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1. Samverkan för politisk majoritet  
Samverkansdokument mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. För att ge 
Hedemora kommun en stabil politisk majoritet som grund för vidare utvecklingsarbete 2019 – 2022. 

Bakgrund 
Förändringar i de ekonomiska förutsättningarna under senaste året kräver lyhörd stramhet i kommunens 
finansförvaltning/ekonomi de kommande åren. Det ekonomiska läget i Hedemora kommun bedöms bli 
ansträngt och måste ses som en stor utmaning. 

Hedemora kommun behöver därför även framledes en politiskt stark majoritet som förmår fatta 
erforderliga beslut som säkerställer dem samhällsservice som medborgarna kan kräva. Detta gäller 
framförallt inom skola, vård och omsorg.  

Det behövs en helhetssyn på samhällets utveckling. Hållbar utveckling handlar om hur ekologiska, 
ekonomiska och sociala perspektiv behöver samverka. 

Hedemora ska vara en välkommande och hållbar kommun. 

Denna vision ska genomsyra kommunens ordinarie verksamheter. Vi ska jobba extra mycket med 
Hedemoras fyra fokusområden: folkhälsa, integration, jämställdhet och miljö.  

 
Sakområden/viktiga frågor 

Kommunalskatt Under kommande mandatperiod ska kommunalskatten vara oförändrad. 

Överskottsmål Oförändrat till nivån 1 %. 

Ekonomi i balans En sund och hållbar ekonomi 

 Strategi för satsningar som påverkar intäktssidan i den kommunala ekonomin.  
Lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi krävs. 

 Beslutade besparingar/förändringar genomförs som planerats för att få effekt det 
budgetår som avses. Genomlysning av förvaltningarna ska fortsätta 
kontinuerligt, så att effektiviseringar och förbättringar sker.  

 Lokalanvändningen ska effektiviseras. 

 Den kommunala organisationen skall iaktta största försiktighet när det gäller 
nyanställning, återbesättning av tjänster/vakanser. 

 Investeringar och eller inköp skall hanteras restriktivt. Inköpen koncentreras till 
få personer. Verksamheterna ska på bästa sätt hushålla med resurserna. Detta 
gäller även den politiska organisationen. 
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Demokrati Utveckla e-tjänster och digitalisering. Stöd till fiberutbyggnad, även utanför 
tätorten. 

 Demokrati, mångfald, jämställdhet, jämlikhet och miljö beaktas i all kommunal 
verksamhet.  

 Utveckla dialogen med våra medborgare på flera plan med fysiska möten, 
allmänna och riktade, digitalt. 

 Att arbeta för jämställda villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar i alla 
kommunens verksamheter. 

Miljö Kommunen ska så långt som möjligt välja giftfria material vid nybyggnation och 
renovering. 

 Öka andelen miljöbilar i kommunen. 

 Bygga ut cykelvägnätet och trygga skolvägar för eleverna. 

Bostadsbyggande Bygga bostäder i enlighet med bostadsförsörjningsplanen, i form av hyresrätter 
och bostadsrätter. Bostadssituationen i Långshyttan ska särskilt beaktas. Uppdrag 
till Hedemorabostäder och externa aktörer i dialog. 

 Uppdra till Hedemorabostäder att skapa Trygghetsboende för äldre på 
Gussarvsgården i Hedemora, i Långshyttan och på andra orter i kommunen. 

 Vid upphandling ska krav ställas på kollektivavtalsliknande villkor. 

Landsbygd Landsbygdssäkring. Stora och omfattande förändringar i kommunal verksamhet 
och service ska konsekvensbeskrivas innan beslut om införande/genomförande 
sker. Verka för att alla politiska beslut fattas med hela kommunens bästa i 
åtanke. 

 Utöka den kommunala medborgarservicen på landsbygden.  

Kollektivtrafik Verka för kollektivtrafik som är mer anpassad till efterfrågan. Utreda vad 
avgiftsfri kollektivtrafik kostar, dels 1. för resenärer upp till 21 år och dels 2. för 
alla. Se Avestas avtal. 

Ungdomsjobb Satsa på sommarjobb för våra ungdomar. Skapa praktikplatser för ungdomar i 
kommunens verksamheter och vid upphandling verka för att praktik- och 
lärlingsplatser skapas.  

 Öka dialogen mellan skola och näringsliv, syftande till flera praktikplatser och 
bättre anpassade utbildningar så att fler elever söker. 

Personal Åtgärda och dimensionera den kommunala organisationen så att den 
storleksmässigt hamnar på en, med andra jämförbara kommuner, genomsnittlig 
nivå. Hänsyn skall tas till inbyggda olikheter speciella för Hedemora kommun.  

 Serviceinriktat och företagsvänligt bemötande i kommunens alla funktioner. 
Kommunens organisation ska kännetecknas av tydlighet, tillit, trivsel och dra åt 
samma håll. 

 Behov av organisatoriska anpassningar/förändringar ska vara välutredda och 
förankrade. Personalen skall vara välinformerad om förändringarna innan 
implementeringen påbörjas.     
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 Verka för en god arbetsmiljö där medarbetarnas kunskap och kompetens tas till 
vara för att utveckla verksamheterna.  

 Organisatoriska anpassningar/förändringar ska vara välutredda och förankrade. 
Personalen ska vara välinformerad om förändringarna innan implementeringen 
påbörjas.  

 Det ska stå klart att tänkta åtgärder ska vara hållbara, följa kommunens vision, 
fokusområden och långtidsstrategi.  

 Det ska också medföra kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster i 
verksamheterna.  

 Genomförandet skall vara välplanerat.   

 Utreda alternativa driftsformer, t.ex. intraprenad, personalkooperativ, 
självstyrande grupper, o.s.v. Detta för att öka personalens delaktighet, inflytande 
och ansvarstagande och för att öka valmöjligheten för de äldre. Dessutom för att 
behålla personalen och underlätta nyrekrytering av personal. Innan införande ska 
eventuella förslag handläggas i ordförandegruppen. 

 Efter utvärdering av 6-timmarsförsöket behandlas en eventuell fortsättning i 
ordförandegruppen då kommunens ekonomi är i balans.  

Skola Kontinuerlig verksamhetsgenomlysning. 

 Skolans framtida verksamhet, med tanke på elever/föräldrar och lärare, ska 
planeras utifrån strategiskt långsiktiga och hållbara beslut. Detta i enlighet med 
Hedemora kommuns vision och fokusområden.  

 Vi skall öka elevernas kunskapsnivå genom att öka lärarnas kompetens. 
Stimulera till nya arbetsformer i skolarbetet som ska främja lärandet.  

 Utveckla tvålärarsystemet vidare. 

 Låt lärarna vara lärare. 

 Skapa positiv utveckling för Martin Koch-gymnasiet genom 
framtidsinriktat/attraktivt programutbud.  

 Behålla kulturskolans verksamhet. 

 Införa ett gemensamt kultur- och fritidsutskott under Bildningsnämnden. 

Barnomsorg Familjedaghem ska vara ett alternativ. Behåll barnomsorg på obekväm arbetstid. 
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Sociala frågor För att öka tryggheten och tidig upptäckt ska fältassistenter anställas. 

 Krafttag tas mot allt missbruk och droger i samarbete med polisen. 

 Vi ska verka för nolltolerans mot våld i nära relationer. 

 Kvinnojourens arbete ska stödjas i samverkan mellan socialtjänsten och 
kvinnojouren. 

 Familjecentralens verksamhet ska även inriktas mot äldre barn och ungdomar. 

 Utveckla och erbjuda sysselsättning för att minska behovet av försörjningsstöd 
och få in fler i egenförsörjning. 

Vård och omsorg  Kontinuerlig verksamhetsgenomlysning. 

 Bygga nytt Vård- och omsorgsboende för äldre i Hedemora.  

 Uppdra till Hedemorabostäder att skapa Trygghetsboende för äldre på 
Gussarvsgården i Hedemora, Långshyttan och på andra orter i kommunen.  

 Utveckla måltiden för äldre, närhet och kvalitet, genom att utreda inrättandet av 
tillagningskök på Munkbohemmet och på Granen i Långshyttan. 

 Skapa måltidsmiljöer som stimulerar de äldres nutrition till att bli en lustfylld 
och efterlängtad stund på dagen. 

 Hedemora kommun ska erbjuda en äldreomsorg som ger trygghet och tillgodoser 
de äldres önskemål och möjlighet att påverka. Den ska kännetecknas av ett 
flexibelt och gott bemödande från en engagerad och välutbildad 
omsorgspersonal.  

 Vård- och omsorgsarbete i den äldres hem ska utföras av så få hemtjänstpersonal 
som möjligt.  

 Utreda alternativa driftsformer, t.ex. intraprenad, personalkooperativ, 
självstyrande grupper, o.s.v. Detta för att öka personalens delaktighet, inflytande 
och ansvarstagande och för att öka valmöjligheten för de äldre. Dessutom för att 
behålla personalen och underlätta nyrekrytering av personal. Innan införande ska 
eventuella förslag handläggas i ordförandegruppen. 

Matkontrakt Verka för att upphandling av maten till kommunens elever och äldre görs med 
fokus på ökad andel lokal- och närproducerade livsmedel. 

 Kommunen ska servera svenskt, om möjligt närproducerat kött. 

 Bra djurskydd och miljöhänsyn och ingen användning av antibiotika ska vara 
självklara krav vid upphandling. 
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Näringslivsfrågor Näringsliv och förtagande är viktigt för kommunens framtida utveckling. 
Frågorna runt näringslivet ges högsta prioritet och utvecklas avseende arbetssätt, 
uppdrag och ett förbättrat företagsklimat. 

 Främja en näringslivspolitik som skapar fler arbetstillfällen. 

 Öka planberedskapen för att möjliggöra handel och industri. 

 Förbättra servicen till företagarna genom att höja kommunens beredskap 
gällande tillgång till mark och lokaler. 

 Utveckla handläggningen av bygglov och planfrågor. 

 Utveckla och skapa bättre förutsättningar för ökad handel utmed Åsgatan i 
Hedemora.  

 Ta fram en införandeplan för de första 5 åren för Trafikplanen. Prioritera de 
delar i trafikplanen som syftar till att göra Åsgatan som attraktivt handelsstråk. 

 Vid upphandling ska krav ställas på arbetsrättsliga- och kollektivavtalsliknande 
villkor. 

 Leverantörer med egen arbetskraft prioriteras för att därigenom motverka långa 
entreprenadkedjor. 

 Delad upphandling för att öka möjligheterna för mindre företag att lämna anbud. 

Rättviksmodellen Införs och utvecklas kontinuerligt, anpassad till Hedemora kommuns behov. 

Marknadsföring Kommunens marknadsföringsstrategi utvecklas och tydliggörs. Modern teknik 
tas i anspråk.  

 Utveckla RV 70 som marknadsföringsplats. Satsa på digital informationsskylt.  

 Se över och förbättra skyltningen generellt.  

Turism Skapa en handlingsplan för att utveckla turismen i Hedemora kommun. 

 Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 
utanför sin vanliga omgivning för kortare tid gällande fritid, affärer eller andra 
syften.  

 Turismen är viktig för Hedemora kommun, viktig för sysselsättningen och 
skapar stora förädlingsvärden i kommunen eftersom en stor del av produktionen 
sker här.  

 Besöksnäringen handlar ofta om små företagare som finns över hela kommunen. 
Det är en viktig basnäring. 

 Utveckla turistinformationen med hjälp av modern digital teknik.  

 Arbeta vidare med utveckling av ”ställplatser” i allmänhet och vid Vasaliden i 
synnerhet. 

 Utveckla Hovranområdet som besöksmål, och som utgångspunkt för skolan nya 
utbildningar. 
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Fritid Stödja föreningar och frivilligorganisationer att arbeta bland ungdomar i 
sammanhang där ungdomar finns för att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap 
och missbruk. 

 Verka för att det finns tillgång till samlingslokaler i hela kommunen.  

 Utveckla möjligheterna till alternativ verksamhet i STAR-biografens lokaler. 

 Föreningsbidrag styrs mot barn- och ungdomsverksamhet. 

 Bättre ungdomsverksamhet genom att utveckla och marknadsföra jämställda 
ungdomsgårdar.  

 Skapa möjlighet till spontanidrott i och på kommunens sportanläggningar. 

 Utred hur Vasahallen och Vasaliden ska utvecklas till ett attraktivt 
upplevelsecentrum och en attraktiv spontanidrottsplats.  

Kultur Bevaka utvecklingen inom kulturverksamheten för att identifiera eventuellt 
annan huvudman inom kommunen.  

 Föreningar/enskilda som önskar utveckla sina idéer runt kultur och 
kulturhistoriska frågor ska stödjas i att hitta former och förutsättningar för sitt 
arbete. Ta tillvara dessa värden som ett led i att öka besöksnäringen.   

 Åtgärdsplan/bevarandeplan för Hedemoras stadssjöar, Hönsan och Munken ska 
följas upp. De har ett stort kulturhistoriskt- och attraktionsvärde för stadsbilden 
och de boende och för kommunen generellt.  

Nya frågor Nya frågor under mandatperioden behandlas i ordförandegruppen. 
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2. Så planerar vi verksamheten 
 
2.1 Organisation 

Politisk organisation 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 ledamöter. 
Kommunfullmäktige har tillsatt Kommunstyrelsen med 13 ledamöter, Bildningsnämnden med 7 
ledamöter, Omsorgsnämnden med 7 ledamöter samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 9 
ledamöter och Jävsnämnd 3 ledamöter. 

Kommunstyrelsen har två utskott; ett arbetsutskott och ett strategiutskott. Bildningsnämnden har två 
utskott; ett arbetsutskott och ett kultur- och fritidsutskott. Omsorgsnämnden har två utskott; ett 
myndighets och omsorgsutskott och ett verkställighetsutskott. Övriga nämnder har inga utskott. 

Majoritet bildas av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Tillsammans har de 20 mandat. 

Tjänstemannaorganisation 

Verksamheten bedrivs genom 5 förvaltningar: Kommunstyrelseförvaltningen, Bildningsförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt Överförmyndarkansliet. 
Respektive verksamhet leds av en förvaltningschef. 

Organisationsträd 
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2.2 Finansiellt utgångsläge 
Hedemora kommun har under 2000-talet haft en vikande befolkningstrend och detta har även avspeglat 
sig i kommunens ekonomi. Åren 2018 och 2019 redovisade kommunen negativa ekonomiska resultat. 

För år 2020 fastställdes en budget med ett beräknat resultatöverskott på 1%, dvs ca 10,4 mkr. Den senaste 
fastställda prognosen för året, som är baserad på utfall per 31 juli och som avrapporteras i delårsbokslutet, 
pekar på ett underskott på -2,2 mkr. 

Befolkningsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor som påverkar beräknat budgetutrymme. Budget för 2021 
är beräknad utifrån 15 445 invånare. I plan 2021 och 2022 räknar man med en befolkningsminskning på 5 
invånare per år.  

Beslutad skattesats för 2021 uppgår till 22,17 kr, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående år. 
Skattesatsen för planåren 2022 – 2023 är även den baserad på oförändrad skattesats. 

Beräkningar av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning är baserade på SKR:s prognos från oktober 
2020. 

Vad gäller hyror ligger den övervägande delen av kommunens förvaltningsfastigheter i dotterbolaget 
Hedemora kommunfastigheter AB. Hyran debiteras enligt beslutad hyresmodell bestående av sex olika 
komponenter.  

Kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) är budgeterade för anläggningstillgångar som är tagna i bruk 
och även för investeringar som är planerade 2021. Internränta baseras på SKR:s rekommendation och 
uppgår för 2021 till 1,25 %, vilket är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med 2020. Denna 
ränta är en helt intern post som redovisas som en intäkt i Finansförvaltningen och som en kostnad för 
respektive förvaltning. 

Med investering i Hedemora kommun avses en tillgång som uppgår till minst 100 000 kr och är avsedd 
för stadigvarande bruk och en livslängd om minst tre år. I budgeten tas hänsyn till investeringens 
påverkan i resultatbudgeten inkluderande ränta och avskrivningar. 

Investeringsplan för 2021 redovisas under kapitel i 5 i detta dokument. Sedan 2007 har Hedemora 
kommun inga långfristiga lån och budget 2020 innehåller heller ingen nyupplåning. Investeringarna 
planeras således att ske utan upplåning. 

Kommunfullmäktige har fastställt ett långsiktigt överskottsmål motsvarande 1% av skatteintäkter och 
generella bidrag. Budgeten för 2021 är upprättad i enlighet med det målet, vilket ger ett budgeterat 
resultat på 10,2 mkr.  

Åren 2018 och 2019 uppvisade underskott och prognosen för 2020 pekar på ytterligare underskott på -2,2 
mkr. Därmed kommer med stor sannolikhet att föreligga ett krav på återställning av eget kapital enligt 
balanskravet, vilket enligt kommunallagen ska återställas inom 3 år. Under förutsättning att ovanstående 
prognos infaller ska således underskottet om totalt -12,7 mkr återställas senast år 2023. 

 
2.3 Kostnadsutveckling och ramar 
Budgetramarna för 2021 har räknats upp för lönekostnadsökningar, volymförändringar samt fattade 
politiska beslut. I snitt ökas nämndernas budgetramar med 4,0 %. Detta till stor del tack vare stora extra 
generella statsbidrag från staten till följd av coronapandemin. Den största ökningen i både procent och 
belopp får Bildningsnämnden där ökningen är 5,0% eller 20,4 mkr.  

De extra statsbidragen är dock tillfälliga och kommunens intäkter beräknas inte öka i samma takt under 
planåren 2022-2023. Det teoretiska sparkravet inför 2022 om man räknar upp kostnader och intäkter 
enligt prognoserna uppgår till cirka 1% av skatter och bidrag. Fokus måste därför fortsättningsvis ligga på 
effektiviseringar och prioriteringar. 
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2.4 Effektiviseringsåtgärder som påverkar kommunens budget 2021 
Under slutet av 2018 och hela 2019 arbetades åtgärder fram för att förbättra kommunens ekonomiska 
situation. Större besparingar och effektiviseringsåtgärder har genomförts framförallt inom de två största 
nämnderna Bildningsnämnden och Omsorgsnämnden.  

För att få en samlad bild över vårt effektiviseringsarbete och för att även kommunicera vilka åtgärder som 
vi arbetar med presenterades i början på september 2019 dokumentet ”Hedemora kommun – 
Effektiviseringar 2020 - 2022”. Dokumentet presenterades även för media, vilket satte igång en debatt om 
sparåtgärderna. Totalt bedömdes effektiviseringsåtgärderna ge en effekt på 60 – 70 mkr/år de närmaste 
åren.  

Vid publiceringen förtydligades att det förmodligen inte kommer vara möjligt att genomföra alla åtgärder 
och att värdet av besparingarna också kunde vara felbedömda. Vissa av besparingarna kunde även vara 
kontraproduktiva och kanske inte heller bör genomföras. Samtidigt gav effektiviseringsdokumentet en 
god riktlinje för vilka effektiviseringseffekter som kommunen skulle behöva uppnå. Vid en uppföljning i 
kommunstyrelsen i september 2020 hade åtgärder motsvarande 45-50 mkr genomförts. 

Mot bakgrund av de tidigare genomförda besparingarna och att regeringen inför har ökat de generella 
statsbidragen till kommunerna är de ytterligare budgetåtgärderna inför 2021 få. I kapitel 5 kan du under 
respektive nämnd läsa om exempel på specifika budgetförändringar.  

 

2.5 Organisationsförändringar av större karaktär inför budgetåret 2021 
• Kommunen har utrett möjligheten för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens myndighetsdel att 

gå samman med V-Dala Miljöförvaltning med bas i Avesta. Diskussioner pågår och beslut 
förväntas under 2020.  

 

• Diskussioner pågår om möjligheten att placera det kommunägda dotterbolaget Hedemora 
Näringsliv AB i kommunal förvaltning istället för bolagsform. Beslut väntas under 2020. 

 

• Ett arbete pågår med att samordna kommunkoncernens fastighetsförvaltning och låta det 
kommunägda dotterbolaget Hedemora Kommunfastigheter ta över all fastighetsförvaltning.  
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3. Vision, mål och styrmodell 
Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje 
nämnds och förvaltnings arbete ska vara kopplat till visionen, de övergripande målen och de fyra 
styrperspektiven.  

3.1 Vår vision 
Under våren 2017 beslutade Hedemora kommunfullmäktige om en uppdaterad vision. Den grundade sig 
på en analys av hur kommunen har utvecklats från år 2001, då den gamla visionen skrevs och fram till 
idag. Vidare vart vi vill föra kommunen sett ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv.  

Vision: 

 
 

Hedemoras visionsarbete kallas Hållbara Hedemora. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som 
fokuserar på vad vi tillsammans ska sträva mot.  
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3.2 Våra övergripande mål 
De övergripande målen belyser vad vi vill åstadkomma och utveckla i kommunen. Kommunstyrelsen har 
inga egna mål utan arbetar mot de övergripande målen för kommunfullmäktige. 

Övergripande mål  

                    

                    

 

Nyckeltal 

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 här i huvudsak de områden där vi vill se en positiv utveck-
ling och förändring.  
Nyckeltalen beskrivs i form av ett nuläge och hur vi ser den önskade utvecklingen i Hedemora. Nuläget i 
Hedemora jämförs med Dalarna och Sverige, när det är möjligt. Samtliga nyckeltal som rör 
individbaserad statistik är könsuppdelade när sådan statistik finns att tillgå.  

De flesta nyckeltal hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). I undantagsfall hämtas 
nyckeltal från annan källa eller egna källor.  

Uppföljningen av nyckeltalen sker regelbundet och är av central betydelse för att visa om de övergripande 
målen uppnås.  

Övergripande lagar  

Övergripande lagar för hela den kommunala verksamheten är Offentlighets- och sekretesslag, 
Förvaltningslag, Lag om kommunal redovisning samt Lag om god ekonomisk hushållning. Därtill styr 
kommunala reglementen respektive nämnd. 
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3.3 Vår styrmodell 
Under år 2017 uppdaterade kommunen sin styrmodell för att förenkla, förbättra och tydliggöra arbetet 
med planering, åtgärder, uppföljning och analys. Arbetet genomfördes för att förbättra och utveckla 
kommunens verksamheter i en hållbar riktning med syftet att ge kommunens invånare bra service av hög 
kvalitet. Arbetet med att genomföra styrmodellen i hela organisationen fortsätter som planerat. Processen 
bygger på en långsiktig förändring.   

Styrmodellen 

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. 

Vi vill att det ska finnas en tydlig koppling mellan vad vi vill uppnå och våra ekonomiska resurser. Det 
handlar om att det ska finnas en länk mellan visionen, övergripande mål, nämndernas mål och 
verksamheternas aktiviteter. Det handlar också om uppföljning för att nå goda resultat för våra invånare 
inom ramen för kommunens budget. 

 

Fyra styrperspektiv 

I styrmodellen finns fyra styrperspektiv som ska genomsyra kommunens verksamheter. De är 
invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar utveckling.  

Med invånare avses de människor som är 
dagens och morgondagens boende, elever, 
klienter, brukare, kunder, näringsliv och 
besökare med flera. Med ekonomi avses  
kommunens ekonomiska resurser och budgetarbete. 

Med medarbetare avses kommunorganisationens 
personal och kommunens värdegrundsarbete. Under 
hållbar utveckling finns arbetet med ständiga förbättringar 
och kommunens hållbarhetsstrategi.  

Ambitionen med styrmodellen är att tydliggöra kopplingen mellan det politiska arbetet och 
kommunorganisationens arbete men även att visa på kedjan mellan kommunens vision, fyra 
styrperspektiv, övergripande mål och omvärlden med lagar och styrdokument.  
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Analysgrupp 

Vi vill skapa bättre och mer effektiv verksamhet för kvinnor och män, flickor och pojkar i Hedemora. Det 
är viktigt att förbättra det som är allra viktigast att förbättra. För att göra det krävs analyser. Syftet med 
analysgruppen är därför att vara ett stöd för kommunens övergripande analysarbete. Uppdragsgivare för 
gruppen är kommundirektören, men förvaltningscheferna är ansvariga för det förvaltningsspecifika 
analysarbetet. Analysgruppen sammanställer sina analyser i en analysrapport som presenteras inför mål- 
och budgetprocessen. 

Jämställdhet- och jämlikhetsintegrering  

Strategin som används för att skapa ett jämställt samhälle i Hedemora såväl som i Sverige och världen 
kallas jämställdhetsintegrering. Jämställdhet är både ett mål i sig och ett medel. År 2009 beslutades det 
politiskt att Hedemora kommun skulle jämställdhetsintegreras och ett par år senare kompletterades arbetet 
med ett jämlikhetsperspektiv. Det handlar därmed om såväl jämställdhet mellan könen som om jämlikhet 
mellan olika grupper i samhället. 

Syftet är att uppnå lika goda resultat för alla invånare, oavsett vilka de är och vilken bakgrund de har men 
också att kommunen är en bra arbetsplats för alla olika människor. 

Globala målen – Agenda 2030  

Hållbarhet är en integrerad del i kommunens styrmodell. Som en del i att förverkliga en social, ekologisk 
och ekonomisk hållbar utveckling har FN antagit 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål. Det kallas 
Agenda 2030 eller de Globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att bland annat 
avskaffa fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet, säkerställa god 
och jämlik hälsa samt bekämpa klimatförändringen.  

De globala målen omfattar alla världens länder och de lokala offentliga aktörerna är avgörande för 
genomförandet. Agenda 2030 och internationella konventioner om mänskliga rättigheter ska därför 
respekteras, skyddas, uppfyllas och främjas lokalt i Hedemora. För att bidra till detta arbete har Hedemora 
kommun kopplat samtliga mål och nyckeltal i Mål och budget till de 17 globala utvecklingsmålen. 
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4. Kommunens mål i detalj 
4.1 Våra mål 
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4.2 Vad vill vi förbättra? 
I detta avsnitt redogör vi för vilken statistik vi följer för att mäta måluppfyllnaden av de fem övergripande 
målen. Till varje nyckeltal finns jämförelser med riket och Dalarnas läns kommuner. Könsuppdelad 
statistik redovisas alltid när den finns och alla siffror är från 2020 om inte annat framgår. 

 

4.2.1 Nyckeltal för mål 1 
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Nyckeltal för mål 1 Bildningsförvaltningen  
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Nyckeltal för mål 1 Omsorgsförvaltningen 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



27 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



28 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

Nyckeltal för mål 1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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4.2.2 Nyckeltal för mål 2 
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4.2.3 Nyckeltal för mål 3 
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4.2.4 Nyckeltal för mål 4 
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4.2.5 Nyckeltal för mål 5 
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5. Budget och verksamhetsplanering  
5.1 Kommunens övergripande budget 

Budgetjämförelse 

Nettobelopp, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Kommunrevisionen -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 
Valnämnden -0,4 0,0 0,0 -1,0 0,0 
Överförmyndaren -2,6 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 
Kommunstyrelsen -71,9 -70,2 -73,2 -74,0 -75,3 
Bildningsnämnden -416,0 -420,0 -435,0 -439,3 -447,2 
Omsorgsnämnden  -426,0 -419,5 -437,7 -442,0 -449,9 
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -54,9 -56,7 -52,5 -53,1 -54,0 
Summa nämnder -972,6 -970,0 -1002,1 -1 013,1 -1 030,1 
Skatteintäkter 703,1 706,1 697,5 722,3 750,6 
Generella bidrag och utjämning 264,0 278,4 320,1 308,0 297,0 
Finansnetto 6,1 7,7 4,8 5,0 5,0 
Gemensamma kostnader -11,0 -16,3 -9,9 -9,9 -9,9 
Avsatt för oförutsedda kostnader   4,5 -0,2 -2,0 -2,0 
Utdelning koncernföretag 5,9         
Summa Finansförvaltningen 968,1 980,4 1012,3 1 023,4 1 040,7 
            
Resultat -4,4 10,4 10,2 10,3 10,6 

 

Ramförändring mot föregående år 

Nettobelopp, mkr Budget Budget Förändring Förändring 

  2020 2021 mkr % 

Kommunstyrelsen -70,2 -73,2 -3,0 4,3% 

Bildningsnämnden -420,0 -435,0 -15,0 3,6% 

Omsorgsnämnden  -419,5 -437,7 -18,2 4,3% 

Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -56,7 -52,5 4,2 -7,4% 

 

 

  



42 

 

Balansbudget      
Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan 
  2019 2020 2021 2022 2023 
TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Materiella anläggningstillgångar 173,8 194,6 195,3 205,4 216,3 
Finansiella anläggningstillgångar 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 
Summa anläggningstillgångar 230,4 251,1 251,8 261,9 272,8 
            
Omsättningstillgångar           
Förråd, exploateringsfastighet 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Kortfristiga fordringar* 76,8 57,0 60,7 59,9 58,8 
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassa och bank 168,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
Summa omsättningstillgångar 246,0 208,2 211,9 211,1 210,0 
            
SUMMA TILLGÅNGAR 476,4 459,3 463,7 473,0 482,8 
            
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O 
SKULDER   

  
    

Eget kapital 212,4 198,7 202,2 212,4 222,7     

Årets resultat* -4,4 10,4 10,2 10,3 10,5     

Summa eget kapital 208,0 209,1 212,4 222,7 233,2     

                

Avsättningar och skulder               

Avsättningar för pensioner 11,7 10,2 11,3 10,3 9,6     

Långfristiga skulder 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0     

Kortfristiga skulder 255,9 240,0 240,0 240,0 240,0     

Summa avsättningar och skulder 268,4 250,2 251,3 250,3 249,6     

                

S:A EK, AVSÄTTN O SKULDER 476,4 459,3 463,7 473,0 482,8     

                

Panter och ansvarsförbindelser               

Pensionsåtaganden 154,6 145,0 140,0 135,0 130,0     

Borgensförbindelser** 967,9 967,0 1000,0 1 100,0 1 100,0     

** Borgensförbindelser 2021-2022 inkluderar ej nybyggnation         
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Resultatbudget 

Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 
  2019 2020 2021 2022 2023 
Verksamhetens intäkter 244,4 187,6 189,9 191,5 194,8 
Verksamhetens kostnader -1203,4 -1154,0 -1184,7 -1197,2 -1217,2 
Avskrivningar -22,1 -19,9 -17,1 -17,4 -17,6 
Verksamhetens nettokostnader -981,1 -986,3 -1012,0 -1023,1 -1040,1 
            
Skatteintäkter 703,1 706,1 697,5 722,3 750,6 
Generella bidrag och utjämning 264,0 278,4 320,1 308,0 297,0 
Finansnetto 9,6 7,7 4,8 5,0 5,0 
Oförutsedda intäkter och kostnader 0,0 4,5 -0,2 -2,0 -2,0 
Årets resultat -4,4 10,4 10,2 10,3 10,6 

  

Investeringsbudget      
Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan 

  2019 2020 2021 2022 2023 
Kommunstyrelsen -1,8 -9,5 -3,4 -3,5 -3,6 
Bildningsnämnden -1,6 -2,1 -3,5 -3,6 -3,6 
Omsorgsnämnden  -0,6 -3,2 -3,2 -3,2 -3,3 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -20,6 -19,3 -21,5 -21,9 -22,4 
Summa investeringar -24,5 -34,0 -31,6 -32,1 -32,8 

 

Prognos effektiviseringsbehov 

Nettobelopp, mkr Budget Budget Plan Plan 

  2020 2021 2022 2023 

Skatteintäkter 706,1 697,5 722,3 750,6 
Generella bidrag och utjämning* 278,4 320,1 308,0 297,0 
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 984,5 1017,6 1 030,3 1 047,6 
Procentuell förändring av intäkter   3,4% 1,3% 1,7% 
          
Summa nämnder -970,0 -1002,1 -1 013,1 -1 030,1 
Procentuell förändring av nämndernas medel   3,3% 1,1% 1,7% 
          
Effektiviseringsbehov (mkr) vid kostnadsökning 2,0% - 9,1 3,3 
Effektiviseringsbehov (mkr) vid kostnadsökning 2,5% - 14,2 8,5 
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5.2 Kommunstyrelsen 
Ordförande: Stefan Norberg  
Förvaltningschef: Annika Strand  
 

Verksamhetsområden  

• Kansli, inklusive beredskap och säkerhet  
• Ekonomiavdelning  
• Personalavdelning  
• IT-avdelning 
• Kommunikationsavdelning  
• Näringsliv  
• Räddningstjänst  

Budgetförändringar i korthet 

• Avveckling av 2 strategtjänster 
• Utökning av budget för IT till följd av ökad digitalisering och ökade licenskostnader. 
• Minskat anslag till näringslivsarbetet 
• Kostnader för valsamordning inför valet 2022. 

 

Driftbudget 

Drift (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter 13,2 7,7 7,2 7,3 7,3 
Personalkostnader -30,2 -29,6 -30,2 -30,8 -31,7 
Övriga kostnader -54,9 -48,3 -50,2 -50,5 -50,9 
Netto -71,9 -70,2 -73,2 -74,0 -75,3 

 

Budget per verksamhet/avdelning 
 

Verksamhet (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Politik -5,2 -5,5 -5,0 
Ksf ledning -11,2 -7,3 -8,4 
Kommunikationsavd -2,7 -7,7 -8,6 
Ekonomiavdelning -9,7 -9,4 -9,5 
IT-avdelning -15,6 -12,8 -14,4 
Näringsliv -4,7 -4,3 -3,2 
Personalavdelning -8,7 -8,5 -8,8 
Räddningstjänst -14,1 -14,7 -15,3 
Netto -71,9 -70,2 -73,2 
Omdisponeringar av budget har gjorts under 2020 inom förvaltningen;    
Kommunikationsavd har tagit över verksamheter från andra 
avdelningar    
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Investeringsbudget      

Investering (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Plan 2021 Plan 2022 

Netto -1,8 -9,5 -3,4 -3,5 -3,6 

 
5.3 Kommunrevisionen 
Ordförande: Jan-Erik Olhans 

Revisorernas uppgift är att på fullmäktiges uppdrag 

• Granska nämndernas verksamhet samt pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• Granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
 

Driftbudget      

Drift (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Personalkostnader -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Övriga kostnader -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 
Netto -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

 

5.4 Överförmyndaren  
Förvaltningschef: Annika Strand  

Verksamhetsområden 

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 tillsynsmyndighet med uppdraget att genom sin 
granskning se till att de personer som har en ställföreträdare (god man, förvaltare mm) inte lider några 
rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. Överförmyndaren har utöver detta också en rådgivande 
roll och ansöker till tingsrätten om olika typer av ställföreträdarskap för att nämna några av 
överförmyndarens huvudsakliga uppgifter. 

Driftbudget      

Drift (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 
Personalkostnader -4,2 -4,2 -4,3 -4,3 -4,3 
Övriga kostnader -0,7 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 
Netto -2,6 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 
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5.5 Bildningsnämnden 
Ordförande: Christina Lundgren  
Förvaltningschef: Eva Winarve-Westerholm & Niklas Nordahl  
 

Verksamhetsområden 

Bildningsnämndens huvudsakliga uppgift är att svara för utbildning och pedagogisk omsorg inom det 
offentliga skolväsendet. I nämndens ansvarsområde ingår också verksamheterna kultur- och fritid, 
kulturskola, kostenhet samt biblioteksväsen. 

Förvaltningens verksamheter:  

• Förskolor 
• Grundskolor inklusive förskoleklasser och särskola 
• Fritidshem 
• Gymnasieskola 
• Vuxenutbildning inklusive YH-utbildning och Gruvorten 
• Kulturskola 
• Kulturenhet 
• Kostenhet 
• Bibliotek 
• Fritidsenhet 
• Bad- och idrottsanläggningar 

 

Budgetförändringar i korthet 

• Minskade intäkter från migrationsverket för asylsökande gymnasielever 
• Tillfällig vakanshållning av förvaltningschef 
• Generell besparing på befintlig verksamhet med 1,5% 
• Ökning av kostnader för friskolebidrag och interkommunal ersättning 
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Driftbudget      

Drift (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter 102,9 81,9 71,0 71,7 72,4 
Personalkostnader -300,2 -289,3 -289,2 -292,4 -297,3 
Övriga kostnader -218,7 -212,5 -216,8 -218,6 -222,3 
Netto -415,9 -420,0 -435,0 -439,3 -447,2 

 

Budget per verksamhet/avdelning  

Verksamhet (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Övergripande -8,7 -6,0 -1,2 
Avd 1 -62,6 -65,0 -71,1 
Avd 2 -34,3 -30,0 -34,5 
Kostenhet -23,5 -24,9 -25,2 
Elevhälsa -10,7 -12,8 -13,1 
Bibliotek -6,0 -6,1 -6,5 
Bildningskontor 8,3 6,0 0,8 
Förskola -65,3 -67,9 -65,7 
Grundskola F-6 -99,4 -95,8 -98,3 
Grundskola 7-9 -35,6 -37,0 -36,6 
Fritid -18,7 -19,5 -20,0 
Kulturenhet -6,6 -7,1 -7,3 
Gem Gymnasieförvaltn -9,1 -8,6 -8,9 
Martin Koch-gymnasiet -34,9 -35,0 -37,7 
YH-utbildning 0,1 0,7 0,0 
Gruvorten -0,8 -0,7 -0,7 
Vuxenutbildning -8,1 -10,2 -8,8 
Netto -416,0 -420,0 -435,0 

Ofördelade poster ligger under både Övergripande (generell besparing 1,5%) och Bildningskontor. 
Ytterligare statsbidrag kan komma att läggas in i budgeten, ramen påverkas dock inte då budgeterad 
intäkt motsvaras av lika stor kostnad. 

 

Investeringsbudget      

Investering (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Plan 2021 Plan 2022 

Netto -1,6 -2,1 -3,5 -3,6 -3,6 
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5.6 Omsorgsnämnden 
Ordförande: Ulf Hansson  
Förvaltningschef: Marjo Savelius  
 

Verksamhetsområden 

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  

 

Budgetförändringar i korthet 

• Ökad budget för försörjningsstöd 
• Ökad budget för placeringskostnader 
• Buffert för oförutsedda kostnadsökningar LVU/LVM 
• Projekt Nibble, ny gruppbostad LSS 
• Riktade statsbidrag till äldreomsorgen finansierar utökad personalstyrka i t.ex. hemtjänst, särskilt 

boende, och hemsjukvård. 
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Driftbudget      

Drift (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter 87,6 63,0 64,1 64,7 65,4 
Personalkostnader -362,9 -344,0 -359,0 -362,5 -369,5 
Övriga kostnader -150,8 -138,5 -142,8 -144,3 -145,9 
Netto -426,0 -419,5 -437,7 -442,0 -449,9 

 

Budget per verksamhet/avdelning   

Verksamhet (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Gemensamt -12,0 -14,9 -13,0 
Biståndsenhet -16,3 -16,3 -17,4 
Individ- och familjeomsorg -78,6 -67,6 -76,0 
Särskilt boende + gem ÄO -94,9 -97,8 -99,6 
Hemtjänst/ordinärt boende -71,9 -74,4 -75,1 
AME + daglig verksamhet LSS -27,4 -27,0 -27,8 
LSS + socialpsykiatri -89,1 -88,3 -92,4 
Bemanning -4,5 -4,1 -4,6 
Hälsa, sjukvård, rehabilitering -27,6 -27,6 -31,7 
Ej fördelat gamla organisationen -3,8 -1,6   
Netto -426,0 -419,5 -437,7 

 

Investeringsbudget 
     

Investering (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Plan 2022 Plan 2023 

Netto -0,6 -3,2 -3,2 -3,2 -3,3 
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5.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Anja Hedqvist  
Förvaltningschef: Åsa Engwall  
 

Verksamhetsområden 

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. 

 

Budgetförändringar i korthet 

• Utökad tjänst byggnadsinspektör 
• Utökad tjänst miljöinspektör 
• Indragen tjänst lokalstrateg 
• Kostnader för tomställda lokaler flyttas till kommunstyrelsen eller upphör 
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Driftbudget      

Drift (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter 37,9 36,3 37,5 37,9 38,3 
Personalkostnader -14,5 -18,6 -19,6 -20,0 -20,0 
Övriga kostnader -78,3 -74,4 -70,4 -71,0 -72,3 
Netto -54,9 -56,7 -52,5 -53,1 -54,0 

 

Budget per verksamhet/avdelning  

Ansvar (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Nämnden -0,3 -0,4 -0,4 
Administration -7,9 -7,9 -8,0 
Miljö- och byggenheten -4,6 -6,1 -8,2 
Stadsbyggnad 1,6 1,5 1,8 
Miljö- och hälsoskydd 1,0 0,8 1,2 
Trafik -10,2 -10,3 -10,2 
Samhällsenheten -4,8 -7,3 -7,5 
Gata och park -23,6 -21,4 -21,4 
Byggnader och lokaler -4,9 -6,5 -3,3 
Mark och skog 0,5 0,9 3,0 
Planer/GIS -0,4 0,3 0,5 
Vindkraftverk* -1,2 -0,3 0,0 
Netto -54,9 -56,7 -52,5 

 

Investeringsbudget      

Investering (mkr) 
Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 Plan 2022 Plan 2023 

Netto -20,6 -19,3 -21,5 -21,9 -22,4 
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6. Så arbetar vi under året 
6.1 Tidplan för uppföljning 

Period Rapporttyp Innehåll 
Februari Månadsrapport Ekonomisk uppföljning 

Mars Månadsrapport Ekonomisk uppföljning 

April Månadsrapport Ekonomisk uppföljning med prognos och planerade åtgärder 

Maj Månadsrapport Ekonomisk uppföljning 

Augusti Delårsrapport Mål- och resultatuppföljning med prognos och planerade åtgärder 

September Månadsrapport Ekonomisk uppföljning 

Oktober Månadsrapport Ekonomisk uppföljning med prognos 

December Årsbokslut Mål- och resultatuppföljning 

 

6.2 Budgetförändringar under året 
För att förenkla uppföljningen av budgeten ska förändringar i lagd budget undvikas. Eventuella 
omfördelningar av budgetram mellan olika nämnder ska beslutas av kommunfullmäktige. Eventuella 
omfördelningar mellan olika verksamheter inom samma förvaltning ska beslutas av aktuell nämnd. Vid 
beslut om ramutökning ska det framgå tydligt var medlen ska tas ifrån. 

 

6.3 Hantering av budgetavvikelser 
I de fall en verksamhet under året uppvisar en negativ budgetavvikelse ska ansvarig chef vidhålla en 
restriktiv inställning till inköp och anställningar samt se över sina intäkter, personalkostnader och övriga 
kostnader. 

I de fall en verksamhet under året uppvisar en positiv budgetavvikelse ska ett helhetstänk tillämpas. Alla 
verksamheter ska jobba för att kommunen som helhet uppnår sina finansiella mål. Det kan ibland 
innebära att verksamheten trots budgetöverskottet vidhåller en restriktiv inställning till inköp och 
anställningar för att bevara sitt överskott och på så sätt väga upp för underskott på andra områden. 
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