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1. Så planerar vi verksamheten 
 
1.1 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. 

Organisationsschema 
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1.2 Finansiellt utgångsläge 
Åren 2018 och 2019 redovisade kommunen negativa ekonomiska resultat. Vilket man till år 2020 vände 
till ett överskott på 35 mkr vilket delvis beror på statliga bidrag till följd av coronapandemin, delvis på det 
arbete som gjorts i verksamheterna med att minska kostnaderna. 

För år 2021 fastställdes en budget med ett beräknat resultatöverskott på 1%, dvs ca 10,2 mkr. Den senaste 
fastställda prognosen för året, som är baserad på utfall per 31 juli och som avrapporteras i delårsbokslutet, 
pekar på ett överskott på 39 mkr. 

Befolkningsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor som påverkar beräknat budgetutrymme. Budget för 2022 
är beräknad utifrån 15 375 invånare. I plan 2023 och 2024 räknar man med en befolkningsminskning på 
45 invånare per år.  

Beslutad skattesats för 2022 uppgår till 22,17 kr, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående år. 
Skattesatsen för planåren 2023 – 2024 är även den baserad på oförändrad skattesats. 

Beräkningar av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning är baserade på SKR:s prognos från 
september 2021. 

Kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) är budgeterade för anläggningstillgångar som är tagna i bruk 
och även för investeringar som är planerade 2022. Internränta baseras på SKR:s rekommendation och 
uppgår för 2022 till 1,0 %, vilket är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med 2021. 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. 

Sedan 2007 har Hedemora kommun inga långfristiga lån och budget 2022 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 2022 är upprättad i enlighet med det målet, vilket ger ett budgeterat 
resultat på 10,6 mkr.  

År 2020 visade ett överskott på 35 mkr och 2021 förväntas ge ett överskott enligt prognosen vid delåret 
på 39 mkr, därmed finns inget krav på återställning av eget kapital enligt balanskravet.  

 
1.3 Kostnadsutveckling och ramar 
Budgetramarna för 2022 har räknats upp för lönekostnadsökningar, volymförändringar samt fattade 
politiska beslut. I snitt ökas nämndernas budgetramar med 2,0 %. Den största ökningen i både procent och 
belopp får Bildningsnämnden där ökningen är 3,4% eller 14,9 mkr.  
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1.4 Effektiviseringsåtgärder som påverkar kommunens budget 2022 
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 arbetade 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. 

Effektiviseringar som togs upp i dokumentet ” Hedemora kommun – Effektiviseringar 2020 – 2022” kan 
nu anses vara tömda och för att få ytterligare effekt krävs nya åtgärder. I kapitel 5 kan du under respektive 
nämnd läsa om exempel på specifika budgetförändringar.  

 

1.5 Organisationsförändringar av större karaktär inför budgetåret 2022 
 

• Fortsätta arbetet med att samordna stödfunktionerna mellan koncernbolaget och 
förvaltningarna. 

 

• Bilsamordningen förs över till Miljö- och samhällsbyggnadsenheten från 
Kommunstyrelseförvaltningen. 
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2. Vision, mål och styrmodell 
Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje 
nämnds och förvaltningsarbete ska vara kopplat till visionen, de övergripande målen och de fyra 
styrperspektiven.  

2.1 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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2.2 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  

                    

                    

 
* Med människor avses kvinnor, män, flickor och pojkar samt icke-binära. Med icke-binära avses en person som identifierar sig 
som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man (RFSL). 

* I Hedemora ska kön alltid analyseras men aldrig enbart då även fler faktorer är avgörande. 

 

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.  

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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2.3 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.   



9 

 

 

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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3. Kommunens mål  
3.1 Våra mål 
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3.2 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. 

 

3.2.1 Nyckeltal för mål 1 
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Nyckeltal för mål 1 Bildningsnämnden 
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Nyckeltal för mål 1 Omsorgsnämnden 
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Nyckeltal för mål 1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
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3.2.2 Nyckeltal för mål 2 
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3.2.3 Nyckeltal för mål 3 
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3.2.4 Nyckeltal för mål 4 
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3.2.5 Nyckeltal för mål 5 
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4. Budget och verksamhetsplanering  
4.1 Kommunens övergripande budget 

Budgetjämförelse 

Nettobelopp, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024

Kommunrevisionen -0,9 -0,9 -0,9 -1,0 -1,0
Valnämnden 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0
Överförmyndaren -2,5 -2,8 -2,8 -2,9 -2,9
Kommunstyrelsen -73,3 -73,2 -74,0 -77,3 -79,0
Bildningsnämnden -419,2 -435,0 -451,9 -462,0 -472,6
Omsorgsnämnden -415,2 -437,7 -446,9 -456,9 -467,4
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -52,1 -52,5 -55,6 -56,2 -57,5
Summa nämnder -963,2 -1 002,1 -1033,1 -1 056,3 -1 080,5
Skatteintäkter 693,5 697,5 738,5 759,3 780,4
Generella bidrag och utjämning* 308,1 320,1 318,4 314,6 318,1
Finansnetto 5,1 4,8 5,0 5,0 5,0
Gemensamma kostnader -8,2 -9,9 -9,9 -9,9 -9,9
Avsatt för oförutsedda kostnader -0,2 -8,3 -2,0 -2,0
Utdelning koncernföretag
Summa Finansförvaltningen 998,5 1 012,3 1043,7 1 067,0 1 091,6

Resultat 35,3 10,2 10,6 10,8 11,0  

 

Budgetförändring mot föregående år 

Nettobelopp, mkr Budget Budget Förändring Förändring

2021 2022 mkr %

Kommunstyrelsen -73,2 -74,0 -0,8 1,1%
Bildningsnämnden -435,0 -451,9 -16,9 3,9%
Omsorgsnämnden -437,7 -446,9 -9,2 2,1%
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -52,5 -55,6 -3,1 5,9%  
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Balansbudget 

Mkr Utfall Budget Budget
2020 2021 2022

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 163,1 195,3 186,3
Finansiella anläggningstillgångar 54,2 56,5 55,7
Summa anläggningstillgångar 217,3 251,8 242

Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsfastighet 0,7 1,2 0,7
Kortfristiga fordringar* 82,9 60,7 79,9
Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0
Kassa och bank 211,9 150,0 252,6
Summa omsättningstillgångar 295,5 211,9 333,2

SUMMA TILLGÅNGAR 512,8 463,7 575,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER
Eget kapital 207,9 202,2 295,9
Årets resultat 35,2 10,2 10,6
Summa eget kapital 243,1 212,4 306,5

Avsättningar och skulder
Avsättningar för pensioner 12,6 11,3 11,7
Långfristiga skulder 0,7 0,0 0,8
Kortfristiga skulder 256,4 240,0 256,2
Summa avsättningar och skulder 269,7 251,3 268,7

S:A EK, AVSÄTTN O SKULDER 512,8 463,7 575,2

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsåtaganden 152,0 140,0 144,4
Borgensförbindelser 1 010,2 1000,0 1055,7   
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Resultatbudget 

Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024

Verksamhetens intäkter 215,1 189,9 183,8 186,2 189,4
Verksamhetens kostnader -1168,0 -1184,7 -1208,9 -1224,6 -1245,4
Avskrivningar -16,4 -17,1 -17,9 -18,1 -18,4
Verksamhetens nettokostnader -969,3 -1012,0 -1043,0 -1056,5 -1074,5

Skatteintäkter 693,5 697,5 738,5 748,1 760,8
Generella bidrag och utjämning 308,1 320,1 318,4 322,6 328,0
Finansnetto 2,8 4,8 5,0 5,1 5,2
Oförutsedda intäkter och kostnader 0,0 -0,2 -8,3 -8,4 -8,6
Årets resultat 35,1 10,2 10,6 10,8 10,9   

 

Investeringsbudget 

Mkr Utfall Budget Budget
2020 2021 2022

Kommunstyrelsen -6,8 -3,4 -5,3
Bildningsnämnden -1,1 -3,5 -1,5
Omsorgsnämnden -1,5 -3,2 -3,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -9,4 -21,5 -20,9
Pott för oförutsett KS -10
Summa investeringar -18,8 -31,6 -40,7  

 

Prognos effektiviseringsbehov 

Nettobelopp, mkr Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024

Skatteintäkter 697,5 738,5 759,3 780,4
Generella bidrag och utjämning* 320,1 318,4 314,6 318,1
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 1 017,6 1056,9 1 073,9 1 098,4
Procentuell förändring av intäkter 3,9% 1,6% 2,3%

Summa nämnder -1 002,1 -1033,1 -1 055,3 -1 079,5
Procentuell förändring av nämndernas medel 3,1% 2,1% 2,3%

Effektiviseringsbehov (mkr) vid kostnadsökning 2,0% - -1,5 -3,2
Effektiviseringsbehov (mkr) vid kostnadsökning 2,5% - 3,8 2,2   
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4.2 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 1 strategtjänster 
• Utökning av budget för IT till följd av ökad digitalisering och ökade licenskostnader. 
• Minskat anslag till utvecklingspott 0,5 mkr 
• Kostnader för valsamordning inför valet 2022. 

 

Driftbudget    

Drift (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 8,6 7,2 2,1 2,1 2,2
Personalkostnader -30,7 -30,2 -33,7 -34,2 -35,0
Övriga kostnader -51,1 -50,2 -42,4 -43,1 -44,1
Netto -73,3 -73,2 -74,0 -75,1 -76,9  
 

Budget per verksamhet/avdelning 

Verksamhet (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022

Politik -5,0 -5,0 -4,5
Ksf ledning -7,6 -8,7 -7,6
Kommunikationsavd -7,3 -8,5 -8,4
Ekonomiavdelning -10,6 -9,5 -10,1
IT-avdelning -14,4 -14,4 -14,5
Näringsliv -4,5 -3,2 -4,1
Personalavdelning -8,6 -8,7 -8,7
Räddningstjänst -15,3 -15,3 -16,2
Netto -73,2 -73,2 -74,0   
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Investeringsbudget 

Investering (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022

Netto -6,8 -5,5 -5,3  

            Inkl. 2,2 överf fr 2021 
 

 

 

4.3 Valnämnd 

Drift (mkr)
Bokslut 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4
Personalkostnader 0,0 0,0 -1,4 0,0 -1,5
Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0  

                                                                                                                                    Eu-val 
 

 

4.4 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. 

 

Drift (mkr)
Bokslut 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalkostnader -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
Övriga kostnader -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Netto -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -1,0  
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4.5 Överförmyndaren  
Förvaltningschef: Annika Strand  

Verksamhetsområden 

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

Överförmyndaren 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. 

 

Drift (mkr)
Bokslut 
2020

Budget 
2021

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 2,2 2,3 3,3 3,3 3,4
Personalkostnader -4,2 -4,3 -5,2 -5,2 -5,3
Övriga kostnader -0,6 -0,8 -0,9 -0,9 -1,0
Netto -2,6 -2,8 -2,8 -2,8 -2,9  
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4.6 Bildningsnämnden 
Ordförande: Gertrud Hjelte 
Förvaltningschef: John Steen  
 

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 

• Servicecenter 
• Meningsfull fritid 
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 Driftbudget 

Drift (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 99,2 71,0 58,3 59,5 61,2
Personalkostnader -301,9 -289,2 -279,7 -286,1 -293,3
Övriga kostnader -216,5 -216,8 -230,5 -235,8 -241,7
Netto -419,2 -435,0 -451,9 -462,4 -473,7  
 

Budget per verksamhet/avdelning 

Verksamhet (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022

Övergripande -6,3 -1,2 -10,9
Avd 1 -64,3 -71,1 -74,7
Avd 2 -34,1 -34,5 -39,1
Kostenhet -23,6 -25,2 -27,0
Elevhälsa -11,2 -13,1 -13,4
Bibliotek -6,1 -6,5 -6,7
Bildningskontor 7,2 0,8 -0,4
Förskola -64,7 -65,7 -64,0
Grundskola F-6 -98,1 -98,3 -94,5
Grundskola 7-9 -35,3 -36,6 -37,4
Fritid -20,3 -20,0 -22,8
Kulturenhet -6,4 -7,3 -7,5
Gem Gymnasiet -8,2 -8,9 0,0
Martin Koch-gymnasiet -35,0 -37,7 -46,0
YH-utbildning 0,7 0,0 0,0
Gruvorten -0,7 -0,7 -0,7
Vuxenutbildning -12,6 -8,8 -6,7
Netto -419,2 -435,0 -451,9 . 

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 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022

Netto -1,1 -3,4 -1,5  
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4.7 Omsorgsnämnden 
Ordförande: Kajsa-Lena Fagerström 

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  
• 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  
• Grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans enligt LSS (lag om stöd o 

service till vissa funktionshindrade):  

 

Budgetförändringar i korthet 

• Omstrukturering LSS bostäder 
• Bemanningsplanering 
• Korttids LSS 
• Fler SÄBO platser 
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Driftbudget 

Drift (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 100,4 64,1 71,6 73,2 74,9
Personalkostnader -355,3 -359,0 -379,3 -387,8 -396,7
Övriga kostnader -160,3 -142,8 -139,2 -142,3 -145,6
Netto -415,2 -437,7 -446,9 -456,9 -467,4  

 

Budget per verksamhet/avdelning 

Verksamhet (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022

Gemensamt -10,2 -16,7 -17,6
Biståndsenhet -13,7 -17,3 -16,0
Individ- o familjeomsorg -85,0 -74,3 -76,1
Arbetsmarknadsenhet -16,4 -13,8 -13,0
Särskilt boende, gem äldreomsorg -91,6 -92,8 -98,7
Ordinärt boende/hemtjänst -71,5 -76,1 -76,9
LSS o socialpsykiatri -96,3 -110,0 -110,1
Bemanning -3,5 -4,6 -4,6
Hälsa, sjukvård, rehabilitering -27,0 -32,0 -34,0
Netto -415,2 -437,7 -446,9  

 

Investeringsbudget 

Investering (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022

Netto -1,5 -3,2 -3,0  
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4.8 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Anja Hedqvist  
Förvaltningschef: Erik Olsson 
 

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. 

Driftbudget 

Drift (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024

Intäkter 35,8 37,5 34,3 34,8 35,7
Personalkostnader -14,5 -19,6 -21,6 -21,9 -22,4
Övriga kostnader -73,4 -70,4 -68,3 -69,3 -70,9
Netto -52,1 -52,5 -55,6 -56,4 -57,7  
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Budget per verksamhet/avdelning 

Ansvar (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022

Nämnden -0,3 -0,4 -0,5
Administration -9,2 -8,0 -11,7
Miljö- och byggenheten -5,6 -8,2 -5,9
Stadsbyggnad 1,2 1,8 1,8
Miljö- och hälsoskydd 1,0 1,2 1,4
Trafik -7,5 -10,2 -9,4
Fysisk planering -0,5
Miljöstrategiskt arbete -0,1
Samhällsenheten -6,6 -7,5 -5,8
Gata och park -19,3 -21,4 -21,7
Byggnader och lokaler -6,4 -3,3 -4,3
Mark och skog 0,1 3,0 2,0
Planer/GIS 0,2 0,5 1,0
Vindkraftverk 0,2 0,0 0,0
Kvalitetsenheten -1,8
Netto -52,1 -52,5 -55,6  
 

Investeringsbudget 

Investering (mkr)
Bokslut 

2020
Budget 
2021

Budget 
2022

Netto -9,4 -21,5 -20,9  
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5. Så arbetar vi under året 
5.1 Tidplan för uppföljning 

Period Rapporttyp Innehåll 
Februari Månadsrapport Ekonomisk uppföljning 

Mars Månadsrapport Ekonomisk uppföljning med prognos och planerade åtgärder 

April Månadsrapport Ekonomisk uppföljning  

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 

 

5.2 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. 

 

5.3 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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