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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 2020.  

Delårsrapporten fokuserar på händelser och förändrade 

omständigheter såsom avvikelser i arbetet under 

tidsperioden januari till augusti 2020 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 2020-01-01--2020-08-31. Den innehåller också 

en ekonomisk prognos för helåret 2020. 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 

 

 

Hedemora kommuns styrmodell uppdateras 

kontinuerligt för att förenkla, förbättra och tydliggöra 

arbetet med planering, åtgärder, uppföljning och analys. 

Arbetet genomförs 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 2020.  

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

beskriver hur enheterna ska arbeta för att uppnå vad den 

politiska ledningen vill åstadkomma för invånarna.  

 

 

1.4 Väsentliga händelser under perioden 

Stort fokus har under året legat på att genomföra åtgärder 

för att förbättra kommunens ekonomi. I det 

åtgärdsprogram som togs fram i september 2019 har 

nästintill samtliga åtgärder genomförts. Covid-19 har 

dock tagit upp mycket av verksamheternas fokus och lett 

till höga extrakostnader. Under året har ett stort arbete 

pågått med att minimera effekterna av coronakrisen och 

samtidigt leverera god service till våra invånare.  

Sjukfrånvaron i kommunen har under flera år minskat 
men på grund av pandemin är sjukfrånvaron i år högre än 

tidigare år.  

 

Ett arbete har påbörjats för att stärka samarbetet mellan 

kommunen och dess dotterbolag. Områden man 

framförallt fokuserar på är ekonomi, IT, kommunikation, 

och HR.  

I juni beslutade kommunfullmäktige att inte bevilja 

bildningsnämnden och omsorgsnämnden ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019. Samtliga ledamöter och 

ersättares entledigades och ersattes. De nya nämnderna 

har 7 ledamöter istället för 11. En utredning pågår som 
ska utreda möjligheterna att ersätta bildnings- och 

omsorgsnämnden med utskott under kommunstyrelsen. 

1.5 Väsentliga händelser efter periodens slut 

Efter periodens slut skickades en statsbidragsansökan för 

merkostnader till följd av coronaviruset till 

Socialstyrelsen. Det sökta beloppet uppgick till 7,4 mkr. 

Det råder dock stor osäkerhet kring hur mycket av det 

kommunen faktiskt kommer få och därför är dessa 

pengar inte inräknade i helårsprognosen.  

 

Kommunfullmäktige beviljade den 22 september en 

ramförstärkning för bildningsnämnden på 5,6 mkr. 

Medan denna ramförstärkning är en intern omfördelning 

och inte förbättrar kommunens resultat som helhet leder 

den till att bildningsnämndens prognos förbättras från  

-7,8 mkr till -2,2 mkr. 

 

1.6 Ekonomiskt resultat för delåret

Budget för delåret januari t o m augusti 

Kommunen har för 2020 fastställt en budget med ett 

budgeterat överskott på 10,4 mkr. Budgeterat överskott 

för delåret januari t o m augusti är 6,9 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 34,2 mkr (9,4). 

 

 

På grund av covid-19 har de centrala 

löneförhandlingarna fördröjts och inga löneökningar har 

utbetalats under året. Resultatet för perioden är dock 

justerat för att räkna med löneökningarna. 

Jämfört med samma period föregående år har skatter och 

statsbidrag ökat med 25,2 mkr och nämndernas netto-

kostnader minskat med -5,0 mkr.  

Avskrivningar för perioden uppgår till -11,6 mkr, medan 

prognosen för helåret är -17,4 mkr.  



 

6 

 

 

1.7 Resultatprognos 

För 2020 har kommunen budgeterat ett överskott på 10,4 

mkr (9,6 mkr). Prognosen för 2020 pekar på ett resultat 

om -2,2 mkr (-18,6 mkr) vilket innebär att prognosen 

jämfört med budget är -12,6 mkr (-28,2 mkr) sämre.  

Prognosen som lämnades per 31 mars pekade på ett 

resultat om -9,7 mkr, varför prognosen förbättrats med 

7,5 mkr.   

En närmare beskrivning av avvikelserna framgår av 

redovisningarna för respektive nämnd under kapitel ”6. 

Driftsredovisning” i delårsrapporten.

 Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019-01-01- 2020-01-01-

2019-08-31 2020-08-31 2019 2020 2020

Kommunrevisionen -0,3 -0,4 -0,9 -0,9 -0,9 0,0

Valnämnden -0,5 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0

Överförmyndaren -1,9 -1,6 -2,5 -2,7 -2,7 0,0

Kommunstyrelsen -48,9 -50,4 -71,9 -70,2 -74,1 -3,9

Bildningsnämnden -274,9 -274,5 -416,0 -414,4 -422,2 -7,8

Omsorgsnämnden -288,1 -285,5 -426,0 -418,6 -441,9 -23,3

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -36,9 -34,1 -54,9 -56,7 -56,9 -0,2

Summa nettokostnader -651,5 -646,5 -972,6 -963,5 -998,6 -35,1

Finansförvaltningen

Skatteintäkter 468,4 465,2 703,1 706,1 706,1 0,0

Generella bidrag och utjämning 176,2 204,6 264,0 278,4 303,0 24,6

Finansnetto 8,0 3,9 9,5 7,7 5,6 -2,1

Gemensamma kostnader 8,3 7,1 -8,4 -16,9 -16,9 0,0

Oförutsedda intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 0,0

Årets resultat 9,4 34,2 -4,4 10,4 -2,2 -12,6

Det kan konstateras att kommunens ekonomiska läge är 

ansträngt. Under åren 2019 och 2020 har dock kraftfulla 

åtgärder vidtagits för att få en ekonomi i balans. 

Respektive nämnd genomför effektiviserings- och 

sparåtgärder. 

Totalt rör det sig om kostnadssänkningar i 

storleksordningen 45-50 mkr som genomförts.  

Effekterna slår dock inte helt igenom under år 2020 utan 

bedöms istället förbättra resultatet kommande år.
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1.8 Ekonomisk ställning 

Kommunen ekonomiska ställning framgår av Balans-

räkning i kapitel 3. 

Balansräkningen har en omslutning på 513,2 mkr per 

2020-08-31.  

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 197,5 mkr per 

2020-08-31. Kommunen har i stort oförändrad likviditet 

jämfört med tidigare år och har inga upptagna lån.  

Eget kapital 

Eget kapital uppgår till 242,1 mkr per 2020-08-31 vilket 

innebär en soliditet inklusive pensionsförpliktelser på 

17%.  

Soliditet är ett mått på kommunens betalningsförmåga på 

lång sikt. 

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 1,5 mkr jämfört med år 2019. 

Pensionsskuld

mkr Bokslut Bokslut Prognos

2019

2020-01-01--

2020-08-31 2020

Ansvarsförbindelse 124,4 124,4 121,9

Avsatt till pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 9,4 10,3 10,0

Upplupna kostnader 22,2 17,3 23,2

Löneskatt, 24,26% 37,8 36,9 37,6

Summa skuld 193,8 188,9 192,6  

Pensionskostnader

mkr Bokslut Utfall Prognos

2019

2020-01-01--

2020-08-31 2020

Förändring av pensionsavsättning -0,4 0,7 0,3

Pensionsutbetalningar 9,2 6,1 8,9

Premier 24,6 20,4 30,2

Finansiell kostnad 0,2 0,0 0,3

Löneskatt, 24,26% 8,2 6,6 9,6

Summa skuld 41,8 33,8 49,3  

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 967,9 mkr. 
Borgensåtagandena avser dels borgen för koncern-

företagens lån med 967,4 mkr samt övriga med 0,5 mkr. 

Kommunen har inte behövt infria några borgens-

åtaganden under senare år. 

Leasingåtaganden 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. Fullmäktige i Hedemora har istället beslutat 

om ett överskott på 1% vilket innebär att mer resurser 

läggs på verksamheterna i Hedemora än i jämförbara 

kommuner. 
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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: 

Mål Mål Utfall Klarat målet Prognos

Prognosticerad 

måluppfyllnad     

2020-12-31

1. Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag  

(%) 99,0% 95,2% Ja 100,8% Nej

2. Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%) 14,0% 17,1% Ja 10,7% Nej

3. Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (%) 1,0% 5,1% Ja -0,2% Nej  

1.11 Verksamheten – måluppfyllelse

Kommunen har valt ut 49 nyckeltal som vi jobbar på att 

förbättra. Varje enhet upprättar aktivitetsplaner med 

konkreta åtgärder för att förbättra kvaliteten i 

verksamheten.  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. 
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1.12 Balanskravsresultat 

Prognosen för 2020 pekar mot ett balanskravsunderskott 

om -3,3 mkr. Tillsammans med underskotten från 2018 

och 2019 innebär det ett totalt balanskravsresultat att 

reglera på -12,7 mkr. Underskott ska enligt 

kommunallagen regleras inom 3 år.  

Det innebär att underskottet från 2018 ska regleras senast 

2021.  För att lyckas med detta har kommunen under året 

genomfört en rad kostnadsminskande åtgärder som får 

effekt nästa år. Budgetprocessen ses också över inför 

kommande år.

 

mkr Delår Prognos
2020-01-01--

2020-08-31 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 34,2 -2,2

Realisationsvinster -0,2 -1,1

Realisationsförluster 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 34,1 -3,3

Balanskravsunderskott från tidigare år -9,4 -9,4

Balanskravsresultat att reglera 0,0 -12,7  

 

1.13 Ekonomiska nyckeltal 

Hedemora kommun Delår Delår Delår Delår Delår

mnkr aug -16 aug -17 aug -18 aug -19 aug -20

Antal invånare (folkmängd) 15 322 15 400 15 557 15 557 15 469

Kommunal skattesats (%) 22,64 22,64 22,17 22,17 22,17

Verksamhetens intäkter 136,8 131,2

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -563,3 -588,4 -629,2 -641,5 -769,1

Verksamhetens nettokostnader -563,3 -588,4 -629,2 -504,7 -637,9

Nettokostnad, andel av skatt och generella bidrag (%) 90,0% 93,9% 100,4% 78,3% 95,2%

Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning 626,2 626,6 626,8 644,6 669,8

Årets resultat -2,4 3,1 34,2

Andel av skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning (%) 0,0% 0,0% -0,4% 0,5% 5,1%

Eget kapital 206,6 253,4 217,0 222,9 242,1

Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser 27,6 74,2 56,1 66,2 87,5

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, (%) 17%

Investeringar (netto) -13,6 -13,6 -14,2 -12,4 -9,5

Långfristig låneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 1 336 1 380 1 403 1 372 1 331  
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1.14 Kommunens medarbetare 

  Delår Delår Delår Delår Delår 

  Aug-16 Aug-17¹ Aug-18 Aug-19 Aug-20 

            

Antal anställda Tsv+visstid 1 389 1 383 1 387 1 329 1 318 

varav tillsvidareanställda 1 171 1 117 1 120 1 087 1 077 

Könsfördelning:           

Kvinnor 79,0% 79,2% 78,9% 79,4% 78,8% 

Män 21,0% 20,8% 21,1% 20,6% 21,2% 

            

Årsarbetare omräknat till heltid:           

Tillsvidareanställda 986 1 079 1 099 1 072 1 060 

varav         kvinnor   879 893 868 860 

                   män   199 206 204 200 

Visstidsanställda 323 248 246 242 225 

varav        kvinnor   173 172 174 154 

                  män   75 74 68 71 

            

Deltidsarbete:           

Kvinnor 23,2% 13,9% 8,4% 1,4% 5,6% 

Män 15,0% 10,1% 9,7% 1,8% 1,5% 

Sysselsättningsgrad   96% 97% 99% 97% 

varav         kvinnor   96% 97% 99% 98% 

                   män   96% 96% 98% 97% 

            

Medellön:           

Tillsvidareanställda   28 305 kr 28 689 kr² 29 860 kr 29 272 kr3 

varav        kvinnor   28 089 kr 28 501 kr² 29 659 kr  29 403 kr 3 

                  män   29 284 kr 29 512 kr² 30 719 kr 28 805 kr3 

            

Ohälsotal, sjukfrånvaro:           

Total sjukfrånvaro 8,8% 8,0% 7,7% 6,9% 8,4% 

varav        kvinnor 10,0% 8,8% 8,3% 7,4% 9,4% 

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

            

Långtidsfrånvaro fr.o.m. dag 60 57,7% 56,1% 46,2% 43,1% 32,4% 

varav        kvinnor   57,4% 45,0% 41,9% 31,8% 

                  män   49,5% 51,6% 47,9% 35,7% 

            

0-29 år 4,7% 4,0% 6,0% 4,3% 7,4% 

30-49 år 9,7% 7,9% 7,2% 6,5% 7,8% 

50- år 9,2% 9,0% 8,6% 7,0% 9,2% 

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

² Lönerevision för 2018 var vid tidpunkten endast klar inom kommunals avtalsområde.  
3 Lönerevision för 2020 ej genomförd     
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Sjukfrånvaron 

De senaste åren har sjukfrånvaron varit sjunkande i 

kommunen vilket är glädjande. Dock visar 2020 på 

ökade sjuktal, något som till stor del beror på covid-19. 

Det är korttidsfrånvaron som ökat under året medan 

långtidsfrånvaron fortsätter minska. 

Medarbetare 

Antalet anställda i kommunen har minskat en aning 

sedan samma tidpunkt förra året. Tillsvidareanställda 

minskat motsvarande 12 heltidstjänster och 

visstidsanställda har minskat motsvarande 17 heltider.  

  

 

1.15 Den kommunala koncernen 

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 % 

 

 

 
Ekonomisk översikt för kommunkoncernen

Som framgår av nedanstående tabell uppgår kommunkoncernens samlade resultat för delåret 2020-01-01--2020-08-31 till 

45,0 mkr (21,9). Den sammanlagda prognosen visar ett förväntat positivt resultat vid årsskiftet med 7,3 mkr (-1,1). 

 

Mkr Resultat Resultat 

  2020-01-01 prognos 

  2020-08-31 2020-12-31 

Hedemora Kommun 34,2 -2,2 

Hedemora Energi AB 3,5 3,6 

Hedemora kommunfastigheter AB 5,3 1,8 

AB Hedemorabostäder 1,6 3,8 

Hedemora Näringsliv AB 0,4 0,3 

  45,0 7,3 

Hedemora kommun

Hedemora Energi AB

Hedemora Elnät AB

Hedemora kraft och 
värme AB

Hedemora Elhandel 
AB

Hedemora 
kommunfastigheter 

AB

Hedemora 
Näringsliv AB

AB 
Hedemorabostäder
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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 och i Hedemora 

elhandel AB bedrivs elhandelsverksamhet.  

Resultat och ställning 

Hedemora Energi och dess dotterbolag redovisar ett 

positivt resultat efter finansnetto på 3,5 mkr (4,6). 

Motsvarande period förra året var ca 1,1 mkr högre.  

Orsaken till avvikelsen är lägre elpriser och lägre 

försäljning av fjärrvärme. 

Rörelsens intäkter uppgår till 137,3 mkr (139,9). Balans-

omslutningen uppgår till 791,9 mkr (739,4).  

Investeringarna för perioden uppgår till 55,5 mkr (39,0).  

Hedemora Energi prognostiserar ett positivt utfall med 

3,6 mkr (9,7) för helåret, vilket är -4,3 mkr lägre än 

budget. 

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 53,5 mkr (53,6) för 

perioden 2020-01-01 – 2020-08-31 och ett resultat på 1,5 

mkr (1,3) efter finansnetto. 

Bolaget har en balansomslutning på 402,0 mkr (390,3) 

och ett eget kapital på 93,5 mkr (95,8). 

 

De 2 gula husen i kvarteret Abboren har sålts till SBO 

(statens bostadsomvandling) och ombyggnaden till 

seniorlägenheter har startat. AB Hedemorabostäder 
kommer att förvalta husen men SBO äger och finansierar 

renoveringen.  

Ett av syftena med nybyggnationen av lägenheter är att 

skapa flyttkedjor så att hus blir lediga för t.ex. 

barnfamiljer. Inflyttning kommer ske i november.   

 

 

Hedemora kommunfastigheter AB 

Uppgifter och organisation 

Hedemora kommunfastigheter AB, tillhandahåller 

kommunala lokaler samt fastighetsförvaltning.  

Resultat och ställning  

Bolaget redovisar en omsättning på 48,7 mkr (55,1) för 

perioden 2020-01-01--2020-08-31 och ett resultat på 5,3 

mkr (6,4) efter finansnetto. 

 

 

Balansomslutningen uppgår till 304,7 mkr (301,5), eget 

kapital 28,2 mkr (32,2) och obeskattade reserver 15,5 

mkr (13,7).  

Under året har entreprenörer upphandlats för renovering 

av förvaltningshuset Tjäderhuset. Projektbudgeten 

uppgår till 50 miljoner kronor och projektstart är 

november. Som ersättningslokaler har Tingshuset, 
Centrumgallerian, och lokaler vid gamla Hedemora 

verkstäder hyrts in. 

Hedemora näringsliv AB 

Uppgifter och organisation 

Bolaget fungerar som kommunens näringslivskontor.  

Resultat och ställning 

Bolaget redovisar en nettoomsättning med 2,5 mkr (4,3) 

och ett resultat med 0,4 mkr (0,2) för perioden 2020-01-

01 – 2020-08-31. Balansomslutningen är 3,1 mkr (3,9), 

medan prognosen för helåret beräknas till 0,4 mkr.  

Till följd av coronaviruset har Hedemora näringsliv AB 

mottagit ett extra bidrag på 400 tkr från Hedemora 

kommun. Detta bidrag har använts för att finansiera 

företagarhjälpen, som har varit ett uppskattat initiativ. 
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2. Resultaträkning 

 

Mnkr Not 2019-08-31 2020-08-31 2019-08-31 2020-08-31 Budget 2020 Prognos 2020

Verksamhetens intäkter 1 300,5 293,7 136,8 131,2 187,6 212,0

Verksamhetens kostnader 2 -864,7 -860,3 -761,8 -758,0 -1 149,5 -1 209,0

Avskrivningar 3 -60,6 -56,0 -16,5 -11,1 -19,9 -19,9

Verksamhetens nettokostnader -624,7 -622,7 -641,5 -637,9 -981,8 -1016,9

 

Skatteintäkter 4 468,4 465,2 468,4 465,2 706,1 706,1

Generella statsbidrag och utjämning 5 176,2 204,6 176,2 204,6 278,4 303,0

Verksamhetens resultat 19,9 47,1 3,1 31,9 2,7 -7,8

Finansiella intäkter 6 5,0 1,1 6,4 2,5 7,8 5,6

Finansiella kostnader 7 -2,9 -3,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Resultat efter finansiella poster 22,0 45,0 9,4 34,2 10,4 -2,2

Jämförelsestörande poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatter/Bokslutsdispositioner 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 10 21,9 45,0 9,4 34,2 10,4 -2,2

Hedemora

kommunkoncern Hedemora kommun
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3. Balansräkning 

Mnkr Not

Bokslut 

2019

2020-01-01-

-2020-08-

31

Bokslut 

2019

2020-01-01--

2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 1 427,4 1 462,0 173,8 173,2

  mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 709,0 690,7 115,5 109,6

  maskiner och inventarier 12 676,3 643,3 41,7 41,0

  pågående nyinvesteringar 13 42,1 128,0 16,6 22,5

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

Summa anläggningstillgångar 1 437,3 1 471,8 230,4 229,6

Omsättningstillgångar

Förråd, exploateringsfastigheter 15 11,4 13,8 1,2 0,9

Fordringar 16 102,4 176,8 76,8 85,1

Kassa och bank 17 168,1 197,7 168,0 197,5

Summa omsättningstillgångar 281,9 388,3 246,0 283,6

SUMMA TILLGÅNGAR 1 719,3 1 860,1 476,4 513,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 18 439,0 446,6 212,4 207,9

Årets resultat 7,0 34,6 -4,4 34,2

Summa eget kapital 446,0 481,3 208,0 242,1

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 15,1 16,2 11,7 12,8

Andra avsättningar 20 49,2 64,8 0,0 0,0

Summa avsättningar 64,3 81,0 11,7 12,8

Skulder

Långfristiga skulder 21 966,3 996,9 0,8 0,7

Kortfristiga skulder 22 242,8 301,1 255,9 257,5

Summa skulder 1 209,1 1 298,0 256,7 258,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 1 719,4 1 860,3 476,4 513,2

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse pensioner 23 154,6 154,6 154,6 154,6

Borgensåtaganden 24 0,9 0,5 967,9 997,1

HedemoraHedemora

kommunkoncern kommun

 



 

15 

 

4. Redovisningsprinciper  

Hedemora kommuns redovisning är upprättad enligt Lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

samt rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR). Redovisningen i kommunen sker i 

huvudsak på ett sätt överensstämmer med god  

redovisningssed och avser att ge en rättvisande bild. 

 

Avvikelse finns gentemot den kommunala  
redovisningslagen avseende systemdokumentation och 

behandlingshistorik. 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 2019. 

4.1.1 Skatteintäkter 

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommenda-

tion, RKR R2, har en preliminär avräkning för 

skatteintäkter bokats upp i bokslutet. Avräkningen 

baseras på SKLs skatteunderlagsprognos. 

De extra generella statsbidragen som riksdagen beslutat 

om till följd av covid-19 har periodiserats enligt yttrande 

från RKR i september. 

4.1.2 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.  

4.1.3 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. 

4.1.4 Övriga avsättningar 

Hedemora kommun har inga övriga avsättningar. Inom 

koncernen finns övriga avsättningar i form av uppskjuten 

skatt. 

4.1.5 Anläggningstillgångar  

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till 

anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga av-

skrivningar. 

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 

4.1.6 Exploatering 

Värdet på osålda tomter redovisas som omsättnings-

tillgång. 
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5. Noter 

Mnkr

2019-01-

01--2019-

08-31

2020-01-

01--2020-

08-31

2019-01-

01--2019-

08-31

2020-01-

01--2020-

08-31

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 149,6 113,0 7,7 7,0

Taxor och avgifter 14,0 13,6 14,6 13,6

Hyror och arrenden 35,9 10,0 9,7 10,0

Bidrag 93,2 140,6 91,8 88,3

Försäljning av verksamhet 2,5 11,9 11,0 11,9

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

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

Övrigt 3,3 4,4 0,0 0,2

300,5 293,7 136,8 131,2

Not 2 Verksamhetens kostnader

Kostnader för arbetskraft -532,4 -526,0 -469,9 -469,0

Köp av verksamhet och stödverksamhet -115,5 -111,3 -115,5 -111,3

Lokaler -10,5 -16,2 -50,7 -49,6

Bidrag och transfereringar -35,6 -40,7 -39,8 -40,7

Förbrukningsinventarier och material -19,1 -49,6 -19,1 -19,8

Övriga verksamhetskostnader -151,6 -116,6 -66,7 -67,7

-864,7 -860,3 -761,8 -758,0

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan -56,1 -56,0 -12,0 -11,1

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

-60,6 -56,0 -16,5 -11,1

Not 4 Skatteintäkter

Preliminära skatteinbetalningar 472,9 472,3 472,9 472,3

Skatteavräkning -4,5 -7,1 -4,5 -7,1

468,4 465,2 468,4 465,2

Not 5 Generella bidrag och utjämning

Inkomstutjämning 116,5 122,5 116,5 122,5

Regleringsbidrag 2,5 10,6 2,5 10,6

Kostnadsutjämning 16,7 10,8 16,7 10,8

Bidrag LSS-utjämning 22,6 12,6 22,6 12,6

Fastighetsavgift 10,7 23,0 10,7 23,0

Generella bidrag från staten 7,2 25,2 7,2 25,2

Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

176,2 204,6 176,2 204,6

Hedemora Hedemora

kommunkoncern kommun
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Mkr

2019-01-01--

2019-08-31

2020-01-01--

2020-08-31

2019-01-01--

2019-08-31

2020-01-01--

2020-08-31

Not 6 Finansiella intäkter

Utdelning aktier och andelar 4,8 4,8

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

Utdelning från andra företag 0,0 0,8 0,0 0,8

Räntor, bank 0,1 0,0 0,0 0,0

Räntor, utlämnade lån 0,0 0,2 0,0 0,0

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

Övrigt 0,0 0,1 0,0 0,1

5,0 1,1 6,4 2,5

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader mm -2,9 -2,2 -0,1 0,0

Mottagaravgifter 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Övrigt 0,0 -0,9 0,0 0,0

-2,9 -3,2 -0,1 -0,1

Not 8 Jämförelsestörande poster

Not 9 Skatter/bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Not 10 Årets resultat 22,0 45,0 9,4 34,2

Upplysning om räkenskapsrevision

Kostnad för revisorernas granskning

av bokföring, delårsrapport och årsredovisning 0,0 0,0 0 0,0

kommunkoncern kommun

Hedemora Hedemora
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Mnkr
Bokslut 2019

2020-01-01--

2020-08-31

Bokslut 

2019

2020-01-01--

2020-08-31

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 906,0 1 012,0 312,5 312,5

Ackumulerade avskrivningar -197,0 -320,7 -197,0 -202,9

Ackumulerade nedskrivningar 0,0 -0,6

Ackumulerade uppskrivningar 0,0 0,0

Bokfört värde 709,0 690,7 115,5 109,6

Redovisat värde vid årets början 116,1 115,5 116,1 115,5

Investeringar 9,4 0,0 9,4 0,0

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

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

Omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,8 0,0 0,8 0,0

Avskrivningar -9,0 -5,9 -9,0 -5,9

Redovisat värde vid årets slut 115,5 109,6 115,5 109,6

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 21,0 år 21,0 år

Not 12 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 752,1 746,0 117,5 121,8

Ackumulerade avskrivningar -75,8 -102,7 -75,8 -80,8

Bokfört värde 676,3 643,3 41,7 41,0

Redovisat värde vid årets början 47,7 41,7 47,7 41,7

Investeringar 5,5 4,6 5,5 4,6

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

Avskrivningar -8,6 -5,3 -8,6 -5,3

Redovisat värde vid årets slut 41,7 41,0 41,7 41,0

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 9,6 år 9,6 år

Not 13 Pågående investeringar

Anskaffningsvärde 42,1 128,0 16,6 22,5

Bokfört värde 42,1 128,0 16,6 22,5

Redovisat värde vid årets början 6,8 42,2 6,8 16,6

Investeringar 24,6 102,4 24,6 10,5

Aktiverade investeringar -14,7 -16,6 -14,7 -4,6

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 16,6 128,0 16,6 22,5

Hedemora Hedemora

kommunkoncern kommun
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Mkr
Bokslut 2019

2020-01-01--

2020-08-31 Bokslut 2019

2020-01-01--

2020-08-31

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterföretag

AB Hedemorabostäder, 100 % 0,0 0,0 10,7 10,7

Hedemora Energi AB, 100 % 0,0 0,0 7,1 7,0

Hedemora Kommunfastigheter AB, 100% 0,0 0,0 30,0 30,0

Hedemora Näringsliv AB 0,0 0,0 1,0 1,0

 0,0 0,0 48,8 48,7

Andelar i intresseföretag

Svältbackens Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommuninvest 4,9 4,7 4,8 4,7

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

Övrigt 2,2 2,1 0,0 0,0

7,2 7,1 5,0 5,0

Långfristiga fordringar

Lån till föreningar 2,7 2,8 2,7 2,7

2,7 2,8 2,7 2,7

S:a finansiella anläggningstillgångar 9,9 9,9 56,5 56,4

Not 15 Förråd, exploatering

Förråd och lager 10,2 12,9 0,0 0,0

Exploateringsfastigheter 1,2 0,9 1,2 0,9

11,4 13,8 1,2 0,9

Not 16 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9,4 68,9 9,1 2,3

Övriga fordringar 50,6 60,9 45,8 50,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 42,4 47,3 21,9 32,2

102,4 177,1 76,8 85,1

Not 17 Kassa och bank

Koncernkonto 168,0 196,6 167,9 198,4

Övriga bankkonton 0,1 1,1 0,1 -0,8

168,1 197,7 168,0 197,5

Specifikation av koncernkonto:

Hedemora Kommun 82,4 98,6 82,4 98,6

Hedemora Energi AB 21,5 35,1 21,5 35,1

AB Hedemora bostäder 32,3 26,4 32,3 26,4

Hedemora kommunfastigheter AB 29,1 36,4 29,1 36,4

Hedemora Näringsliv AB 2,8 2,0 2,8 2,0

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0

168,0 198,4 168,0 198,4

Not 18 Eget kapital

Eget kapital 447,9 289,2 215,4 207,9

Justering ingående kapital -8,9 157,5 -3,0 0,0

Årets resultat 7,0 34,6 -4,4 34,2

446,0 481,3 208,0 242,1

Hedemora Hedemora

kommunkoncern kommun
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Mnkr
Bokslut 

2019

2020-01-01--

2020-08-31

Bokslut 

2019

2020-01-01-

-2020-08-

Not 19 Avsättningar för pensioner

Pensionsavsättningar 12,8 13,7 9,4 10,3

Löneskatt 24,26% 2,3 2,5 2,3 2,5

15,1 16,2 11,7 12,8

Aktualiseringsgrad 99% 99%

Not 20 Övriga avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 49,2 64,8 0,0 0,0

49,2 64,8 0,0 0,0

Not 21 Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 966,3 996,9 0,8 0,7

966,3 996,9 0,8 0,7

Not 22 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 70,5 101,7 36,3 24,0

Div. kortfristiga skulder 19,9 28,5 90,4 109,5

Moms och särskilda punktskatter 0,7 0,2 0,7 0,2

Personalskatter 10,9 12,0 10,9 11,3

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 140,8 158,9 117,6 112,5

242,8 301,2 255,9 257,5

(varav semesterlöneskuld) 46,8 35,8 38,1 24,5

Not 23 Ansvarsförbindelse pensioner

Pensioner intjänande före 1998 124,4 124,4 124,4 124,4

Löneskatt, 24,26 % 30,2 30,2 30,2 30,2

154,6 154,6 154,6 154,6

Not 24 Borgensåtaganden

AB Hedemorabostäder 0,0 0,0 279,9 279,9

Hedemora kommunfastigheter AB 0,0 0,0 244,0 244,0

Hedemora Energi AB 0,0 0,0 393,5 422,7

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

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

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

Svältbackens Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Fastigo 0,4 0,0 0,0 0,0

0,9 0,5 967,9 997,1

kommunkoncern kommun

Hedemora Hedemora
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6. Driftsredovisning 

6.1 Sammanställning

mnkr Utfall Budget Utfall avvikelse Budget Prognos Prognos

2019-01-01-

-2019-08-

2020-01-01-

-2020-08-

2020-01-01-

-2020-08-

2020 2020 avvikelse

Kommunrevisionen -0,3 -0,6 -0,4 0,2 -0,9 -0,9 0,0

Valnämnden -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndaren -1,9 -1,8 -1,6 0,2 -2,7 -2,7 0,0

Kommunstyrelsen -48,9 -46,7 -50,4 -3,7 -70,2 -74,1 -3,9

Bildningsnämnden -274,9 -275,8 -274,5 1,4 -414,4 -422,2 -7,8

Omsorgsnämnden -288,1 -280,7 -285,5 -4,9 -418,6 -441,9 -23,3

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -36,9 -37,8 -34,1 3,7 -56,7 -56,9 -0,2

Summa nettokostnader -651,3 -643,4 -646,5 -3,1 -963,5 -998,7 -35,1

Skatteintäkter 468,4 470,7 465,2 -5,5 706,1 699,4 -6,7

Generella bidrag och utjämning 176,2 185,6 204,6 19,1 278,4 309,6 31,2

Finansnetto 8,0 4,0 4,0 7,7 5,3 -2,4

Gemensamma kostnader 8,3 -10,9 7,1 18,0 -16,9 -16,9 0,0

Oförutsedda intäkter och kostnader -1,4 -1,0 0,4

Årets resultat 9,6 2,0 34,2 32,3 10,4 -2,3 -13,0

 

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  

utbetalda löner. Den del som inte avser lagstadgade 

arbetsgivaravgifter, 39,00%-31,42% = 7,58% tillförs 

finansförvaltningen för att täcka de delar som avser 

avtalspensioner och -försäkringar. 

Slutligen debiteras nämnderna för kapitalkostnader i 

form av en internränta på 1,5 % vilken beräknas på 

respektive nämnds bokförda anläggningstillgångar. 

Denna debitering redovisas som intäkt under 

Finansförvaltningen och som en kostnad för nämnderna.  

 

Mkr Utfall  Budget Utfall Budget- Budget Prognos Prognos- 

  2019-01 -  2020-01 - 2020-01 - avvikelse 2020 2020 avvikelse 

  2019-08 2020-08 2020-08         

Skatteintäkter 468,4 470,7 465,2 -5,5 706,1 699,4 -6,7 

Generella bidrag och utjämning 176,2 185,6 204,6 19,0 278,4 309,6 31,2 

Finansnetto 8,0 5,1 3,9 -1,2 7,7 5,3 -2,4 

Gemensamma kostnader 8,3 -10,9 7,1 18,0 -16,3 -16,9 -0,6 

Oförutsedda intäkter och kostnader 0,0 -1,3 0,0 1,3 -2,0 -1,0 1,0 

S:a Finansförvaltningen 660,8 649,2 680,8 31,6 973,9 996,4 22,5 

 
 

Ekonomiskt resultat och prognos 

Finansförvaltningen räknar i sin prognos för 2019 att nå 
ett resultat på 996,4 mkr, vilket är 22,5 mkr bättre än 

budget.  

• Skatteintäkter beräknas till 6,7 mkr sämre än 

budget. Detta beror på inkomstbortfall till följd 

av coronaviruset. 

• Generella bidrag och utjämning. Här ingår 

inkomstutjämning, kostnadsutjämning, bidrag 
för LSS-utjämning, kommunal fastighetsavgift, 

mm. Den största orsaken till beräknat överskott 

på 31,2 mkr är extra statsbidrag från staten. 

Dessa extra intäkter har periodiserats i 

delårsbokslutet. 

 

 

• Finansiella intäkter och kostnader. 

Prognosen som är -2,4 mkr sämre än budget 

beror till stor del på lägre utdelning från 

Kommuninvest än väntat. 
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• Gemensamma kostnader. Här redovisas en 

del för kommunen övergripande kostnader, 

vilket huvudsakligen består av ej utfördelade 

pensionskostnader, mm. Prognosen är 0,6 mkr 

sämre 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.

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 2020 är -0,9 mkr. Resultatet är i   

enlighet med budget. 

 

  

Övergripande (mkr) 

Utfall            

190101-

190831 

Budget                 

200101-

200831 

Utfall                    

200101-

200831 

Budget- 

avvikelse 

200101-

200831 

Budget  

2020 

Prognos 

2020 

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 -0,2 -0,2 0,0 

Övriga kostnader -0,2 -0,5 -0,2 -0,3 -0,7 -0,7 0,0 

SUMMA -0,3 -0,6 -0,3 -0,3 -0,9 -0,9 0,0 
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6.4 Överförmyndare

 

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). Samarbete 

pågår med Fagersta kommuns överförmyndarkontor för 

att utöka samarbetet att gälla även Fagersta kommun. 

 

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.  

Ekonomiskt resultat och prognos 

2020-01-01--2020-08-31        

Övergripande (mkr) 

Utfall            

190101-

190831 

Budget                 

200101-

200831 

Utfall                    

200101-

200831 

Budget- 

avvikelse 

200101-

200831 

Budget  

2020 

Prognos 

2020 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter 1,7 1,5 1,7 -0,2 2,2 2,2 0,0 

Personalkostnader -3,1 -2,8 -2,9 0,1 -4,2 -4,2 0,0 

Övriga kostnader -0,5 -0,5 -0,4 -0,1 -0,8 -0,8 0,0 

SUMMA -1,9 -1,8 -1,6 -0,2 -2,7 -2,7 0,0 

För hela överförmyndarförvaltningen sammantaget råder ett underskott 2020-08-31. Överlag förutspås att 

överförmyndarförvaltningen under 2020 som helhet kommer hålla sig inom ramen för budgeten. 

 

 

2020-01-01--2020-08-31        

Verksamhet (mkr) 

Utfall          

190101-

190831 

Budget                 

200101-

200831 

Utfall                    

200101-

200831 

Budget- 

avvikelse 

200101-

200831 

Budget  

2020 

Prognos 

2020 

Prognos-

avvikelse 

Överförmyndare och kansli -0,7 -0,8 -0,5 -0,3 -1,2 -1,2 0,0 

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

SUMMA -1,9 -1,8 -1,6 -0,2 -2,7 -2,7 0,0 

 

Överförmyndarförvaltningen som helhet ligger på ett 

överskott på 0,2 mkr 2020-08-31 medan 
Överförmyndarkansliet har ett överskott på 0,3 mkr och 

arvode för gode män uppvisar ett underskott på ca 

0,1mkr. Avvikelserna 200831 är 

periodiseringsavvikelser; intäkter från samverkande 

kommuner inkomna och arvoden till gode män utbetalda 
för i princip hela året.  Vid årets slut beräknas ekonomin 

vara i balans.  
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6.5 Kommunstyrelsen 

Ordförande: Stefan Norberg 

Förvaltningschef: Annika Strand 

Verksamhetsområden 

• Kansli, inklusive beredskap och säkerhet 

• Ekonomiavdelning 

• Personalavdelning 

• IT-avdelning 

• Kommunikationsavdelning 

• Näringsliv  

• Räddningstjänst 

 

Måluppfyllelse 

Året har hittills präglats mycket av den pågående 

pandemin. Arbetet har rullat på, om än i ändrade former 

genom nya arbetssätt. De flesta fysiska möten har ersatts 

av digitala och de som har haft möjlighet har arbetat 

hemifrån. 

Utredning och näringslivsbolaget och konsekvenser av 

att driva näringslivsarbetet i förvaltningsform har gjorts. 

Inga beslut i frågan är tagna ännu. En extra insats har 

gjorts för att stödja företagare i coronakrisen. 

Kommunstyrelsen har beviljat ett belopp motsvarande 

400 tkr till företagarhjälpen. 

Internkontrollplanen gås igenom på ledningsträffar och 

arbetsplatsträffar och arbetet är aktivt.  

Kansliet har pågående aktiviteter för att bidra till att 

förverkliga kommunfullmäktigemålen. Några som kan 

nämnas är att tjänstegarantier avseende telefoni och mail 

är under revidering för att nå en ökad tillgänglighet för 

medborgare. Utveckling av ett kundcenter har startats 

och verkställelse planeras vid återflytt till Tjädernhuset 

efter ombyggnation. För att säkerställa säkrare 
personuppgiftshantering och ärendeprocesshantering 

görs en översyn av styrdokument. En handlingsplan ska 

kopplas till digitaliseringsstrategin för att säkra att digital 

utveckling sker i enlighet med strategin. 

Stödfunktionerna som ekonomi, IT, kommunikation och 

personal arbetar tillsammans med koncernbolagen för att 

hitta effektivisering och förbättrad kundnytta. Arbetet 

ska vara slutfört december 2020. 

Ekonomiavdelningen startat ett arbete för att se över 

avtalstroheten i kommunen.  Lönesättningsmodellen har 
utvecklats och beräknas bli färdig under år 2020. En 

personalförsörjningsplan är under upprättande. En 

strategisk inriktning för kommunens fordon är under 

upprättande samt en plan för fortsatt minskning av 

sjukfrånvaron.  

Kommunikation och säkerhet har varit i stort fokus under 

vår och sommar. Pandemin har ställt stora krav på 

kommunikation- och säkerhet och i praktiken har det 
arbetet upptagit mycket arbetstid inom förvaltningen. 

Kommunikationsenheten har aktivitetsplaner för arbeten 

som kan påverka den övergripande måluppfyllnaden. 

Några av de viktigaste är att få en ökad kommunikation 

med medborgarna genom en ökad närvaro i sociala 

medier samt utökad webbplats.  

Personalavdelningen har en upprättat aktivitetsplan from 

augusti 2020. De aktiviteter som ska bidra till 
måluppfyllelse är att ta fram en 

personalförsörjningsplan, ta fram en plan för att minska 

sjukskrivningar, utveckla lönesättningsmodellen samt 

samordna den enkät som visar hur medarbetarna 

uppfattar kommunens ledning och styrning (HME-

enkäten).
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Ekonomiskt resultat och prognos 

2020-01-01--2020-08-31        

Övergripande (mkr) 

Utfall            

190101-

190831 

Budget                 

200101-

200831 

Utfall                    

200101-

200831 

Budget- 

avvikelse 

200101-

200831 

Budget  

2020 

Prognos 

2020 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter 9,3 5,1 5,3 0,2 7,7 7,5 -0,2 

Personalkostnader -20,7 -19,7 -21,0 -1,3 -29,6 -30,3 -0,7 

Övriga kostnader -37,6 -32,2 -34,7 -2,5 -48,2 -51,2 -3,0 

SUMMA -49,0 -46,8 -50,4 -3,7 -70,2 -74,1 -3,9 

 

Övergripande kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelseförvaltningens utfall 200831 är 50,4 

mkr alltså 3,7 mkr över budget. Jämfört med utfallet 

190831 är nettokostnadsökningen 1,4 mkr (2,8 %). 

Beräknad avvikelse vid årets slut jämfört med budget är 

-3,9 mkr. Under första kvartalet har verksamheter flyttats 

inom Kommunstyrelseförvaltningen och därmed 

budgetposter. Hela kundtjänst har flyttats från IT-

enheten till Kommunikationsavdelningen, ansvaret för 

E-arkiv flyttats från Ksf ledning till 

Kommunikationsavdelningen. 

Intäkter: Den positiva avvikelsen på 0,2 mkr 200831 

beror på periodiseringsavvikelser och förväntas bli till ett 

underskott med 0,2 mkr vid årets slut, vilket förklaras av 

ett återkrav av anslag för AMIF-projektet (0,5 mkr) men 

också överskott för schablonersättningen från 

Migrationsverket jämfört med budget. 

Personalkostnader: Underskottet på 1,3 mkr 200831 

beräknas minska till ett underskott på 0,7 mkr 201231 

främst p g a vakanser under hösten. 

Övriga kostnader: Budgetavvikelsen på -2,5 mkr 

200831 väntas öka till -3,0 mkr vid årets slut. 

Underskottet beror till största delen på ökade 

licenskostnader men också hyreskostnader som ej varit 

budgeterade. 

 

Åtgärder för en budget i balans 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på -3,9 
mkr för året. Nedan följer exempel på åtgärder som 

genomförs för att nå en budget i balans: 

• Minskar 2 strategtjänster 

• Utreder samarbetsmöjligheter mellan 

stödfunktionerna och koncernbolagen 

• Säljer delar av kommunens bilpark

2020-01-01--2020-08-31        

Verksamhet (mkr) 

Utfall          

190101-

190831 

Budget                 

200101-

200831 

Utfall                    

200101-

200831 

Budget- 

avvikelse 

200101-
200831 

Budget  

2020 

Prognos 

2020 

Prognos-

avvikelse 

Politik -4,1 -3,6 -3,8 -0,1 -5,5 -5,1 0,4 

Ksf ledning -6,7 -5,2 -5,1 0,1 -7,4 -8,7 -1,4 

Administrativ avdelning -0,3 0,3 0,0 -0,3  0,2 0,2 

Kommunikationsavd -2,1 -4,7 -4,5 0,2 -7,7 -7,7 0,0 

Ekonomiavd -6,6 -6,3 -7,3 -1,0 -9,4 -10,7 -1,3 

IT-avd -10,9 -8,9 -10,6 -1,8 -12,8 -14,4 -1,6 

Näringsliv -3,3 -2,8 -3,2 -0,3 -4,3 -4,5 -0,2 

Personalavd -5,7 -5,7 -5,7 -0,1 -8,5 -8,5 0,0 

Räddningstjänst -9,4 -9,8 -10,0 -0,2 -14,7 -14,7 0,0 

SUMMA -49,1 -46,8 -50,4 -3,6 -70,2 -74,1 -3,9 

Årsbudget har omförts från IT-avdelningen till 

Kommunikationsavdelningen i samband med att 

ansvaret för Kundtjänst flyttades.   

Politik: Vid årets slut beräknas ett överskott jämfört med 

budget vilket till största delen förklaras av 

överbudgetering av medlemsavgifter.  
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KSF ledning och Administrativ avdelning: Den 

beräknade totala budgetavvikelsen vid årets slut avser 

kostnader av mer tillfälligt slag; återbetalning av del av 

anslag från AMIF, Coronastöd till företag genom HNAB 

och ej budgeterad hyra för nya arkivlokaler och STAR-

biografen.  

Kommunikationsavdelningen: Under våren fördes 

Kundtjänst budget över till 

kommunikationsavdelningen. Överskottet 0831 

förklaras av periodiseringsfel och vid årets slut beräknas 

ingen avvikelse i förhållande till budget. 

Ekonomiavdelningen: Personalkostnaderna beräknas 

överstiga budget med 1,1 mkr vid årets slut till följd av 

dubbelbemanning vid nyanställningar (4 pers), 

avslutningskostnader samt beräknad neddragning för 

partiella ledigheter. Resterande underskott avser 

administrativa tjänster.  

 
IT avdelningen: Totalt beräknas vid årets slut ett utfall 

på 14,4 mkr vilket överstiger budget med 1,6 mkr. 

Underskotten avser licenser, avskrivningskostnader, E-

tjänstplattform (ej budgeterad) konsulter och 

datakommunikation.  

Näringsliv: Prognostiserat underskott avser ägartillskott 

till Almi, 

Personalavdelningen: Ingen budgetavvikelse väntas.  

Räddningstjänst: Beräknas följa budget. 

 

Investeringar 

Investering (mkr) 
Överfört 

från 2019 

Budget 

2020 
Utfall 

Budget-

avvikelse 

 Prognos 

2020 

Prognos-

avvikelse 

49234 Kablage, större enheter -0,2   -0,1 0,1 -0,2 0,0 

49255 Övergång Svartfiber -0,3   0,0 0,3 -0,3 0,0 

49263 Bilar -0,5   -0,4 0,1 -0,4 0,1 

49277 AP-licenser 2019 -0,1   0,0 0,1 -0,1 0,0 

49282 Nytt datacenter 2020   -3,0 -2,9 0,1 -2,9 0,1 

49283 Switchar 2020   -0,2 -0,1 0,1 -0,2 0,0 

49284 Switch Lan Light 2020   -0,3 -0,2 0,1 -0,3 0,0 

49285 Switchar POE 2020   -0,3 -0,2 0,1 -0,3 0,0 

49286 Accesspunkter 2020   -0,3 0,0 0,3 -0,3 0,0 

49287 Batteribackup 2020  -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 

49297 Beredskapshöjande insatser  -1,7 -0,1 1,6 -1,7 0,0 

49298 Bilinköp 2020   -2,6 0,0 2,6 -2,6 0,0 

SUMMA -1,1 -8,5 -4,0 5,6 -9,4 0,2 
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6.6 Bildningsnämnden 

Ordförande: Christina Lundgren 

Förvaltningschef: Eva Winarve-Westerholm & Niklas Nordahl 

 
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 

Samtliga enheter inom avdelningen har aktivitetsplaner 

på plats. Vissa av aktiviteterna är fokuserade mot 

specifika nyckeltal, andra mer generellt utifrån 

målformuleringarna. 

När det gäller aktiviteter riktade mot nyckeltalen på 

nämndsnivå så är de många gånger riktade mot den 
specifika verksamheten på enheten. Exempel på 

aktiviteter är riktade inköp och aktiviteter vid biblioteket 

som ska attrahera män att komma och nyttja bibliotekets 

tjänster utifrån nyckeltalet att andelen män som nyttjar 

bibliotekets tjänster ska öka.  

En stor utmaning för verksamheterna har varit den 

pågående pandemin vilket lett till förändrad verksamhet. 

Två enheter som påverkats mer är kultur och fritid vilka 

fått ställa in ett stort antal planerade arrangemang som 

skulle bidra till måluppfyllelsen för dessa enheter. 

De flesta aktiviteter som genomförs är processer, men ett 

som är mera konkret är Vasaskolans mål att få  

 

certifieringen Grön Flagg vilket man lyckades med under 

juni månad. 

Vi ser även ett ökat deltagande i kulturskolan där 

exempelvis ”Rytmik för små barn” blev fullbokat och vi 

tvingades neka flera anmälningar. 

En framgång för fritidsenheten är att Fun Camp under 

sommaren lockade ett stort deltagande samt att vi har 

inlett en samverkan med kyrkan som går under namnet 

meningsfull fritid och riktar sig nu i uppstarten mot 

högstadieelever. 

Biblioteket utökade sin tjänst ”Boken kommer” under 

pandemin, en tjänst som innebär möjlighet att få böcker 

hemlevererade vilket var uppskattat av framförallt 

personer i riskgruppen. 

Gymnasiets IM program lyckades hjälpa en stor andel 

elever vidare till en behörighet för nationella program, 

den högsta siffran på flera år. 

Ekonomiskt resultat och prognos 

2020-01-01--2020-08-31        

Övergripande (mkr) 

Utfall            

190101-

190831 

Budget                 

200101-

200831 

Utfall                    

200101-

200831 

Budget- 

avvikelse 

200101-

200831 

Budget  

2020 

Prognos 

2020 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter 65,0 55,0 66,6 11,6 81,7 89,9 8,2 

Personalkostnader -200,5 -192,8 -203,4 -10,6 -289,2 -297,0 -7,8 

Övriga kostnader -139,5 -138,1 -137,7 0,3 -206,9 -215,1 -8,2 

SUMMA -274,9 -275,8 -274,5 1,4 -414,4 -422,2 -7,8 

Kommunfullmäktige beviljade den 22 september ett 

äskande från bildningsförvaltningen om 

ramförstärkning för 2020; 5,6 mkr, med anledning av 

kostnader för utökade platser inom friförskolorna. 

Denna ramförstärkning ingår inte i prognosen -7,8 

mkr. 

Intäkter: Bidraget från Migrationsverket för asylsökande 

och schablonersättningen, (bidrag de två första åren för 

nyanlända som har fått uppehållstillstånd), är den största 

intäkten för Bildningsförvaltningen och är budgeterat till 

20 mkr. Riktade statsbidrag från Skolverket för olika 

satsningar inom för- och grundskola har ökat markant de 

senaste åren. Bidraget från Skolverket för likvärdig skola 
är det största riktade statsbidraget och uppgår till 10,6 

mkr.  
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Förutom statsbidrag erhåller förvaltningen också intäkter 

i form barnomsorgsavgift och interkommunal ersättning 

för barn och elever folkbokförda i andra kommuner men 

inskrivna i för-, grund- och gymnasieskola i 

Hedemorakommun. Försäljning av måltider och 
hyresintäkter för sportanläggningarna är andra intäkter 

som tillfaller Bildningsförvaltningen. Det budgeteras för 

beslutade statsbidrag och övriga intäkter enligt 

beräkningar. För delåret överstiger intäkterna budget 

med (+11,6 mkr). De största posterna avser ej 

budgeterade statsbidrag från Skolverket för t e x mindre 

barngrupper i förskolan och bidrag till 

vuxenutbildningen, ersättning från Staten för extra 

sjuklönekostnader orsakat av pandemin Covid-19, och 

bidrag från Kulturrådet för stärkta bibliotek och 

skapande skola.  

Personalkostnader: Alla statsbidrag används främst till 

personalkostnader. Underskottet (-10,6 mkr) av 

personalkostnader jämfört med budget för delåret avser 

främst ej budgeterade personalkostnader som finansieras 

av diverse ej budgeterade statsbidrag som översteg 

budget med (+11,6 mkr), se ovan under rubriken intäkter.  

De största posterna är inom förskolan och 

vuxenutbildningen. Tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinärt stöd inom för- och grundskolan och ej 

genomförda besparingar påverkar också underskottet av 

personalkostnader och ingår i det prognostiserade 

underskottet, vilket beskrivs närmare under respektive 

verksamhet nedan.  

 

Övriga kostnader: Bidrag till fristående skolor, 

fritidshem och förskolor samt interkommunal ersättning 

är den största övriga kostnaden tillsammans med 

lokalkostnaderna. Läromedel, livsmedel och 

förbrukningsmaterial är andra stora kostnader för 

Bildningsförvaltningen. De största inköpen sker under 

hösten när nytt skolår påbörjas vilket resulterar i ett 
överskott jämfört med budget för perioden för dessa 

poster. En utökning av ett femtiotal fristående 

förskoleplatser, fler fritidsplatser och ej budgeterade 

lokalkostnader för SFI, svenska för invandrare, innebär 

ett större underskott jämfört med budget för delåret. 

Bidraget till fristående förskolor och skolor 

prognostiserar också ett underskott på (-6,6 mkr). 

Bildningsförvaltningens sammanlagda prognos är på  

(-7,8 mkr) för 2020. 

Åtgärder för en budget i balans 

Bildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -7,8 

mkr för året. Tack vare budgetförstärkningen från 

kommunfullmäktige förbättras det underskottet till -2,2 

mkr. För att få bukt med det resterande underskottet 

genomförs följande åtgärder: 

• En gemensam utbildningsgrupp har startats för 

elever i behov av särskilt stöd. Detta ska leda till 

minskade kostnader för tilläggsbelopp. 

• Vissa tjänster vakanshålls tillfälligt, t.ex. 

förvaltningschef och rektor. 

• Minimerar vikariekostnader genom att 

samarbeta mellan förskoleenheter 

• SFI flyttar till billigare lokaler vid årsskiftet 

• Arbetar med att minska sjukfrånvaron

2020-01-01--2020-08-31        

Verksamhet (mkr) 

Utfall          

190101-

190831 

Budget                 

200101-

200831 

Utfall                    

200101-

200831 

Budget- 

avvikelse 

200101-

200831 

Budget  

2020 

Prognos 

2020 

Prognos-

avvikelse 

Förvaltning, övergripande -5,8 -4,0 -7,3 -3,3 -5,8 -6,0 -0,3 

Avdeln 1, centralt -40,5 -39,0 -40,6 -1,6 -59,2 -65,4 -6,2 

Avdeln 2, centralt -22,8 -20,0 -21,3 -1,3 -30,0 -33,4 -3,4 

Kostenhet -15,2 -16,6 -14,8 1,8 -24,9 -24,6 0,3 

Elevhälsa -6,8 -8,5 -7,2 1,3 -12,8 -12,1 0,6 

Bibliotek -3,6 -4,1 -3,7 0,4 -6,2 -6,2 0,0 

Bildningskontoret 5,5 3,9 4,1 0,2 5,3 8,4 3,1 

Förskola -42,9 -45,4 -41,2 4,2 -68,0 -65,1 2,8 

Grundskola F-6 -66,2 -64,0 -65,8 -1,7 -95,5 -100,4 -4,9 

Grundskola 7-9 -24,6 -24,7 -22,8 1,9 -37,1 -36,9 0,2 

Fritid -13,3 -13,0 -13,5 -0,5 -19,5 -20,0 -0,5 

Kulturenhet -3,7 -4,7 -3,6 1,2 -7,1 -6,8 0,4 

Gymnasieskola -29,5 -29,0 -28,9 0,1 -43,5 -43,5 0,0 

YH-utbildningar 0,0 0,5 0,5 0,0 0,7 0,7 0,0 

Gruvorten -0,5 -0,5 -0,3 0,1 -0,7 -0,7 0,0 

Vuxenutbildningen -5,0 -6,8 -8,1 -1,3 -10,2 -10,0 0,2 

SUMMA -274,9 -275,8 -274,5 1,4 -414,4 -422,2 -7,8 
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Övergripande (förvaltningen): Bildningsförvaltningen 

har omorganiserats och numera är det endast nämnd, 

förvaltningsledning samt vissa 

förvaltningsgemensamma kostnader som redovisas 

under övergripande förvaltning. Uppbokade 
löneökningar för hela förvaltningen samt 

uppsägningskostnader av en tjänst är huvudorsaken till 

periodens underskott (-3,3 mkr) jämfört med budget. En 

besparing på 0,5 tj förvaltningsassistent kommer inte att 

genomföras då tjänsten redan var borttagen. 

Underskottet kommer att kompenseras något då 

förvaltningschefstjänsten är vakant under hösten och 

prognosen är (-0,3 mkr) vid årets slut. 

Avdelning 1 (centralt) Här hanteras ekonomin för 

statsbidrag från Skolverket och extern undervisning. Vid 

periodslutet 0831 finns här statsbidrag som ska fördelas 

under hösten till främst förskola och grundskola. Detta 

innebär ett överskott jämfört med budget 200831, men 

vid årets slut ska dessa medel i princip vara utdelade och 

förbrukade. Extern undervisning avser till största delen 

bidrag till fristående förskolor och skolor men också 

interkommunal ersättning, IKE, för barn och elever 

skrivna i Hedemora kommun men som går på för- och 

grundskolor i annan kommun. I år beräknas den delen 
göra ett underskott på drygt (-6 mkr) till följd av en 

utökning på ca 50 förskoleplatser, vilket var nödvändigt 

för att minska barnomsorgskön i Hedemora kommun. 

Vakanshållning av rektor, deltagande i färre utbildningar 

och högre barnomsorgsintäkter har vägt upp befarat 

underskott något. 

Avdelning 2 (centralt) avser övergripande 

ledningskostnader för Grundskola 7-9, gymnasiet och 
vuxenutbildning samt kultur och fritid. Kostnader för 

interkommunal ersättning, IKE, för gymnasie- och sär-

gymnasieelever ligger också under avdelning 2. Till följd 

av lägre intäkter samt högre kostnader för IKE jämfört 

med budget samt en generell besparing så redovisar 

avdelning 2 ett underskott (-1,3 mkr) för delåret och 

prognosen för helåret är (-3,4 mkr) jämfört med budget. 

En generell besparing för avdelningen kommer delvis att 

genomföras genom ett förväntat överskott för 

vuxenutbildningen, kulturenheten samt grundskola 

årskurs 7-9.  

Kostenheten har haft lägre kostnader under våren då 

färre måltider har serverats på grund av pandemin Covid- 

19. Bland annat var Martin Koch gymnasiet stängt under 

delar av våren. Men intäkterna har också varit lägre då 

färre luncher har sålts till dagliga verksamheter som har 

varit stängda. En föräldraledighet har inte behövt ersättas 

med vikarie och under sommarlovet minskar 

kostnaderna för livsmedel och kostenheten redovisar ett 
överskott för delåret (+1,8 mkr) jämfört med budget. 

Men under hösten beräknas kostnaderna öka då alla 

verksamheter är i gång igen. Några deltidsanställda har 

använt sig av rätten till heltid och en viss utökning av 

tjänster har gjorts. Trots svårigheter att förutse 

pandemins påverkan på höstens verksamhet så 

prognostiserar kostenheten ett överskott (+0,3mkr) 

jämfört med budget vid årets slut. 

Elevhälsan: På grund av pandemin Covid-19 har inte 

skolläkaren kunnat tjänstgöra enligt plan. Vidare så har 

föräldraledighet, deltidsarbete samt sjukskrivningar som 

ej ersätts med vikarie bidragit till ett överskott (+1,3 mkr) 

för perioden. Under hösten kommer kostnaderna öka för 
projektet ”tidiga insatser”. Det blir högre hyror för nya 

lokaler och vissa tjänster är omgjorda till 

semestertjänster. Trots det prognostiserar elevhälsan ett 

positivt resultat (+0,6 mkr) vid årets slut. 

Bibliotek har haft en vakans under våren och tillsammans 

med ej förbrukat statsbidrag från Kulturrådet för stärkta 

bibliotek så redovisas ett överskott (+0,4 mkr) jämfört 

med budget för delåret. Statsbidraget kommer att 
användas under hösten och den vakanta tjänsten har 

tillsatts. Överskottet från vakansen kommer att täcka 

utökningen till heltid av en deltidstjänst och biblioteket 

förväntas ha budget i balans vid årets slut. 

Bildningskontor: Verksamheten som bedrivs här avser 

bland annat administration och övergripande 

förvaltningsfrågor vilket beräknas ha en ekonomi i 
balans vid årets slut. Den andra stora delen avser intäkter 

från Migrationsverket som schablonbidrag och bidrag 

som återsöks för asylsökande barn och elever. Det är 

budgeterat för ett överskott för att ha en reserv, och detta 

ser ut att hålla men inga beslut har ännu kommit från 

Migrationsverket för 2020 års återsök av bidrag för 

asylsökande. Alla beslut för 2019 har inte heller kommit. 

Bidragen från Migrationsverket finansierar 

modersmålsundervisning samt kostnader i skolor och 

förskolor för gruppen nyanlända där merparten har stora 

behov av extra stöd i språk och studiehandledning i sin 

undervisning.  

Förskolan: Verksamheten har ett positivt resultat 

jämfört med budget 200831 och i prognosen till årets 

slut. En förklaring är konsekvenserna av pandemin 

Covid-19 och sjukskrivningar; dels var både personal 

och barn sjuka samtidigt under perioder och därmed 

behövde man inte ta in vikarier och dels erhöll 

verksamheten bidraget från staten för 

sjukskrivningskostnader på i det närmaste 1 mkr. Det 
togs också snabbt beslut om att minska ner på möten av 

olika slag vilket också minskade behovet av vikarier.   

Verksamheten vid Nattugglan nyttjas i liten omfattning 

och överskott uppstår. Inom förskolorna har man under 

lång tid arbetat aktivt med att få ner sjukskrivningstalet 

vilket nu börjar ge resultat, är dock något svårt att påvisa 

i det ekonomiska utfallet under dessa speciella 

förhållanden med Covid 19 pandemin. Underskottet för 

tilläggsbelopp inom förskolan prognostiseras till (-1 

mkr.) 

Grundskolan F-6 prognostiserar för 2020 ett underskott 

jämfört med budget (-4,9 mkr) och det avser främst 

tilläggsbelopp och assistenter till elever med extra 

ordinärt behov av stöd. Den vaktmästartjänst som lagts 

in som en budgetbesparing har ännu inte kunnat 

genomföras. Vidare så avser delar av underskottet 

utökade personalkostnader på grund av sjukskrivning, 

studier och tillfällig övertalighet vid en omplacering. 

Budgeten för läromedel och datorer är inte förbrukad, 
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utan de största inköpen sker under hösten. Vidare är inte 

löneökningarna utbetalda ännu. Vårens underskott 

förväntas inte fortsätta i samma takt under hösten. En 

omorganisation till bland annat en liten 

undervisningsgrupp skall koncentrera kompetent resurs 
för de med störst behov av särskilt stöd, det kommer 

också bli mer kostnadseffektivt.  

Grundskola 7-9: Särskolan har inte varit fullt bemannad 

under våren. Å andra sidan så har det inte varit täckning 

i budget för förberedelsegruppen för nyanlända. Vidare 

så är inte budget för inköp av datorer och läromedel 

heller förbrukad för perioden och tillsammans resulterar 

det i ett överskott (+1,9 mkr) jämfört med budget till och 
med augusti månad. Skolorna köper in det mesta av 

läromedel vid skolstart på hösten så budget förväntas 

förbrukas. Under hösten kommer särskolan att vara fullt 

bemannad, årets löneökningar skall betalas ut och 

överskottet förväntas minska till (+0,2 mkr) jämfört med 

budget vid årets slut. 

Fritid har ett underskott (-0,5 mkr) jämfört med budget 
den sista augusti och prognosen är också negativ (-0,5 

mkr) på grund av minskade intäkter. Förutom att färre 

har besökt Vasahallen under pandemin Covid-19 så har 

budget för intäkterna varit optimistiskt budgeterat under 

flera år. På grund av nytt hyresavtal för Svedjans 

gympasal fakturerades hyresintäkter i år retroaktivt för 

hösten 2019 vilket minskar underskottet något. 

Kulturenheten har haft färre arrangemang under våren 
på grund av pandemin Covid-19 och för delåret redovisar 

verksamheten överskott (+1,2 mkr). Vissa statsbidrag är 

ej ännu förbrukade. Prognosen för helåret är också 

positiv (+0,4 mkr) jämfört med budget. Det avser 

tjänstledigheter och deltid som ej ersätts med vikarier 

samt att arrangemanget ”Kulturnatta” blir inställt.  

Martin Koch-gymnasiet har på grund av pandemin 

Covid-19 haft distansutbildning under stora delar av 

vårterminen och det har gynnat ekonomin genom att 

åtgången av förbrukningsmaterial har varit lägre. 

Förövrigt avser periodens överskott (+0,1 mkr) att 

läromedelsbudget ännu inte är förbrukat, en vakant SYV-

tjänst delar av våren samt nedsättning av en tjänst för 

specialpedagog. Trots minskat bidrag från 

migrationsverket och ett ökat elevantal så förväntas en 

ekonomi i balans vid årets slut.    

Vuxen- och Yrkeshögskoleutbildningen: YH-

behandlingspedagogutbildningen finansieras av 

myndigheten för yrkeshögskolan och bidraget förväntas 

täcka årets kostnader. 

Vuxenutbildningen får återbetala statsbidrag för vård och 
omsorgsutbildning som blev tilldelat 2019 på grund av 

att inte alla utbildningsplatser blev fyllda. I år utökas 

antalet platser på olika utbildningar vilket genererar mer 

i statsbidrag.  Regeringen har dessutom beslutat att slopa 

kravet på kommunernas medfinansiering, varannan 

plats, för yrkesprogram vilket gynnar vuxenutbildningen 

ekonomiskt. SFI-utbildningen, svenska för invandrare, 

har ingen budget för lokalkostnader på Kraftgatan och 

kommer att flytta till Backmanska skolan nästa år där 

övrig vuxenutbildning bedrivs. Men årets underskott 

kommer att vägas upp av ökade statsbidrag från 
Skolverket som betalas ut via  Dalavux. Bidraget regleras 

vid årets slut beroende på antalet studieplatser och därför 

redovisar vuxenutbildningen ett underskott för delåret 

men prognostiserar et överskott jämfört med budget vid 

årets slut på (+0,2 mkr).
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Investeringar 

Investering (mkr)
Överfört från 

2019
Budget 2020 Utfall

Budget-

avvikelse
 Prognos 2020

Prognos-

avvikelse

43910 Fastighet Martin Koch -0,1 -0,1 0,0 0,0

43919 Inventarier Martin Koch -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0

43920 Trailer BA-programmet -0,2 -0,1 0,0 -0,2 0,0

44175 Resursteam inventarier -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0

44275 Kostenh: köksutrustning -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0

44455 Särskola Fyrkl inventarier -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0

44464 Förskola gem arb miljö 0,0 0,0 0,0 0,0

44466 Förskola gem utemiljö -0,1 -0,2 0,0 0,3 -0,3 0,0

44470 Utemiljö  F-6 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0

44473 Arbetsmiljö F-6 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0

44481 7-9  inventarier -0,3 0,0 0,3 -0,3 0,0

45004 Inventarier Vasahallen -0,3 -0,2 0,1 -0,3 0,0

45007 Inv idrottsplatser -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0

SUMMA -0,6 -1,5 -0,7 1,4 -2,1 0,0

Martin Koch gymnasiet har 0,2 mkr i budget för 

inventarier och 0,1 mkr av det har använts till markiser. 

Vidare så har investerats i en saxlyft till Bygg och 

anläggningsprogrammet. 

Elevhälsan har investerat i möbler och IT utrustning till 

de nya lokalerna. 

Investeringar i utemiljö F-6 avser markiser och solskydd 

på Stureskolan. 

Efter renoveringen av Vasahallen så har de 

handikappanpassat lokalerna och en taklyft har 

installerats. I Vikmanshyttans sporthall är det en ny 

innebandysarg på plats. 

Förövrigt förväntas kvarstående investeringar 

genomföras enligt plan. 
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6.7 Omsorgsnämnden 

Ordförande: Ulf Hansson 

Förvaltningschef: Marjo Savelius 

 
Verksamhetsbeskrivning 

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 

• Hemtjänst i ordinärt boende  

• Gruppbostäder och servicebostäder 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 upprättat aktivitetsplaner och 

arbetat med dem under delåret för att bidra till 

måluppfyllnad för nämndens mål men också 

kommunfullmäktiges övergripande mål.  

Omsorgsnämnden har tre övergripande mål som följs av 

en rad olika nyckeltal som blir indikatorer på den totala 

måluppfyllnaden.  Förvaltningens särskilda boenden har 

arbetat aktivt med att öka trivseln kring 
måltidssituationen. Måltider är ofta höjdpunkten för de 

boende och det är viktigt att dessa stunder är trivsamma. 

Ett gott bemötande är en av de mest centrala delarna 

inom förvaltningens alla verksamheter.  Tidigare har det 

inkommit klagomål på att det ibland finns 

språkförbristningar hos medarbetare. Under våren har 

därför bemanningsenheten arbetat fram en metod som 

syftar till att innan anställning få en uppfattning om den 

sökande har erforderliga kunskaper i att förstå och tala 

svenska. Ett praktiskt svenskaprov har införts för att alla 

ska få samma grundläggande kontroll innan anställning. 

De som inte klarar de krav som ställs uppmuntras till att 

utbilda sig mer.  

Klagomål som handlar om bristande bemötande 

rapporteras som en avvikelse och hanteras av enhetschef. 

Kommunens värdeord, KRAM, diskuteras på 

arbetsplatsträffar och även vid lönesamtalen. 

Under större delen av delåret har förvaltningens arbete 

fokuserats för att hantera och bekämpa smittspridning av 

corona inom boende för äldre – och funktionshindrade 

och hemtjänst. Smittspridning har förekommit men i 

mycket begränsad omfattning. 

Fysisk distansering och karantän samt begränsad kontakt 

med närstående påverkar med största sannolikhet många 

äldres mående och trivsel. Därför har aktiviteterna på 

boendena varit värdefulla när de har kunnat genomföras. 

Flera enheter har gemsamma aktiviteter såsom bingo, 

gymnastik och, när det varit möjligt, promenader.  

Hedemoras arbetslöshetssiffror har under våren skjutit i 

höjden. Det är främst i gruppen utrikesfödda och gruppen 

unga i åldern 18-24 år som arbetslösheten ökar. 

Förvaltningens arbetsmarknadsenhet och ekonomienhet 

har därför arbetat för att skapa möjligheter för individer 

att bryta sysslolösheten. 

 

Ekonomiskt resultat och prognos 

2020-01-01--2020-08-31

Övergripande (mkr)
Utfall            

190101-190831

Budget                 

200101-200831

Utfall                    

200101-200831

Budget- 

avvikelse 

200101-200831

Budget 

2020
Prognos 2020

Prognos-

avvikelse

Intäkter 55,8 42,0 55,0 13,0 63,0 76,2 13,2

Personalkostnader -245,0 -230,9 -238,9 -8,0 -344,0 -357,6 -13,6

Övriga kostnader -99,0 -91,7 -102,7 -11,0 -137,6 -160,5 -22,8

SUMMA -288,1 -280,7 -286,7 -6,0 -418,6 -441,9 -23,3  
 

Omsorgsförvaltningen redovisar efter årets åtta första 

månader en budgetavvikelse på -6,0 mkr.   

Prognoserna har eventuellt blivit något för negativa, 

speciellt för de personalintensiva verksamheterna. 

Intäkterna är väsentligt högre än budgeterat i och med 

att förvaltningen erhållit ett flertal större bidrag i 

ersättning för utlagda kostnader. Via Försäkringskassan 

har förvaltningen mottagit retroaktiv ersättning i 

kompensation för utbetalda sjuklönekostnader under 
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perioden april till och med juli. Via Arbetsförmedlingen 

har förvaltningen erhållit ersättning i form av lönebidrag 

kopplade till arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 

Förvaltningen har även ansökt om och erhållit 

statsbidrag inom äldreomsorg, LSS samt individ- och 
familjeomsorg, vilka samtliga påverkar resultatet 

positivt. Därutöver har fler platser på gruppbostad LSS 

sålts externt.  Den ersättning som förvaltningen erhåller 

från Migrationsverket i form av schablonbidrag för 

integration av nyanlända och ensamkommande är dock 

lägre än budgeterat och beräknas fortsätta att minska i 

och med ett minskat antal. 

 

Personalkostnaderna utgör över sjuttio procent av 

omsorgsförvaltningens kostnadsbudget. Förvaltningen 

har fortsatt att aktivt arbeta med besparingar genom att, 

bland annat, inte tillsätta de vakanser som uppstått under 

året. Det största underskottet finns inom 

arbetsmarknadsenheten och härrör till 

sysselsättningsbefrämjande åtgärder, vilka delvis täcks 
av lönebidrag.  Årets underskott är, trots höga kostnader 

för övertid och vikarier, lägre än för motsvarande period 

under föregående år, vilket till viss del beror på att 

kostnaden för tillfälligt inhyrd personal i form av 

konsulter bokförs under övriga kostnader. 

 

Budgeten för övriga kostnader har under årets första 

månader överskridits med -11,2 mkr. De största 

underskotten finns inom individ- och familjeomsorgen 

och innefattar kostnader för placeringar, konsulter samt 

försörjningsstöd.  

Statsbidrag / Corona 

Omsorgsförvaltningen söker aktivt de statsbidrag som 

gäller för verksamheten. I och med rådande pandemi har 

Socialstyrelsen fått uppdrag av regeringen att fördela 

bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt 

stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för merkostnader till följd av covid-19. 

Ansökningen för detta sker i två omgångar. 

Verksamheten har följt upp merkostnaderna via ett 

projektnummer och kan konstatera att de största 

kostnaderna avser ökade vikarie- och övertidskostnader. 

Redovisade merkostnader under perioden februari till 

augusti uppgår till ca 7,4 mkr. Dessa är inte medräknade 

i prognosen. 

Åtgärder för en budget i balans 

Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på -23,3 

mkr för året. Nedan följer exempel på åtgärder 

genomförs för att jobba mot en budget i balans: 

• Övergång från dyra konsulentstödda 

familjehem till egna sådana 

• Ändrad delegation för externa placeringar 

• Avveckling av inhyrda konsulter inom IFO 

• Ändrad organisation för bättre samarbete 

mellan AME och IFO för att minska 

kostnaderna för försörjningsstöd 

• Minskning av antalet tjänster samt lämnad lokal 

inom boendestöd 

• Ökat arbete med 
personalplanering/schemaläggning 

• Översyn av administration 

• Uppsägning av flertalet 

tidningsprenumerationer 

• Uppföljningssamtal med förvaltningschef för 

enheter med större underskott

 

2020-01-01--2020-08-31

Verksamhet (mkr)

Utfall          

190101-

190831

Budget                 

200101-

200831

Utfall                    

200101-

200831

Budget- 

avvikelse 

200101-

200831

Budget 

2020
Prognos 2020

Prognos-

avvikelse

Administration, ledning, gemensamt -8,0 -9,9 -10,5 -0,6 -14,8 -11,6 3,2

Råd och stöd 0,0 -1,1 -0,8 0,2 -1,6 -0,9 0,7

0,0

Gemensamt -4,5 -3,2 -4,2 -0,9 -4,9 -6,0 -1,1

Försörjningsstöd -15,9 -14,6 -19,0 -4,5 -21,9 -29,5 -7,6

Vuxna missbruk -6,4 -5,3 -6,9 -1,6 -7,9 -10,6 -2,7

Barn och ungdom -23,2 -16,6 -25,1 -8,5 -25,0 -38,7 -13,7

Flyktingverksamhet 1,3 0,9 -0,2 -1,2 1,4 0,4 -1,0

Stödboende och öppenvård SoL -7,4 -5,6 -4,6 1,0 -8,4 -6,3 2,1

0,0

Gemensamt -4,5 -4,1 -2,7 1,4 -6,2 -5,8 0,4

Bemanning -3,5 -2,8 -2,4 0,4 -4,1 -4,4 -0,2

Socialpsykiatri -11,6 -11,1 -10,2 0,9 -16,5 -15,7 0,9

LSS-verksamhet -53,0 -53,2 -50,6 2,6 -79,1 -78,6 0,5

Arb.markn Mini-Maxi o AME -8,9 -9,0 -12,3 -3,3 -13,5 -15,3 -1,9

0,0

Gemensamt -7,4 -9,5 -7,1 2,4 -14,3 -15,5 -1,1

Biståndsenhet -10,4 -10,8 -8,8 2,1 -16,3 -16,3 0,0

HSR -18,5 -18,5 -19,0 -0,5 -27,6 -29,7 -2,0

Säbo -55,9 -55,1 -54,0 1,1 -81,9 -82,3 -0,5

Ordinärt boende/hemtjänst -50,5 -51,2 -48,3 2,9 -76,0 -75,3 0,8

0,0

SUMMA -288,1 -280,7 -286,7 -6,1 -418,6 -441,9 -23,3
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Omsorgsförvaltningen  

Överskottet på den övergripande avdelningen för 

administration och ledning utgörs till största del av 

en buffert som avses täcka oförutsedda kostnader 

såsom bemanning. Förvaltningen har under rådande 

pandemi haft ökade kostnader för skyddsutrustning 

samt förstärkning av en extrainsatt medicinskt 

ansvarig sjuksköterska.  

 

Individ- och familjeomsorgen

 

Omsorgsförvaltningens stora utmaning för att få en 

budget i balans finns inom Individ- och 

familjeomsorgen, där de största avvikelserna är 

relaterade till placeringskostnader, handläggning 

samt försörjningsstöd. Dessa kostnader följs upp och 

redovisas på en månatlig basis. Därutöver inkommer 

samtliga enhetschefer varje månad med en 
ekonomisk rapport i vilken avvikelser förklaras och 

förslag på åtgärder lämnas. Avdelningen, som i år  

har haft en besparing i form av en vakans på 

avdelningschefsnivå, har under några månader haft 

en konsult som bistått med stöd till enhetscheferna, 

vilket till viss del täcks av att lägre bidrag betalts ut 

för råd och stöd. Därtill har förvaltningen erhållit ett 

extra anslag för kvalitetsledning under pågående 

räkenskapsår vilket framgår som en tillåten 

avvikelse i resultatet (-0,85 mkr). Totalt 

prognosticeras ett underskott a -1,1 mkr. 

 

Försörjningsstöd

Enheten för försörjningsstöd innefattar handläggare 

för ärenden som rör ekonomiskt bistånd samt våld i 

nära relationer. Kostnaden för försörjningsstöd 

fortsätter att öka och trenden visar på en uppåtgående 

kostnadskurva som går i paritet med ökningen av 

antalet hushåll. Under pågående räkenskapsår har 

kommunen bistått i snitt 270 hushåll per månad, 

vilket bidrar till att utfallet efter åtta månader uppgår 

till 19 mkr. Kostnaden för handläggning beräknas 

överskrida budget med 1,5 mkr. Prognosen för 

enheten visar på ett underskott vid årets slut på -7,6 

mkr. 

 

Utfallet för Q3 2020 i tabellen baseras på att kostnaderna för september är desamma som för augusti.

Enheten har under året arbetat med att utöka 

användandet av tjänsten för e-ansökningar vilken de 

senaste månaderna uppgått till 72 %. Tillsammans 

med arbetsmarknadsenheten har enheten i uppdrag 

att se över prioriterade grupper för kommunala 

arbeten och sysselsättning.  Enheten ingår även i EU-

projektet Hedemoramodellen som drivs av 
bildningsnämnden och på sikt förväntas ge effekt i 

form av minskat försörjningsstöd. Tillgång till 

åtgärder har under året varit delvis begränsade i och 

med rekommendationerna gällande social 

distansering.  

Vuxna-missbruk 

Kostnaden för stöd och vård av vuxna med 

missbruksproblematik genom placering på 

institution beräknas uppgå till 8,1 mkr, vilket är tre 

miljoner mer än budgeterat och innebär ett 

prognostiserat underskott för enheten (-2,7 mkr). 

Enheten har i uppdrag att minska antalet placeringar 
genom att kvalitetssäkra öppenvården samt arbeta 

med insatser i form av utslussningslägenheter och 

behandling på hemmaplan.  
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Utfallet för Q3 2020 i tabellen baseras på att kostnaderna för september är desamma som för augusti.

  

Barn- och ungdomsenheten

Då enheten sedan föregående år har haft fortsatta 

svårigheter med att rekrytera socionomer har 

uppdragen för de tillfälligt inhyrda konsulter som 

anlitats för att hantera enhetens ärenden förlängts 

under en längre tid än planerat.  Dessa har, 

tillsammans med ordinarie personal, arbetat aktivt 

med att se över avtal och finna alternativa lösningar 

för att framgent minimera kostnaden för placeringar 
av barn och unga på institution eller i konsultstödda 

familjehem och därigenom lyckats vända den 

uppåtgående kostnadstrenden. Bland annat pågår 

rekrytering av egna familjehem. Trots dessa insatser 

prognosticeras att budgeten för placeringar 

överskrids i och med att antalet placeringar ökat 

under den senaste månaden. Därtill beräknas 

intäkterna bli lägre än budgeterat i och med att 

antalet nyanlända och ensamkommande 

barn/ungdomar har minskat under året. De största 

prognosticerade kostnadsavvikelserna gäller 

placeringar (-9,6), handläggning (-4,0) samt 

minskade intäkter (-1,9). Underskotten täcks till viss 
del upp av att enheten har lägre kostnader för 

kontaktfamiljer, egna familjehem, familjerådgivning 

och ungdomsmottagning, (+1,8). Totalt 

prognosticerar enheten ett underskott a -13,7 mkr. 

 

Flyktingverksamheten 

Flyktingverksamheten innefattar nyanlända som 

erhållit uppehållstillstånd och som erhåller 

försörjningsstöd i avvaktan på att 

etableringsersättning utbetalas. Förvaltningen 

tilldelas månatligen en tredjedel av det 

schablonbaserade statsbidrag som kommunen 

erhåller från migrationsverket för integration av 

nyanlända med uppehållstillstånd. I takt med att 
antalet nyanlända minskar har bidraget halverats 

jämfört med tidigare år, vilket bidrar till att enheten 

visar prognosticerar ett underskott (-1,0 mkr).  

 

Enheten har under året gått igenom samtliga ärenden 

för att säkerställa att rätt klienter registrerats under 

flyktingverksamheten. Ett utökat samarbete med SFI 

har påbörjats vilket innebär att handläggare 
regelbundet kommer att föra samtal med klienter och 

samarbeta med lärare för att kunna följa de 

nyanlända i Hedemora kommun och vara delaktiga i 

integrationsprocessen även om klienterna har 

etableringsersättning och inkomster över norm.  

 

 

Biståndsenheten

Enheten, som arbetar med handläggning av insatser 

relaterade till socialtjänstlagen eller lagen om 

särskilt stöd och service, bostadsanpassning, 

kontaktpersoner, avgifter, budgetrådgivning samt 

dödsbo, visar i slutet av augusti på ett överskott men 

prognosticerar ett nollresultat då kostnad för en 

extern LSS-placering tillkommer under hösten.  
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Hälso-, sjukvård och rehabilitering (HSR)

Enheten som består av administratörer, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster 

tillhandahåller hälso- och sjukvård som utförs i 

hemmet, så kallad hemsjukvård, vilket innefattar 

medicinering, kontroller, sjukgymnastik och 

hjälpmedel. Enheten har en utmaning i och med att 

ett flertal i befintlig personalstyrka slutat eller gått på 

tjänstledighet. På grund av svårigheter att rekrytera 

vikarierande sjuksköterskor har kostnaderna för ob- 

och övertidsersättning inom enheten ökat, då 

schematäckning främst behövts under kvällar och 

helger. För att stärka upp organisationen har 

bemanning tagits in. Utöver övertid och 

konsultkostnader har enheten även högre kostnader 

för skyddsutrustning och material och prognosticerar 

ett underskott (-2,0 mkr).  

 

 

 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen består av ordinärt boende, där största 

delen utgörs av hemtjänst, särskilt boende (säbo) och 

korttidsboende/växelvård. Till ordinärt boende 

räknas även dagverksamheten för dementa. Av 
äldreomsorgens kostnader utgörs 86% av 

personalkostnader och stor vikt läggs vid 

uppföljningen av dessa. 

Alla enhetschefer lämnar ekonomisk rapport till 

avdelningschef varje månad där förklaringar till 

avvikelser lämnas samt åtgärder för att komma 

tillrätta med eventuella underskott.  

Under januari och februari låg kostnaderna över 

budget. Hög sjukfrånvaro, extra insatt personal för 

brukare med omfattande omsorgsbehov samt 

utbetalning av överskjutande semesterdagar i 

februari förklarar dessa underskott.  

Kostnaderna har därefter minskat och utfallet ligger 

i huvudsak under budget. En orsak till minskade 

kostnader i hemtjänsten är att brukare avstått från 

vissa insatser pga pandemin. Personalkostnaderna i 

särskilt boende (säbo) ökade mer än budget i augusti 

vilket speglar kostnaderna för semestervikarier i juli. 

Efter åtta månader är personalkostnaderna i 

äldreomsorgen något högre än budget (-0,6 mkr).  

Lönekostnader kopplade till pandemin uppgick till 

2,4 mkr i äldreomsorgen totalt. Den planerade 

besparingen på nattpatrullen var inte möjlig att 

genomföra vilket leder till underskott (-1,1 mkr). 

Intäkterna från vård- och omsorgsavgifter inom 

hemtjänsten har minskat under våren eftersom 

brukare har avstått från insatser pga pandemin. Inom 

särskilt boende är utfallet stabilt. Totalt beräknas ett 

överskott på avgiftssidan (+0,5 mkr). Kostnaderna 

för företagshälsovård är lägre än budgeterat (+0,2 

mkr). 

I bokslutet 2019 avsattes medel på balanskonto som 

en försiktighetsåtgärd för eventuell återbetalning av 

statsbidraget avseende förstärkning i äldreomsorgen 

2019. Slutredovisningen har nu godkänts av 

Socialstyrelsen. Beloppet ger därmed en förbättring 

av resultatet (+0,5 mkr). 

Försäkringskassan har betalat ut ersättning för 

sjuklönekostnader från och med april. Hitintills har 

kompensation för april-juli bokförts, sammanlagt 2,2 

mkr vilket motsvarar ca 95% av kostnaderna för 

sjuklön dag 2-14. Ersättningsnivån för augusti-

september kommer att bli lägre. 

 

LSS-verksamhet och socialpsykiatri 

Hit räknas grupp- och servicebostäder enligt både 

LSS (lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen), 

daglig verksamhet LSS, personlig assistans och 

boendestöd. Även dessa verksamheter är 

personalintensiva, 78% av kostnaderna avser 

personal. 

 

 

Gruppbostad LSS och SoL samt boendestöd 

 

Ekonomi följs upp på samma sätt som för 

äldreomsorgen. Stora utbetalningar av överskjutande 

semesterdagar i februari, höga kostnader för extra 

personal vid ett par enheter samt eftersläpande 
kostnader för Bodavägens avveckling är förklaringar 

till de höga kostnaderna under årets första två 

månader.  

Därefter har kostnaderna minskat och ligger under 

budget. Verksamheten arbetar aktivt med 

bemanningsplanering och åtgärder vidtas för att nå 

en budget i balans. Efter åtta månader är 

personalkostnaderna lägre än budget (+0,5 mkr).  

Lönekostnader kopplade till pandemin uppgick till 

0,9 mkr.  

Fler platser än budgeterat säljs till annan kommun 

vilket ger överskott (+0,6 mkr). Vissa anpassningar 

av lokaler har varit nödvändiga (-0,1 mkr). 
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Kostnaderna för företagshälsovård är lägre än 

budgeterat (+0,2 mkr). 

Pandemins påverkan på personalkostnaderna skiljer 

sig en del för de här verksamheterna jämfört med 

äldreomsorgen. Både sjuklönekostnaderna och 

övertidsersättning till ordinarie personal ökade 
kraftigt i april och maj. Därefter har kostnaderna 

minskat rejält men övertidskostnaderna sköt i höjden 

i augusti pga svårigheterna att få vikarier till 

verksamheten i juli. 

Försäkringskassan har betalat ut ersättning för 

sjuklönekostnader från och med april vilket bokförs 

som intäkter. Hitintills har kompensation för april-

juli bokförts, sammanlagt 0,5 mkr vilket motsvarar 
ca 95% av kostnaderna för sjuklön dag 2–14. 

Ersättningsnivån för augusti-september kommer att 

bli lägre.

Personlig assistans 

Sammanlagt beräknas ett underskott (-0,5 mkr), 

till största delen beroende på att brukare övergått 

från extern utförare till kommunen som utförare. 

Osäkerhet finns kring ersättningen för sjuklön till 

externa utförare både i år och retroaktivt för 

tidigare år.  

 

Bemanning

Bemanningsenheten innefattar resursgruppen, 

timvikarier för omsorg- och bildning samt 

bemanningsassistenter. Den största delen av 

omsorgsförvaltningens rekrytering sker via 

bemanningen, som också tillgodoser de 
nyanställda med en övergripande 

introduktionsutbildning. En stor del av arbetet 

innefattar rekrytering och inskolning av 

sommarvikarier. I och med rådande 

coronapandemi har enheten både intervjuat och 

rekryterat fler vikarier än tidigare år och över 220 

personer har anställts. En översyn av såväl 

introduktionskostnad som rekryteringsprocess har 

gjorts och stort fokus har lagts på att kvalitetssäkra 

personalen för att minska antalet felrekryteringar. 
Trots högre introduktionskostnader och 

överanställning har enheten hittills lyckats hålla 

budgeten, men bibehåller prognostiserat 

underskott i och med rådande pandemi (-0,25 

mkr).  

 

LSS Dagligverksamhet

Den dagliga verksamheten innefattar LH-verkstan, 

Skrinet, Tvättboa och Korpen/Ängen, varav den 

sistnämnda varit stängd under perioden maj-

augusti. Stängningen av verksamheten beror delvis 

på att det brunnit i den lokal i vilken verksamheten 
bedrevs och delvis på vidtagna åtgärder för att 

minska eventuell sprittspridning för personer i 

riskgrupp. Tvättboa har under en period haft en 

övertalighet i och med att de övertagit tvätten av 

hemtjänstens kläder, vilket inneburit en ökning från 

130 till 400 plagg om dagen. Enheten som helhet 

har dock en budget i balans.  

 

AME

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för de feriejobb 

som kommunen erbjuder och har tidigare år bedrivit 

caféverksamhet på Gammelgården. I och med 

rådande pandemi har dock ingen caféverksamhet 

bedrivits under året. Enhetens största verksamhet är 

Mini Maxi som erbjuder arbetsträning till de 

personer som av olika anledningar hamnat utanför 

den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetstagare 
anvisas i huvudsak av Omsorgsförvaltningen och 

Arbetsförmedlingen och erbjuds nystarts- eller 

lönebidragsanställningar som en 

sysselsättningsbefrämjande åtgärd. Kommunen har 

tidigare år även erbjudit ett sextiotal extratjänster, 

men dessa har sedan hösten 2019 fasats ut och 

ersatts med nystartsjobb. Då det statliga bidraget är 

lägre för nystartsjobb än för extratjänster medför 

övergången ett underskott även om viss höjd togs 

för detta i budget (+2,4 mkr). Fördelen med 

nystartsanställningarna är att de är  

a-kassegrundande. Personalkostnaden för de 

sysselsättningsbefrämjande åtgärderna är högre än 

vad som budgeterats för perioden (-10,6 mkr). 

Delar av dessa kostnader täcks av de intäkter som 

enheten erhållit i form av lönebidrag från 

Arbetsförmedlingen som även de är högre än vad 
som budgeterats (+5,6 mkr). Även intäkterna för de 

interna tjänsterna inom kommunen samt service och 

fixartjänster åt pensionärer har varit något högre än 

budgeterat. Enheten har även erhållit en ersättning 

från arbetsförmedlingen kopplad till feriearbete. 

Totalt visar enheten vid delåret ett underskott (-3,3 

mkr), vilket förväntas minskas i och med intäkter 

för tjänster samt avslut av de nystartsanställningar 

som gett behörighet till a-kassa (-1,9 mkr). 
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Investeringar 

Investering (mkr) 
Överfört från 

2019 
Budget 2020 Utfall 

Budget-

avvikelse 

 Prognos 

2020 

Prognos-

avvikelse 

Dokumentskåp 0,0 -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0 

Taklyftar/takskenor -0,3 -0,4 -0,2 0,5 -0,7 0,0 

Sängar -0,4 -0,2 -0,2 0,4 -0,6 0,0 

Hjälpmedel vändning 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Hjälpmedel lyftning 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 

Medicinskåp -0,3 -0,5 -0,4 0,4 -0,8 0,0 

Inventarier  0,0 -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0 

Dokumentationsmiljö säbo 0,0 -0,2 -0,1 0,1 -0,2 0,0 

Ångdocka Tvättboa 0,0 -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0 

SUMMA -1,0 -2,1 -1,1 2,0 -3,1 0,0 
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6.8 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Anja Hedqvist 

Förvaltningschef: Åsa Engwall 

 

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att det 

finns en driftbudget för de verksamheter som nämnden 
ansvarar för inom miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämndens och tillika 

förvaltningens verksamhet omfattar följande områden. 

• Miljö- och hälsoskyddsområdet, 

livsmedelskontroll 

• Prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

• Plan- och byggnadsväsendet 

• Trafik samt bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning 

• Kart- och mätverksamhet 

• Energirådgivning 

• Kommunens lokalförsörjningsplan och VA-

plan  

• Ansvara såsom ägare av kommunal 

kvartersmark och byggnader, ansvar för extern 

inhyrning av kommunala verksamhetslokaler 

samt tillsyn och uppföljning av lokalernas 

skötsel och lokalvård  

• Löpande underhåll samt vinterväghållning av 

kommunala vägar, torg, lekplatser och 

allmänna platser 

• Kommunala badplatser, vandringsleder och 

naturreservat 

Nämndens olika verksamheter styrs av flertalet lagar, 
förordningar, råd och direktiv samt delegationer på 

uppdrag av kommunfullmäktige i Hedemora. 

Måluppfyllelse 

Under 2020 har nämnden beslutat att utgå från två av 

kommunfullmäktiges övergripande mål; ”I Hedemora 

lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en 

levande kommun där människor och näringsliv utvecklas 

” samt ”Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är 

god” Utifrån dessa övergripande mål har nämnden 

antagit egna mål med ett antal delmål. Exempel på 

delmål är förbättrat företagsklimat, bra bemötande, hög 
service, jämställdhet, god hälsa samt att all hantering av 

ärenden sker på ett rättssäkert sätt. Under året har 

samtliga enheter inom förvaltningen arbetat med att 

bidra till måluppfyllelsen. En konkret åtgärd är att fasta 

telefontider har införts inom byggområdet och 

handläggningstiden har minskat inom det området. En 

annan åtgärd är att arbete pågår med att ta fram en 

handbok för handläggning av detaljplaner. Dessutom har 

samtliga anmälningar av allvarliga ärenden åtgärdats 

eller åtminstone påbörjats nästkommande arbetsdag. 

 

Ekonomi – uppföljning av nämndens budgetram och utfall 

Utfallet per den 31 augusti är ett överskott på 3,7 mkr. 

Helårsprognosen pekar på god överrensstämmelse 

mellan budget och utfall och prognosen är ett överskott 

på 0,2 mkr.  

Den övergripande driftbudgeten för 2020 med utfall för 

perioden mellan januari och augusti samt bedömning av 

helårsprognos, redovisas i tabellen nedan.
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Ekonomiskt resultat och prognos 

2020-01-01--2020-08-31        

Övergripande (mkr) 

Utfall            

190101-

190831 

Budget                 

200101-

200831 

Utfall                    

200101-

200831 

Budget- 

avvikelse 

200101-

200831 

Budget  

2020 

Prognos 

2020 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter 24,5 24,2 23,3 -0,9 36,3 36,3 0,0 

Personalkostnader -9,7 -12,4 -9,8 2,6 -18,6 -18,0 0,6 

Övriga kostnader -51,6 -49,6 -47,5 2,0 -74,4 -74,8 -0,4 

SUMMA -36,8 -37,8 -34,1 3,7 -56,7 -56,5 0,2 

Den första lokalförsörjningsplanen för 2020-2024 har 

presenterats. Utgångspunkten i den reviderade 

lokalpolicyn är kommunstyrelsens beslut den 2 juni om 

samordnad fastighetsförvaltning som innebär 

förtydligande och förväntad effektivisering av att det 

framåt enbart ska finnas en enda gemensam organisation 

för lokalansvaret. Om 2 parallella organisationer har 

samma uppdrag leder det sannolikt inte till hållbar 

utveckling för Hedemora.  

Under året har fyra nya E-tjänster införts. Den 

mellankommunala och mer komplicerade E-plattformen 

för skolskjuts har kommit igång och inom Hedemora 

finns nu en styrgrupp bildad för att följa arbetet.  

Förvaltningen har arbetat intensivt för att komma till 

rätta med tidigare tillsynsskuld inom livsmedelsområdet. 

Antalet resor i tjänsten har minskat som en följd av 

pandemin. Fler möten har skett digitalt via Skype, teams 

och Zoom. Även antalet digitala utbildningar inom 

förvaltningens verksamheter har blivit fler under året.  

 

2020-01-01--2020-08-31        

Verksamhet (mkr) 
Utfall          

190101-

190831 

Budget                 
200101-

200831 

Utfall                    
200101-

200831 

Budget- 

avvikelse 
200101-

200831 

Budget  
2020 

Prognos 
2020 

Prognos-
avvikelse 

9011 Nämnd -0,2 -0,3 -0,2 0,1 -0,4 -0,4 0,0 

9012 Administration -5,2 -5,3 -5,9 -0,6 -7,9 -8,5 -0,6 

9021 Miljö- o byggenheten, personal -2,8 -4,0 -3,8 0,3 -6,1 -5,9 0,2 

9022 Stadsbyggnad 1,2 1,0 1,1 0,1 1,5 1,5 0,0 

9023 Miljö- och hälsoskydd 1,0 0,6 0,9 0,3 0,8 0,7 -0,1 

9024 Trafik -6,4 -6,8 -4,3 2,5 -10,3 -9,5 0,8 

9030 Samhällsenheten, personal -3,3 -4,9 -4,7 0,1 -7,3 -6,9 0,4 

9031 Gata och park -17,9 -14,3 -13,9 0,3 -21,4 -21,4 0,0 

9032 Byggnader och lokaler -2,1 -4,4 -3,5 0,9 -6,5 -6,8 -0,3 

9033 Mark och skog 0,5 0,6 0,2 -0,4 0,9 0,7 -0,2 

9034 Planer/GIS -0,8 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,0 

9035 Vindkraftverk -0,8 -0,2 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0 

SUMMA -36,8 -37,8 -34,1 3,7 -56,7 -56,5 0,2 

 

Administration; I budget 2020 har förvaltningens 

övergripande licens- och programkostnader samlats 

under detta ansvar. På grund av den pågående 

utredningen angående en eventuell sammanslagning med 

V-Dala miljö och byggförvaltning beslutades att hyra in 
en konsult som förvaltningschef fram till juni 2020. 

Avtalet har förlängts fram till december 2020 och ger 

extra kostnader jämfört med budget. Viss del av tid ska 

bokföras om på grund av arbete med pandemin. Denna 

bokföring ska göras i senare skede som underlag för 

ansökan om statliga stöd. 

Rollen som lokalstrateg blev vakant under april. 

Utredningen om samordnad fastighetsförvaltning har 

blivit klar och beslutades av kommunstyrelsen den 2 juni. 

I utredningen framgår att parallella organisationer med 

samma ansvar och mandat ska upphöra. Därför har en 

MBL-förhandling skett den 18 maj om att rollen som 

lokalstrateg upphör eftersom lokalhållaransvaret för alla 
kommunala verksamheters behov, kommer helt att 

övergå till Kommunfastigheter AB. Istället behöver den 

kommunala organisationen en förstärkt 

controllerfunktion med 20-25%. Ny helårsprognos -0,6 

mkr. 
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Miljö- och byggenheten. Orsaken till nuvarande 

överskott (+0,3 mkr) är att enheten har haft två vakanta 

tjänster. Dessa 2 tjänster är tillsatta men samtidigt har två 

andra tjänster inom miljö blivit vakanta under sommaren. 

Rekrytering pågår. 
Som en konsekvens av den osäkerhet som pandemin 

orsakar har kontraktet med den externa konsulten inom 

livsmedelstillsynen förlängts till mitten av oktober. Till 

följd av fortsatt sjukskrivning har extern registrator 

anlitats till den 31 september. Den sammantagna 

kostnadsökningen för de två anlitade konsulterna fram 

till augusti är cirka 0,450 mkr.  

Sedan krisledningsstaben aktiverades på grund av 

pandemin har en av hälsoskyddsinspektörerna i princip 

arbetat halvtid med förebyggande rådgivning om god 

hygien både internt och vid företagsbesök. Sådan 

rådgivning ligger utanför avgifter och innebär bortfall av 
intäkter.  

En rekvisition har skickats in till Kammarkollegiet för att 

få bidrag (80 tkr) för extra tillsyn av tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

Inom miljö- och hälsoskydd: Arbetet med 

dagvattenriktlinjerna som förvaltningen och Hedemora 

Energi svarar för tillsammans har inte kommit igång. 

Nämnden bör reservera medel för det fall arbetena inte 

kommer igång och det bidrag (+0,5 mkr) som 

Länsstyrelsen betalat ut måste då betalas tillbaka.  

Trafiken: Vid tidigare månadsuppföljning har en 
felkontering (360 tkr) som gäller skolskjutsar upptäckts. 

Detta är korrigerat inför delårsbokslut 1. Kostnaderna för 

skolskjutsar har minskat på grund av pandemin. Ny 

helårsprognos +0,8 mkr. Utrymme behövs för att anlita 

ramavtalsleverantör för översyn av lokala 

trafikföreskrifter samt att omfördela resurs till 

digitaliseringsprojektet E-skjuts.  

Samhällsenheten: bedömer att det vid årets slut kommer 

att vara ett överskott (0,350 mkr) på grund av vakanta 

tjänster under delar av året. Rekrytering påbörjas av en 

vikarierande planingenjör. 

Gata och park: Verksamheterna barmarksunderhåll och 
parkunderhåll inklusive lekplatser inom gata och park 

samt badplatser och turistanläggningar inom byggnader 

och lokaler består till stor del av säsongsstyrda åtgärder 

och största delen av kostnaderna kommer därav att 

belasta vår- och sommarmånaderna. Fakturor för dessa 

arbeten har inte inkommit så därför är utfallet något i 

obalans jämfört med budget. 

Byggnader och lokaler: förväntas i dagsläget att 

uppvisa ett underskott vid årets slut (-0,250 mkr). 

Anledningen till underskottet beror främst på att 

nämnden enligt nuvarande reglemente är lokalhållande 
nämnd och det innebär bland annat att ansvara för 

effekterna i hyreskontrakten. Underskottet beror av en 

klausul beträffande ansvar för återställningsåtgärder för 

en externt inhyrd lokal på Verkstadsgatan.  

Under sommaren har gångtunneln vid järnvägsstationen 

målats med konst på väggarna, något som blivit mycket 

uppskattat. Kostnaden för det uppgår till 100 tkr. Utöver 

det har klottersanering utförts vid tunneln samt att ny 

belysning har kommit på plats för att öka trevnaden vid 

tunneln.  
Planeringen som pågått under sommaren är de åtgärder 

ska utföras på taket till Stationshuset. Anbud har kommit 

in för arbetet (-165 tkr). Det innefattar dock inte målning 

av takfoten som kommer att utföras av en annan 

entreprenör. Totalkostnaden för hela takarbetet är svårt 

att ange. Det beror bland annat på att arbetet kräver en 

elsäkerhetsplan eftersom byggnaden ligger nära 

järnvägsspåret.  

Tidigare aviserade underhållsarbeten för Rostugnen 

avbryts och ärendet skrivs fram som ett 

investeringsärende för 2021. Orsaken är att Rostugnens 

brädtak och slaggpipa har större skador jämfört med 
antagandet. Detta kunde undersökas först när korrekt 

byggställning kommit på plats.  

Inför renoveringen av Tjädernhuset finns i dagsläget 1 

mkr i budget för alla flyttkostnader samt övriga 

kostnader som uppkommer i samband med evakuering 

av de 130 arbetsplatserna i Tjädernhuset. Eftersom det 

var få arbetsplatser som evakuerades före sommaren 

råder det osäkerhet kring flertalet faktorer och prognosen 

är att kostnaderna kommer att överskridas (1 mkr).  

För denna evakuering lämnas en separat 

lägesrapportering till nämnden och kommunstyrelsen i 

samband med delårsbokslut 1. 

Mark och skog: Två tomter har sålts i Lillsund. 

Tomternas värde har tidigare satts till 230 tkr per tomt 

men försäljningspriset uppgår till vardera 150 tkr. 

Därmed uppstår en kostnadspost om 160 tkr att hantera i 

redovisningen. Förvaltningen fick vid sammanträdet i 

augusti i uppdrag att göra en översyn av priserna för 

kommunens tomter. 

Vindkraftverket: Kommunfullmäktige tillstyrkte 2020-

04-28 att kommunens andel i vindkraftverket Hulda (0,6 

andelar) säljs till Hedemora Energi AB. Bolagets styrelse 

behandlade ärendet om överlåtelsen den 4 juni och 
beslutade att tillstyrka förvärvet. Överlåtelsehandlingen 

undertecknades under sommaren och betalningen av 

vindkraftverket sker under oktober. 

Tunnelns nya utseende 



 

42 

 

Investeringar 2020-01-01--2020-08-31      

Investering (mkr) 
Överfört 
från 2019 

Budget 
2020 

Utfall 
Budget-

avvikelse 
 Prognos 

2020 
Prognos-
avvikelse 

49236 Hovrans biosfär 0,0   0,5 0,5 -1,2 -1,2 

49268 Vasahallen ventilation steg 4 -1,6   -3,2 -1,6 -3,2 -1,6 

49269 Ishallen Hedemora -1,8   0,0 1,8 -1,8 0,0 

49271 Elljusspår Brunnsjöberget del 1 -0,3   -0,1 0,2 -0,3 0,0 

49272 Badplatser -0,4   -0,1 0,3 -0,4 0,0 

49288 Trafikplan centrum 2020  -1,5 -0,3 1,2 -1,5 0,0 

49289 Gator/asfaltering 2020  -5,0 -0,3 4,7 -5,0 0,0 

49290 Sveaparken trapp och damm  -1,5 0,0 1,5 -1,5 0,0 

49291 Kallbadhuset renovering 2020  -2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 

49292 Lekplatser 2020   -0,5 -0,1 0,4 -0,5 0,0 

49293 Hansbyn gatubelysning   -0,5 0,0 0,5 -0,5 0,0 

49294 Elljusspår Brunnsjöberget del 2   -0,7 0,0 0,7 -0,7 0,0 

49295 Vasahallen renov steg 5   -3,0 -0,1 2,9 -3,0 0,0 

49296 Hamre, köp av byggnader   -0,5 0,0 0,5 -0,5 0,0 

SUMMA -4,1 -15,2 -3,7 15,6 -20,1 -0,8 

Kommentarer till investeringar 

Flera av nämndens nya investeringsprojekt för 2020 

flyttades fram i avvaktan på att förvaltningens nya 

projektledare skulle börja sitt arbete i mitten av april. 

Därefter har utredningar startat för kallbadhuset och 

Sveaparken. När det gäller Kallbadhusets framtid 

beslutade kommunstyrelsens strategiutskott att nya 

alternativ skulle studeras och att rapportering skulle ske 

i oktober. Detta innebär att projektet inte startar under 

2020. 

6.8.1 Vandringsled Hovran  

Under året planerades arbeten för att vandringsleden 

skulle bli helt klar. De arbeten som kvarstod var 

tuvfräsning, byggnation av två mindre torn och 

vindskydd, grusning, återställning av spång samt 

montering av informationstavlor och vägvisare. Den 

beviljade totala investeringsramen (-1,8 mkr) skulle då 
komma att överskridas och enligt tidigare rapport till 

nämnden har förvaltningen bedömt att projektet behöver 

tillföras cirka 1,2 mkr. 

6.8.2 Vasahallens ventilation steg 4 och steg 5 

Vasahallen ventilation steg 4 har en total budget om 13 

mkr. Förvaltningen har tidigare undersökt riktlinjer för 
investeringar och noterat att omdisponering av medel 

inte är nödvändigt eftersom detta är samma 

investeringsobjekt och handlar om etappindelningar. 

Vasahallen ska redovisas vid delårsbokslutet i ett separat 

ärende. 

Rapporten från den externt anlitade firman för provning 

av bassängens hållfasthet och kvarvarande teknisk 

livslängd har nu kommit. Konsultbolaget RISE bedömer 

att bassängens livslängd är ytterligare cirka 10 år.  

6.8.3 Ishallen i Hedemora  

Konsultbolaget Tyréns har nu lämnat rapport om vilka 

åtgärder som behöver genomföras och bekräftar att det 

inte är något problem med kondens under den svala/kalla 

årstiden. Kondens uppstår under sommaren (juli- 
augusti) vid de tillfällen som man då lagt is tidigare. 

Föreningen har till förvaltningen meddelat att det 

sannolikt inte blir några fler sommarläger med aktiviteter 

på is och med anledning av denna information har 

utredningen avslutats. 

6.8.4 Badplatser 

Martin Koch-gymnasiets bygg- och anläggningsprogram 

har färdigställt byggnationen av utedass vid Rällingen 

och Stjärnsund samt omklädningsrum till Rällingen. Fler 

byggnationer skulle ha utförts, men eftersom det inte 

varit några elever på plats på skolan under större delen 

av vårterminen till följd av Covid-19, blev arbetet inte 

utfört. Förhoppningen är att kunna återuppta arbetet 

under hösten.  

6.8.5 Lekplatser 

I början av sommaren monterades en del 

lekplatsutrustning vid Rutans lekplats. Fakturorna för 

arbetena är något fördröjda. Under hösten kommer fler 

lekplatser att få ny utrustning. Den utrustning som köpts 

in till lekplatserna uppgår till ca 100 tkr.    

6.8.6 Hansbyn gatubelysning  

Arbetet har precis börjat på den del som 

samförläggningen gäller. Fundament och elkabel har 

levererats och markeringar har satts ut där det ska grävas 

för fundamenten. 
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7.  Investeringsredovisning 

Kommunen har beslutat om en investeringsbudget för 

2020 på 34,1 mkr inklusive de investeringsmedel som 

har ”rullats” från 2019. Prognosen för investeringar 2020 

ligger på 34,7 mkr, vilket är i 0,6 mkr över budget. De 

investeringsprojekt som överskrider budget är Hovrans 

biosfärområde (-1,2 mkr) och Vasahallens ventilation  

(-1,6 mkr) medan kallbadhusets renovering är uppskjutet 

och ger därför ett överskott med 2 mkr. Investeringarna 

på kommunens bilpark och IT ger ett mindre överskott 

på sammanlagt 0,2 mkr. 

Investeringar för perioden uppgår totalt till 9,5 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.  

 

Investering (mkr)
Överfört 

från 2019
Budget 

Utfall 

20200101--

20200831

Återstående  

investerings 

medel

 Prognos 2020
Prognos-

avvikelse

Kommunstyrelseförvaltningen -1,1 -8,5 -4,0 5,6 -9,4 0,2

Bildningsnämnden -0,6 -1,5 -0,7 1,4 -2,1 0,0

Omsorgsnämnden -1,0 -2,1 -1,1 2,0 -3,1 0,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -4,1 -15,2 -3,7 15,6 -20,1 -0,8

Summa investeringar -6,8 -27,3 -9,5 24,6 -34,7 -0,6
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