servicebostad SoL Den beslutade 
neddragningen inom socialpsykiatrin genomförs på en av 
enheterna men den andra enheten behöver förstärkas då 
en ny brukare kräver dubbelbemanning. Beräknat 
underskott -0,5 mkr. 

Boendestöd prognosticerar ett överskott på 0,6 mkr. 
Antalet årsarbetare minskar med 2,0 genom samman-
slagning av de båda boendestödsenheterna. Aktivt arbete 
med schemaläggning ger också effekt. 

Personlig assistans. Kommunen står för sjuklön till 
externa utförares personal och ett av assistansbolagen 
begär nu ersättning retroaktivt för 2018. Beslutet om 
reviderad jour kommer att ge ökade kostnader. Tack vare 
minskat antal brukare beräknas underskottet stanna på -
0,3 mkr. 

Sysselsättning AME och MiniMaxi. Extratjänsterna 
kommer att fasas ut under året och det medför både lägre 
intäkter och kostnader, sammantaget tar det ut varandra 
och ger ingen effekt på prognosen för AME. Däremot 
kommer deltagarna erbjudas nystarts- eller alternativt 
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lönebidragsanställningar inom MiniMaxi, där 
kommunen får en lägre ersättning från staten än för 
extratjänster. MiniMaxis prognos visar på ett underskott 
med -0,5 mkr. De båda enheterna belastas också av ett 

avgångsvederlag som beräknas kosta totalt -0,5 mkr för 
året. Intäkter och övriga kostnader för Kraften ger 
tillsammans ett underskott med -0,2 mkr. Totalt visar de 
båda enheterna ett underskott med -1,2 mkr mot budget. 

 

Förkortningar i texten ovan: 
SoL  socialtjänstlagen 
LSS  lagen om särskilt stöd o service 
HSR hälso-, sjukvård och rehabilitering 
AME arbetsmarknadsenheten 
 
Åtgärder 

 Tre tjänster minskas på boendestöd 
 Fyra tjänster minskas på barn och unga 

myndighet (de är i dagsläget obesatta) 
 Minskning av placeringar på BoU – 

rapporteras varje vecka till avdelningschef och 
ledningsgrupp. 

 Ordinärt boende arbetar fram en annan 
arbetsmodell – påverkar 2019 

 Särskilt boende har ett uppdrag att minska 
kostnaderna med fyra mkr med start i höst. 

 Minskning av administration med en tjänst.  
 Nattpatrullen minskas med start i oktober. 

 

6.9 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Stefan Norberg 
Förvaltningschef: Kenneth Berggren 

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar  

 miljö- och hälsoskyddsområdet 
 livsmedelskontroll 
 prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 plan- och byggnadsväsendet 

 bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning  

 kart- och mätverksamhet 
 energirådgivning

 
Måluppfyllelse 

Förvaltningens 3 enheter har aktivitetsplaner. Av de 30 
nyckeltalen för Kf har 13 nyckeltal valts ut för 
förvaltningen. Exempel på nyckeltal som förvaltningen 
tror sig påverka mot måluppfyllelse är fortsatt låg 
sjukfrånvaro, förbättrat företagsklimat och minskat 
koldioxidutsläpp. Samtliga enheter har arbetat med sina 
aktivitetsplaner under året och därmed också för att bidra 
till måluppfyllnad för miljö och samhällsbyggnads-
nämndens mål, och delar av kommunfullmäktiges 
övergripande mål. Aktiviteterna består både av enkla 

konkreta åtgärder som exempelvis att alltid överväga 
transportalternativ vid resor, boka Skype-möten likväl 
som att mer långsiktigt utbilda personal i bemötande 
service. Båda typerna av aktiviteter är viktiga i arbetet 
med styrmodellen då vi vill kunna göra skillnad i 
vardagen för våra medborgare samt kunna satsa på större 
förbättringsarbeten som det tar längre tid att se resultat 
av. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har ett mål 
som följs av nyckeltal som blir indikatorer på den totala 
måluppfyllnaden. 

 

Investeringar
mkr Utfall 

190101-
190831

Budget
2019

Överfört från 
2018

Prognos
2019

Prognos-
avvikelse

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

Medicinskåp 0,0 -0,5 0,0 -0,5 0,0

Sängar 0,0 -0,2 -0,2 -0,4 0,0

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

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

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

SUMMA -0,2 -1,4 -0,2 -1,5 0,1
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Ekonomiskt resultat och prognos 

 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett 
resultat på 36,8 mkr för augusti månad.  

Intäkterna den 31 augusti uppgår till 24,5 mkr, vilket är 
ett överskott på 1,3 mkr för perioden. De årliga 
tillsynsavgifterna inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel 
samt arrenden inom jakt och jordbruk har debiterats 
under våren. En anledning till budgetavvikelsen för 
perioden beror på att budgeten för de årliga avgifterna är 
fördelade på 12 månader. Indexregleringar som uteblivit 
under ett antal år har medfört extra intäkter till 
förvaltningen på 0,1 mkr. Den största anledningen till 
överskottet är försäljningen av Jaktstigen som gav 1,4 
mkr. I fjol översteg intäkterna budgeten för perioden med 
3,0 mkr. Anledningen till att överskottet inte är lika stort 
i år är att förvaltningen endast mottagit 0,1 mkr från 
extraintäkter för indexregleringar mot föregående års 1,1 
mkr. Även tillståndsavgifterna inom bygglov skiljer sig 
och uppvisar en minskning av intäkterna från föregående 
år med -0,4 mkr för perioden.   

Personalkostnader uppvisar ett totalt överskott på 1,7 
mkr efter åtta månader. Förvaltningen har under året haft 

ett större antal vakanser, fördröjningar i rekryterings- och 
anställningsprocesser, föräldraledighet samt sjukskriv-
ning i jämförelse med föregående år. 

Från 1 juni har förvaltningen fått en ökad årsbudget med 
0,3 mkr med anledning av att en tjänst överflyttats från 
kommunstyrelseförvaltningen till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Övriga kostnader har påverkats av den rensning som 
genomfördes under sommaren av kommunens 
anläggningsregister av gamla investeringar. Totalt för 
förvaltningen uppgår utrangeringen och nedskriv-
ningarna till 2,7 mkr. Rensningen medför lägre kostnader 
kommande år för avskrivningar, kapitalkostnader samt 
interna hyreskostnader. Utfallet i augusti för övriga 
kostnader uppgår till 51,6 mkr, det vill säga -3,0 mkr över 
periodens budget. De övriga kostnaderna har minskat 
mot föregående år, vilket främst beror på en korrigering 
av budgeten för tomställda lokaler samt vindkraftverket. 
Däremot ser förvaltningen liknelser med föregående år 
inom trafik och vinterväghållningen, kostnaderna är 
högre än budget för perioden.

  

 

Övergripande (mkr)

Utfall 
180101-
180831

Utfall 
190101-
190831

Budget
190101-
190831

Budget- 
avvikelse

Prognos 
2019

Budget 
2019

Prognos-
avvikelse

Intäkter 24,9 24,5 23,2 1,3 36,2 34,8 1,4

Personalkostnader -10,0 -9,7 -11,4 1,7 -16,2 -17,4 1,2

Övriga kostnader -50,8 -51,6 -48,6 -3,0 -77,4 -72,9 -4,5

SUMMA -35,9 -36,8 -36,8 0,0 -57,4 -55,5 -1,9

En omdisponering av budget har gjorts mellan MOS och KSF på grund av personal, ökad budget med 0,3 mkr. 

2019-08-31

Ansvar (mkr)

Utfall 
180101-
180831

Utfall 
190101-
190831

Budget
190101-
190831

Budget- 
avvikelse

Prognos 
2019

Budget 
2019

Prognos-
avvikelse

Nämnd -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 0,0

Administration -5,9 -5,2 -5,7 0,5 -8,4 -8,5 0,2

Miljö- och byggenheten -3,0 -2,8 -3,6 0,8 -5,1 -5,5 0,4

Stadsbyggnad -4,1 1,2 1,1 0,1 1,4 1,6 -0,2

Miljö- och hälsoskydd 1,1 1,0 0,7 0,3 0,8 1,0 -0,2

Trafik* - -6,4 -6,3 -0,1 -10,7 -9,4 -1,3

Samhällsenheten -3,5 -3,3 -3,7 0,4 -5,1 -5,7 0,6

Gata och park -16,8 -17,9 -14,8 -3,1 -23,8 -22,2 -1,6

Byggnader och lokaler -4,0 -2,1 -3,3 1,2 -4,8 -5,0 0,3

Mark och skog 1,1 0,5 0,2 0,3 0,5 0,4 0,2

Planer/GIS -0,8 -0,8 0,1 -0,9 0,0 0,2 -0,2

Vindkraftverk* - -0,8 -1,2 0,4 -1,9 -1,9 0,0

SUMMA -35,9 -36,8 -36,8 0,0 -57,4 -55,5 -1,9

* Trafiken och vindkraftverket har från 2019-01-01 fått egna ansvar, ingick 2018 i andra ansvar och ingår därav i totalsumman. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens prognos vid 
årets slut uppvisar ett underskott på -1,9 mkr.  

Nämnden prognosticerar att hålla budgeten vid årets 
slut.  

Administration beräknas ge ett överskott vid årets slut 
på 0,2 mkr, största delen utgörs av besparing av tjänsten 
som förvaltningschef samt viss återhållsamhet inom 
förvaltningens övriga kostnader.  

Miljö- och byggenheten har hittills under året haft 
svårigheter att rekrytera, vilket medfört ett antal längre 
vakanser inom avdelningen. Delar av överskottet i 
augusti kommer att användas till att anlita en konsult för 
att genomföra tillsyn inom livsmedel. Kostnaden för 
konsulten uppskattas att uppgå till -0,5 mkr och är 
nödvändig för att säkerhetsställa myndighetens uppdrag 
inom lagområdet. Prognosen i dagsläget påvisar ett 
överskott på 0,4 mkr vid årets slut.  

Stadsbyggnad och trafik har i budget 2019 gjort en 
korrigering med 0,2 mkr av intäkterna för 
tillståndsavgifter inom bygglov. Anledningen till detta är 
att intäkterna för bygglov ökat under ett antal år. I 
dagsläget syns däremot en lägre förfrågan på bygglov, 
vilket förväntas medföra ett lika stort prognosticerat 
underskott på intäkterna vid årets slut för avdelningen.  

Miljö- och hälsoskydd prognosticerar i dagsläget 
minskade intäkter med -0,2 mkr med anledning av att ett 
större tillsynsområde återlämnats till Länsstyrelsen samt 
minskat antal tillsynsobjekt.     

Nämnden beslutade inför budget 2019 att genomföra 
besparingar inom trafiken på 1,1 mkr, vilket i dagsläget 
inte är genomförbart. Utöver denna besparing har 
Dalatrafik höjt avgiften för skolkorten för grund- och 
gymnasieskolan, vilket uppskattningsvis kommer att ge 
ökade kostnader med -0,1 mkr. Efter beslutad budget i 
december 2018 har fler kostnader inom trafiken 
presenterats som även de kommer att försämra årets 

resultat ytterligare. Prognosen vid årets slut är ett 
underskott på -1,3 mkr, vilket innebär att den totala 
trafikkostnaden förväntas uppgå till -10,7 mkr. 

Samhällsenheten förväntas uppvisa ett budgetöverskott 
vid årets slut på 0,6 mkr med anledning av utdragna 
anställnings- och rekryteringsprocesser, förlängd 
föräldraledighet samt tillfällig besparing av tjänst.   

Gata och park visar på ett totalt underskott på -1,6 mkr 
vid årets slut, vilket främst utgörs av dyrare 
vinterväghållning och gatubelysning. 
Vinterväghållningen har hittills överstigit årsbudgeten 
med -0,6 mkr och väntas uppnå prognosen -1,5 mkr. 
Under hösten kommer en oförutsedd kostnad att 
uppkomma för samförläggning av gatubelysningen i 
Jälkarbyn, Uppskattningsvis medför åtgärden extra 
kostnader utöver budget på -0,3 mkr. Verksamheten 
gator och vägar inväntar ytterligare intäkter på minst 0,2 
mkr för vidarefakturering av asfalteringskostnader.  

Byggnader och lokaler prognosticerar ett överskott vid 
årets slut på 0,3 mkr. Till följd av utrangeringen av gamla 
investeringar påverkades verksamheten med extra 
kostnader på -1,5 mkr. Dessutom kommer det under 
hösten att inkomma kostnader för Vasahallen som inte 
ingår i investeringsprojektet. Försäljningen av Jaktstigen 
ger ett överskott på 1,4 mkr och under hösten förväntas 
ytterligare en intäkt på 0,6 mkr för feldebiteringar av el.  

Mark och skog förväntas redovisa ett överskott på 0,2 
mkr vid årets slut med anledning av en genomförd 
markförsäljning.  

Planer/GIS kommer under hösten att vidarefakturera ca 
0,8 mkr för uppkomna kostnader i samband med 
planutredningar. Ett stort antal beställda planer av 
kommunstyrelsen kommer att medföra ökade kostnader 
för konsulter, vilket medför ett underskott på -0,2 mkr 
vid årets slut. 

Vindkraftverk beräknar att hålla budgeten vid årets slut.  

 

 

 

Kommentarer till investeringar 

Investeringar
mkr Utfall 

190101-
190831

Budget
2019

Överfört från 
2018

Prognos
2019

Prognos-
avvikelse

47015 Vikmanshyttan bro -0,4 0,0 -0,5 -0,5

49236 Vandringsled Hovran -0,4 -0,5 -0,7 -0,2

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

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

49251 Digitala tavlor -0,4 -0,6 -0,7 -0,2

49268 Vasahallen ventilation steg 4 -6,8 -10,0 -10,0 0,0

49269 Ishallen Hedemora renov 2019 0,0 -5,0 -0,2 4,9

49270 Gator/asfaltering 2019 -1,9 -5,0 -5,0 0,0

49271 Elljusspår Brunnsjöberget 0,0 -0,7 -0,7 0,0

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

SUMMA -10,8 -21,2 -1,4 -19,3 3,4
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De äldre investeringarna från tidigare år fortskrider och 
planeras att avslutas i år. Vikmanshyttans bro kommer att 
besiktigas i september och därefter avslutas. För 
turistinfo-tavlorna återstår montering av de tre sista 
tavlorna samt för digitala tavlan skall sista monteringen 
ske av tillfartsskyltarna i Grådö och Västerby innan 
aktivering i anläggningsregistret kan ske.  
 
Projekt vandringsled Hovran har under början av året 
beviljats medel från Länsstyrelsen på 0,7 mkr för 
upparbetade kostnader i projektet. Ett torn har hittills 
byggts i år och projektet kommer under hösten att 
koncentrera sig på att bygga spångar som knyter ihop 
vandringsleden. Förhoppningen är att även att hitta en 
extern finansiär som kan bidra med ca 0,4 mkr till 
projektet. Projektet avslutas under år 2020.  

I maj avslutades projektet Hamre ridanläggning. 
Projektet blev 0,6 mkr dyrare än budget vilket beror på 

en icke fungerande dränering, en ny dagsvattensledning 
samt en nödvändig uppdatering av ridanläggningens 
brandskydd.  
 
Projektet i Vasahallen pågår och väntas bli dyrare än 
budget. Anledningen är att det finns stora avvikelser från 
originalritningarna på hur fastigheten har byggts samt 
avsaknad av brandceller. Dessa avvikelser 
uppmärksammades först när tak och väggar börjat rivas.  

I ishallen kommer en konsult att anlitas under hösten för 
att ta reda på vilka åtgärder som är nödvändiga för att 
åtgärda ishallen. I och med att säsongen för hallen startar 
till hösten kommer åtgärderna att påbörjas när säsongen 
avslutas under våren 2020. Projektet förväntas avslutas 
under sensommaren 2020.  

 

 

7.  Investeringsredovisning 
Kommunen har beslutat om en investeringsbudget för 
2019 på 27,9 mkr inklusive de investeringsmedel som 
har ”rullats” från 2018. Prognosen för investeringar 2019 
ligger på 28,3 mkr, vilket är i nivå med budget. 

Utfallet för investeringar för perioden är 12,4 mkr.  

I delårsrapporten har vi valt att kommentera 
investeringarna under respektive nämnds redovisningar 

under kapitel 6. De största investeringarna för hela året 
berör Vasahallen, gator och vägar, fordon samt IT-
investeringar.  

Den sammanlagda prognosen är att nämnderna kommer 
att utnyttja medel motsvarande budget. 

 

  

 Utfall Utfall Budget
Tilläggs 
budget Prognos

2018-01-01 2019-01-01- o flytt fr 

2018-08-31 2019-08-31 2019 2018 2019

Kommunstyrelsen -5,0 -1,2 -3,7 -1,1 -4,8

Bildningsnämnden -0,7 -0,1 -1,5 -1,2 -2,7

Omsorgsnämnden -0,1 -0,2 -1,4 -0,2 -1,5

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -8,5 -10,8 -21,2 -1,4 -19,3

Summa investeringar -14,2 -12,4 -27,9 -4,0 -28,3
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8. Sammanställd redovisning för kommunkoncernen 
Kommunen bedriver en del av sin verksamhet i 
bolagsform. Koncernstrukturen, som även framgår av 
nedanstående organisationsschema, består av följande: 

 Hedemora kommun  
 Hedemora Energi AB som ägs till 100 % av 

Hedemora kommun med helägda dotterbolagen 

Hedemora Kraft och Värme AB, Hedemora 
Elnät AB samt Hedemora Elhandel AB 

 AB Hedemorabostäder, 100 %  
 Hedemora kommunfastigheter AB, 100 % 
 Hedemora Näringsliv AB, 100 % 

 

 

 
8.1 Ekonomisk översikt för kommunkoncernen

Som framgår av nedanstående tabell uppgår kommun-
koncernens samlade resultat för delåret 2019-01-01--
2019-08-31 till 21,9 mkr. Den sammanlagda prognosen 

visar ett förväntat negativt resultat vid årsskiftet med -1,1 
mkr. 

 

Mkr Resultat Resultat 

  2019-01-01 prognos 

  2019-08-31 2019-12-31 

Hedemora Kommun 9,4 -18,6 

Hedemora Energi AB 4,6 9,7 

Hedemora kommunfastigheter AB 6,4 6,4 

AB Hedemorabostäder 1,3 1,3 

Hedemora Näringsliv AB 0,2 0,1 
  21,9 -1,1 

 

  

Hedemora kommun

Hedemora Energi AB

Hedemora Elnät AB

Hedemora kraft och 
värme AB

Hedemora Elhandel 
AB

Hedemora 
kommunfastigheter 

AB

Hedemora 
Näringsliv AB

AB 
Hedemorabostäder



 

33 
 

8.2 Hedemora Energi AB 
Uppgifter och organisation 

Hedemora Energikoncernen består av moderbolaget 
Hedemora Energi AB med verksamheterna fjärrvärme-
distribution, VA, avfallshantering samt bredband. 
Dotterbolaget Hedemora Kraft och Värme AB 
producerar el och fjärrvärme. I dotterbolaget Hedemora 
Elnät AB finns elnätsverksamheten. Under 2019 har 
verksamheten utökats med elhandel som bedrivs inom 
dotterbolaget Hedemora elhandel AB.  

Resultat och ställning 

Koncernen redovisar ett positivt resultat efter finansnetto 
på 4,6 mkr. Motsvarande period förra året var ca 1 mkr 

högre. Orsaken till avvikelsen är ökade driftskostnader 
inom VA- och fjärrvärmeverksamheten samt minskade 
fjärrvärmeintäkter på grund av mildare väder. 

Rörelsens intäkter uppgår till 139,9 mkr, vilket 2,5 högre 
än motsvarande period förra året. Balansomslutningen 
uppgår till 739,4 mkr.  

Investeringarna för perioden uppgår till 39, mkr.  
Hedemora Energi prognostiserar ett positivt utfall med 
9,7 mkr för helåret, vilket är -5,5 mkr lägre än budget. 

8.3 AB Hedemorabostäder 
Uppgifter och organisation 

AB Hedemorabostäder är ett allmännyttigt bostads-
företag som förvaltar ca 76 000 m2 bostäder och lokaler. 

Resultat och ställning  

Bolaget redovisar en omsättning med 53,6 mkr för 
perioden 2019-01-01 – 2019-08-31 och ett resultat på 1,3 
mkr efter finansnetto. 

Bolaget har en balansomslutning på 390,29 mkr och ett 
eget kapital på 95,8 mkr. 

Nybyggnationen av kvarteret Ålen 2 är slutförd. 32 
lägenheter har byggts och hyrts ut. 3 nya lägenheter har 
byggts om och tillskapats i Smedby. Upphandlings-
process har startat för 16 nya lägenheter i kvarteret Laxen 
14 (f.d. Bullerbyn). 

8.4 Hedemora kommunfastigheter AB 
Uppgifter och organisation 

Hedemora kommunfastigheter AB, tillhandahåller 
kommunala lokaler samt fastighetsförvaltning.  

Resultat och ställning  

Bolaget redovisar en omsättning på 55,1 mkr för 
perioden 2019-01-01--2019-08-31 och ett resultat på 6,4 
mkr efter finansnetto. 

Balansomslutningen uppgår till 301,5 mkr, eget kapital 
32,2 mkr och obeskattade reserver 13,7 mkr.  

På Stureskolan har ventilationen i köket och matsalen 
byggts om. Ventilationen har även byggts om på 
Svedjans förskola. Renovering och målning av fönster 
pågår på den gamla delen av Vasaskolan. 

Lokalvårdspersonal har minskats med 8 medarbetare till 
följd av minskning av lokalvård inom kommunens 
bildningsförvaltning.  

8.5 Hedemora näringsliv AB 
Uppgifter och organisation 

Bolaget fungerar som kommunens näringslivskontor och 
hade per 2019-08-31 13 anställda. Många av anställ-
ningarna har varit projektanställningar som avslutats 
under sommaren genom att projektet avslutats. 

Resultat och ställning 

Bolaget redovisar en nettoomsättning med 4,3 mkr och 
ett resultat med 0,2 mkr för perioden 2019-01-01 – 2019-
08-31. Balansomslutningen är 3,9 mkr, medan prog-
nosen för helåret beräknas till 0,1 mkr.  
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Adress: Box 201, 776 28 Hedemora 

Tel 0225-34 000 

kommun@hedemora.se 
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