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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 2022.  
Delårsrapporten fokuserar på händelser och förändrade 
omständigheter såsom avvikelser i arbetet under 
tidsperioden januari till augusti 2022 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 2022-01-01--2022-08-31. Den innehåller också 
en ekonomisk prognos för helåret 2022. Förutom en 
övergripande sammanställning för kommunen innehåller 
rapporten även 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 och 
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.  
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1.2 Kommunens organisation 
 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019-2022 
Parti Mandat 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 12 
Moderaterna 7 
Centerpartiet 6 
Kommunlistan 5 
Sverigedemokraterna 6 (5 tomma) 
Vänsterpartiet 2 
Miljöpartiet De Gröna 1 
Liberalerna 1 
Kristdemokraterna 1 

 

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.  
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Vision:  

 
Hedemoras visionsarbete kallar vi ”Hållbara Hedemora”. 
Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som fokuserar på 
vad vi tillsammans ska sträva mot.   
De övergripande målen belyser vad vi vill åstadkomma 
och utveckla i Hedemora kommun. Kommunstyrelsen 
har inga egna mål utan arbetar mot de övergripande 
målen för kommunfullmäktige. 
Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad vi 
behöver prioritera för att utveckla Hedemora. Med hjälp 
av nyckeltalen kan vi mäta vårt arbete för att uppnå 
målen. Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av 
viktiga förbättringsområden. I Hedemora kommun 
jobbar vi med ständiga förbättringar och lyfter därför i 

huvudsak de områden där vi vill se en positiv utveckling 
och förändring. Djupare beskrivningar av nyckeltalen 
knutna till varje mål beskrivs i Mål och budget 2022. 
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 Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden 
Kommunstyrelsens ordförande Stefan Norberg avsade 
sig sitt uppdrag och efterträddes av Göran Hoffman 
under april månad. 
I januari tillträdde Tommy Hansen som kommundirektör 
men han valde att avsluta sin tjänst i april. Till tf 
kommundirektör utsågs John Steen under rekrytering av 
ny kommundirektör. 
Stort fokus har under året legat på kriget i Ukraina och 
dess konsekvenser, exempelvis stigande priser på el, 
drivmedel och livsmedel. För att möta dessa utmaningar 
har Hedemora kommun och våra kommunägda bolag 
intensifierat kontinuitetsarbetet och ökat 
beredskapsinsatserna. 

En annan av krigets konsekvenser är den stora osäkerhet 
som den för med sig när det gäller säkerhetsläge, 
inflation, räntor osv.  
Kommunen hade i början av året beredskap för att kunna 
ta emot ett större antal flyktingar från Ukraina. Under 

årets första åtta månader tog kommunen emot 9 
flyktingar från Ukraina utifrån den nationella 
fördelningen av massflyktingar. 

Tjädernhusets renovering blev klar i början av året och 
de administrativa verksamheterna som varit 
utlokaliserade till olika platser i kommunen under 
renoveringen har, under februari månad, kunnat flytta 
tillbaka in i lokalerna i Tjädern. 
 
Under första delen av året hade Covid 19-pandemin 
fortsatt stor påverkan på kommunen, i synnerhet för 
omsorgsverksamheterna. Under våren har Covid 19-
pandemins påverkan minskat men beredskapen för nya 
utbrott är fortsatt god. I spåren av Covid 19-pandemin 
har omsorgsförvaltningen kompetensförsörjnings- och 
bemanningssvårigheter fortsatt vara en utmaning.  

 

1.5 Händelser av väsentlig betydelse efter periodens slut 
Hedemora kommun bedömer att konsekvenserna av 
omvärldsförändringar med fortsatt hög inflation, höjda 
räntor och kraftigt stigande energipriser kommer prägla 
sista delen av 2022 och hela 2023. Det råder en stor 
osäkerhet kring hur prisutvecklingen kommer att bli 
under hösten, det gäller främst priser på el och livsmedel 
men även tillgången på vissa produkter kan äventyras 

och vi ser redan idag ökade leveranstider på exempelvis 
IT-utrustning och bilar. Hedemora kommun och våra 
kommunägda bolag kommer därför att fortsätta med 
kontinuitetsarbetet och de ökade beredskapsinsatserna. 

För att säkerställa kompetensförsörjningen tar Hedemora 
kommun under hösten fram en ny 
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kompetensförsörjningsstrategi och ett förbättrat sätt att 
arbeta med rekrytering. 

Den 7 november öppnar Hedemora kommun vårt 
servicecenter. Tanken med servicecenter är att förbättra 
vår service gentemot våra medborgare och vårt 
näringsliv. 

Implementerings- och utvecklingsarbetet av vår 
värdegrund, KRAM kommer även det fortsätta under 
hösten 2022.  

 

1.6 Ekonomiskt resultat för delåret
Budget för delåret januari t o m augusti 
Kommunen har för 2022 fastställt en budget med ett 
överskott på 10,6 mkr. Budgeterat överskott för perioden 
januari t o m augusti uppgår till 4,9 mkr. Observera att 
budgeten är något periodiserad.  
Periodens resultat  
Kommunen redovisar för perioden januari t o m augusti 
ett positivt utfall med 81,9 mkr 
Jämfört med samma period föregående år har skatter och 
statsbidrag ökat med 27,4 mkr och nämndernas netto-
kostnader ökat med 21,2 mkr.  
Avskrivningar för perioden uppgår till 11,1 mkr. 

 
Under perioden har kommunen fått bidrag från staten 
avsedda för särskilda ändamål men då de inte kräver en 
motprestation ska de redovisas som generella bidrag 
enligt RKR. De bidrag som avses är följande: 
Skolmiljarden, ramjustering till bildningsnämnden enl 
beslut i KF, 220531, §74, 1 953 535 kr 
Bidrag redovisade som generella bidrag men internt 
fördelade till respektive nämnd 
Bidrag tom aug sept -dec Totalt
Tillfälligt stöd till kommuner med anledning 
av kriget i Ukraina 80 911 107 881 188 792
För sin medverkan vid 2022 års val 462 033 462 033
Utökad bemanning av sjuksköterskor 678 659 384 454 1 063 113

1.7 Resultatprognos
Prognosen för 2022 pekar mot ett positivt resultat med 
32,4 mkr vilket innebär att det prognostiserade resultatet 
är 21,8 mkr högre än det budgeterade resultatet.  Den 
senaste prognosen, vilken lämnades per 31 mars, har 
justerats med 20 mkr. Anledningen till detta är till största 
delen en förbättrad skatteprognos, men även att 
omsorgsnämnden visar en något förbättrad prognos med 
1,9 mkr med anledning av ökade statsbidrag. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens prognos visar en  

försämring med 2 mkr på grund av ökade kostnader. 
Kommunstyrelsens prognos visar en försämring med 0,2 
mkr mot den prognos som gjordes i mars. 
En närmare beskrivning av nämndernas avvikelser 
framgår av redovisningarna för respektive nämnd under 
kapitel ”6. Driftsredovisning”. 
 

 Utfall Utfall Budget Bokslut Prognos Budget
Prognos 
avvikelse

2022-01-01- 2021-01-01- 2022-01-01-
2022-08-31 2021-08-31 2022-08-31 2021 2022 2022

Kommunrevisionen -0,2 -0,4 -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 0,0
Valnämnden -0,3 0,0 -0,7 0,0 -1,2 -1,0 -0,2
Överförmyndaren -1,5 -1,5 -1,9 -2,4 -2,8 -2,8 0,0
Kommunstyrelsen -49,0 -47,2 -49,3 -73,0 -74,0 -74,0 0,0
Bildningsnämnden -295,9 -286,6 -302,1 -430,9 -453,9 -453,9 0,0
Omsorgsnämnden -282,9 -278,5 -299,2 -408,8 -441,3 -446,9 5,6
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -36,0 -30,4 -37,8 -51,1 -59,1 -55,6 -3,5
Summa nettokostnader -665,8 -644,6 -691,7 -967,0 -1033,2 -1035,1 1,9

Finansförvaltningen
Skatteintäkter 507,0 479,6 493,1 723,4 757,0 740,5 16,5
Generella bidrag och utjämning 216,9 216,0 212,3 332,1 318,4 318,4 0,0
Finansnetto 8,7 3,3 3,3 4,4 7,9 5,0 2,9
Gemensamma kostnader 15,1 11,0 -6,6 -25,6 -9,4 -9,9 0,5
Oförutsedda intäkter och kostnader 0,0 0,0 -5,5 0,0 -8,3 -8,3 0,0
Årets resultat 81,9 65,3 4,9 67,3 32,4 10,6 21,8   
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1.8 Ekonomisk ställning 
Kommunen ekonomiska ställning framgår av Balans-
räkning i kapitel 3. 
Balansomslutningen uppgår till 602,4 mkr per 2022-08-
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 246,9 mkr per 
2022-08-31.  
 
Eget kapital 
Eget kapital uppgår till 392,2 mkr per 2022-08-31 vilket 
medför en soliditet inklusive pensionsförpliktelser med 
40,2 %.  
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.  
Pensionsrättigheter från och med 1998 betalas ut för 
individuell placering i mars månad året efter intjänande-
året. Som framgår av balansräkningen är prognosen att 

pensionsförpliktelser och ansvarsförbindelse minskar 
med ca 4,2 mkr jämfört med år 2021. 
Pensionsskuld 
mkr Bokslut Utfall Prognos

2021
2022-01-01--
2022-08-31 2022

Ansvarsförbindelse 121,4 120,8 118,4
Avsatt till pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 10,4 9,9 9,5
Upplupna kostnader 23,8 18,9 24,4
Löneskatt, 24,26% 37,8 36,3 36,9
Summa skuld 193,4 185,9 189,2  
Pensionskostnader 
mkr Bokslut Utfall Prognos

2021
2022-01-01--
2022-08-31 2022

Förändring av pensionsavsättning 0,1 -0,7 -1,1
Pensionsutbetalningar 9,2 5,9 8,6
Premier 37,2 19,2 29,1
Finansiell kostnad 0,2 0,2 0,2
Löneskatt, 24,26% 11,3 6,0 8,9
Summa kostnader 58,0 30,6 45,7  
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 1105,2 mkr. 
Borgensåtagandena avser borgen för koncernföretagens 
lån med 1055,2 mkr. Kommunen har inte behövt infria 
några borgensåtaganden under senare år. 
Leasingåtaganden är klassificerade som operationell 
leasing.  
 
 

1.9 Mål för god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och 
regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
andra juridiska personer. Fullmäktige beslutar om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen 
eller regionen. 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 beslutat om ett 
överskott på 1% vilket innebär att mer resurser läggs på 
verksamheterna i Hedemora än i jämförbara kommuner. 

1.10 Uppföljning av kommunens finansiella mål 
Ett av kommunens mål är ”Hedemora kommun har 
god ekonomisk hushållning som ger utrymme för 

investeringar”. Detta mål mäts med två nyckeltal enligt 
nedan, där även måluppfyllnad kommenteras: 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning

Mål Mål Utfall Klarar målet Prognos

Prognosticerad 
måluppfyllnad                
2022-12-31

Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%) 14,0% 40,2% Ja 34,8% Ja
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (%) 1,0% 11,3% Ja 3,0% Ja  
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1.11 Uppföljning av kommunens verksamhetsmål
Hedemora kommun har 5 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. 

                                      

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 utveckling 
och förändring.  
Nyckeltalen beskrivs i form av ett nuläge och hur vi ser 
den önskade utvecklingen i Hedemora. 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.  
Varje enhet upprättar aktivitetsplaner med konkreta 
åtgärder för att förbättra kvaliteten i verksamheten. 
Aktiviteterna utgår från de övergripande målen. Många 
av nyckeltalen kan endast jämföras i årsbokslutet 
eftersom en stor del av dem bara publiceras en gång per 
år. Här gör vi en uppskattning om målvärden för 
nyckeltalen kommer att uppnås vid årets slut. 
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Mål Nyckeltal
Kommer nyckeltalet 
att uppnås ja / nej

Kommentar

1
1.1 Barn i befolkningen som ingår i familjer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel i %

Ja Minskning med 21 barn från juli 2021 till 2022

1
1.2 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, 
andel i %

Ja
Undersökning har skett våren 2022. Resultatet visar att 90% är sammantaget nöjda med 
den hemtjänst som de har.

1
1.3 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel i %

Vet ej 2022 års statistik är ännu ej tillgänglig

1
1.4 Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus 
under året, antal/1000inv

Vet ej

Mål inför 2022 är att bygga fler bostäder i flerfamiljshus- och småhus än föregående år.  
2020 låg nivån på 0,65/1000 invånare, resultatet för 2021 blev 0,47/1000 invånare, alltså en 
lägre nivå än föregående år. Sett över fler år har Hedemora haft en stabil 
bostadsbyggnation i förhållande till det övriga länet men naturligtvis betydligt lägre än 
riksgenomsnittet. 

1
1.5 Företagsklimat enligt ÖJ (insikt) - Totalt- 
Effektivitet, NKI

Vet ej
Mål inför 2022 var att få högre NKI för effektivitet än föregående år.  Reslutetat för 2020 
och 2021 varr 82. Undersökningen för 2022 är ännu ej genomförd.

1 1.6 Invånare 17-24 år som varken studerar eller 
arbetar, andel i %

Vet ej  Ingen statistik för året är tillgänglig. Senaste statistiken är från 2020 då är siffran 9,3% 
(andel %). Urvalet är ändrat (tidigare 16-24 år).

1 1.7 Nöjd Inflytande Index Helheten Vet ej  Ingen ny statistik är tillgänglig. Senaste statistiken är från 2020 då är siffran 34 (skala 1-
100)

1 1.8 Tillgång till bredband om minst 100 Mbits/s, 
andel av befolkningen (%)

Vet ej Senaste statistik 2020  73,5%, 2021  78,6% av invånarna

1 BN 1.1 Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Vet ej 2022 års statistik är ännu ej tillgänglig.

1 BN 1.2 Elever i åk. 5: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%)

Vet ej Ingen ny undersökning genomförd 2021

1 BN 1.3 Elever i åk. 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%)

Vet ej Ingen ny undersökning genomförd 2021

1 BN 1.4 Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i 
skolan, positiva svar, andel (%)

Vet ej Ingen ny undersökning genomförd 2021

1 ON 1.1 Antalet personer som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar, ska minska, medelvärde

Ja I maj 2022 mötte en brukare i snitt 16 personal under en period av 14 dagar vilket var ett 
lägre antal än föregående år (18).

1 ON 1.2 Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg- måltidsmiljön, andel %

Nej Undersökning har skett våren 2022. Resultatet visar att 57% tycker måltiderna är en trevlig 
stund. En minskning med 17% sedan senaste mätningen 2020.

1 ON 1.3 Brukarbedömning hemtänst äldreomsorg, 
bemötande, andel % som upplever ett gott 

Ja Undersökning har skett våren 2022. Resultatet visar att 90% är sammataget nöjda med den 
hemtjänst som de har.

1 ON 1.4 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel 
% ska minska

Ja En kartläggning av unga vuxna i behov av ekonomiskt bistånd har gjorts. Resultatet har 
genererat att 141 av dessa individer numera är inom sysselsättning eller andrainsatser för 

1
MoS 1.1 Kommunens service inom bygglov till 
företag skall förbättras

Vet ej
NKI för 2020 var  83. Reslutatet för NKI (service inom bygglov till företagare) för 2021 var 
84. Vi får rapporten för ett verksamhetsåret 2022 i april 2023.

1
MoS 1.2 Kommunens bemötande gentemot 
företag skall förbättras

Vet ej
NKI för 2020 var 85. Reslutatet för 2021 var 90. Vi får rapporten för ett verksamhetsåret 
2022 i april 2023.

2 2.1 Soliditet inkl pensionsåtaganden Ja Prognosen för 2022 pekar på en soliditet på  34,8 %. Målet är 14 %

2 2.2 Årets resultat som andel av skatt och generella 
statsbidrag

Ja Prognosen för 2022 pekar på 3,0%. Målet är 1%

3 3.1 Medarbetarengagemang HME, ska förbättras Vet ej Ingen data för 2022 finns ännu. Undersökning planerad att genomföras 26/9-9/10 2022

3 3.2 Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 
dagar  ska minska

Nej Kvinnors sjukfrånvaro har ökat sedan 2021. Under 2022 har cheferna i kommunen fått 
utbildning i anpassning och rehabilitering.

3 3.3 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt ska 
minska

Nej Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 2021. Det är kvinnornas ohälsa som har ökat, 
medan männens sjukfrånvaro i stort sett är oförändrat sedan förra året. Den största 

4 4.1 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, andel (%) ska öka

Vet ej Resultatet för 2021 var 52,3 % vilket är något högre än 2020 (50,5 %) Resultatet är dock 
fortsatt lägre än riket (75,9 %) och Dalasnittet (70,1 %). Resaultet för 2022 redovisas i 

4 4.2 Deltagartillfällen i idrotten ska öka Vet ej Dessvärre går utvecklingen åt fel håll och deltatagandet minskade från 19 % till 15,4 % 
mellan 2020 och 2021. Skolidrottsföreningar har startats för att motverka tappet. Siffran 

5 5.1 Certifierade skolor och förskolor ska öka Vet ej Under 2020 och 2021 har 100% av förskolorna grön flagg. Den totala andelen skolor och 
förskolor med grönfall ligger kvar på 71 % att jämföra med Sekom-snittet på 10%

5 5.2 Inköp av ekologiska livsmedel ska öka Vet ej Andelen ekologiska livsmedel gick ner från 36 % 2020 till 34 % 2021. Trenden är den samma 
bland Sveriges ekokommuner. Hedemora ligger dock över snttet (30 %). 2022 års resultat 

5 5.3 Miljöbilar i kommunorganisationen ska öka Vet ej  Ingen ny statistik är tillgänglig. Senaste statistiken är från 2020  32,3%
 

De flesta resultat kan ej uppskattas så tidigt på året och 
därför är inte någon djupare analys möjlig. 
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1.12 Balanskravsresultat 
Mkr Delår Prognos

2022-08-31 2022-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen 81,9 32,4
Realisationsvinster -0,2 -0,2
Realisationsförluster 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat 81,7 32,2
Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0 0,0
Balanskravsresultat att reglera 81,7 32,2  
 

Årets prognosticerade resultat efter balanskravs-
justeringar uppgår till 32,2 mkr, vilket skulle innebära att 
kommunallagens balanskrav uppfylls. 
 

 

 

1.13  Ekonomiska nyckeltal 
Hedemora kommun Delår Delår Delår Delår Delår
mnkr aug-18 aug-19 aug-20 aug-21 aug-22
Antal invånare (folkmängd) 15 557 15 557 15 469 15 469 15 470
Kommunal skattesats (%) 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17
Verksamhetens intäkter 143,0 136,8 131,2 131,2 128,8
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -772,2 -778,3 -769,1 -763,5 -779,5
Verksamhetens nettokostnader -629,2 -641,5 -637,9 -632,3 -650,7
Nettokostnad, andel av skatt och generella bidrag (%) 100,4% 99,5% 95,2% 90,9% 89,8%
Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning 626,8 644,6 669,8 695,8 725,0
Årets resultat -2,4 3,1 34,2 65,3 81,9
Andel av skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning (%) -0,4% 0,5% 5,1% 9,4% 11,3%
Eget kapital 253,4 217,0 222,9 242,1 392,2
Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser 74,2 56,1 66,2 87,5 242,1
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, (%) 17% 12% 17% 29% 40,2%
Investeringar (netto) -14,2 -12,4 -9,5 -6,3 -11,5
Långfristig låneskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antal anställda 1 387 1 329 1 331 1321 1 334  
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1.14 Kommunens medarbetare 
Delår Delår Delår Delår Delår

Aug-18 Aug-19 Aug-20 Aug-21 Aug-22

Antal anställda Tsv+visstid 1 387 1 329 1 318 1 321 1 334
varav tillsvidareanställda 1 120 1 087 1 077 1 108 1 155
Könsfördelning:
Kvinnor 78,9% 79,4% 78,8% 78,0% 78,0%
Män 21,1% 20,6% 21,2% 22,0% 22,0%

Årsarbetare omräknat till heltid:
Tillsvidareanställda 1 099 1 072 1 060 1 093 1 140
varav         kvinnor 893 868 860 873 890
                   män 206 204 200 220 253
Visstidsanställda 246 242 225 198 169
varav        kvinnor 172 174 154 135 115
                  män 74 68 71 63 54

Deltidsarbete:
Kvinnor 8,4% 1,4% 5,6% 5,2% 3,8%
Män 9,7% 1,8% 1,5% 1,6% 3,9%
Sysselsättningsgrad 97% 99% 97% 98% 98%
varav         kvinnor 97% 99% 98% 98% 98%
                   män 96% 98% 97% 97% 98%

Medellön:
Tillsvidareanställda 28 689 kr 29 860 kr 29 272 kr 31 278 kr 31 799 kr
varav        kvinnor 28 501 kr 29 659 kr 29 403 kr 31 141 kr 31 830 kr
                  män 29 512 kr 30 719 kr 28 805 kr 31 829 kr 31 689 kr

Ohälsotal, sjukfrånvaro:
Total sjukfrånvaro 7,7% 6,9% 8,4% 6.71% 8,3%
varav        kvinnor 8,3% 7,4% 9,4% 7,7% 9,5%
                  män 5,7% 5,5% 5,5% 3,8% 5,0%

Långtidsfrånvaro fr.o.m. dag 60 46,2% 43,1% 32,4% 33,1% 34,3%
varav        kvinnor 45,0% 41,9% 31,8% 34,1% 37,2%
                  män 51,6% 47,9% 35,7% 26,9% 17,6%

0-29 år 6,0% 4,3% 7,4% 6,6% 6,9%
30-49 år 7,2% 6,5% 7,8% 6,1% 7,6%
50- år 8,6% 7,0% 9,2% 7,3% 9,4%  

Sjukfrånvaron 

Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 2021. Det är 
kvinnornas ohälsa som har ökat, medan männens 
sjukfrånvaro i stort sett är oförändrat sedan förra året. 
Den största orsaken till sjukfrånvaron är infektioner och 
förkylningar med en "topp" i april.   

Medarbetare 
Antalet anställda i kommunen har ökat sedan samma 
tidpunkt förra året. Tillsvidareanställda ökat 
motsvarande 47 heltidstjänster och visstidsanställda har 
minskat motsvarande 34 heltider.  
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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 % 

 

 
Ekonomisk översikt för kommunkoncernen
Som framgår av nedanstående tabell uppgår kommun-
koncernens samlade resultat för delåret 2022-01-01--
2022-08-31 till 100,8 mkr (82,3). Den sammanlagda 

prognosen visar ett förväntat positivt resultat vid 
årsskiftet med 56,4 mkr (91,5). 
 

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.  
 
 
 

Hedemora kommun

Hedemora Energi AB

Hedemora Elnät AB

Hedemora kraft och 
värme AB

Hedemora Elhandel 
AB

Hedemora 
kommunfastigheter 

AB

AB 
Hedemorabostäder
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Resultat och ställning 
Hedemora Energi och dess dotterbolag redovisar ett 
positivt resultat efter finansnetto på 14,3 mkr (8,6). 
Motsvarande period förra året var ca 5,7 mkr lägre.  
Rörelsens intäkter uppgår till 185,6 mkr (153,9). Balans-
omslutningen uppgår till 951,1 mkr (868,1).  

Investeringarna för perioden uppgår till 47,4 mkr (55,5).  
Hedemora Energi prognostiserar ett positivt utfall med 
20,0 mkr (49,8) för helåret, vilket är 8,0 mkr högre 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 57,7 mkr (55,7) för 
perioden 2022-01-01 – 2022-08-31 och ett resultat på 1,0 
mkr (8,5) efter finansnetto. 

Bolaget har en balansomslutning på 429,1 mkr (427,9) 
och ett eget kapital på 95,9 mkr (94,8). 
 
   
 
 

 
Hedemora kommunfastigheter AB 
Uppgifter och organisation 
Hedemora kommunfastigheter AB, tillhandahåller 
kommunala lokaler samt fastighetsförvaltning.  
Resultat och ställning  
Bolaget redovisar en omsättning på 61,2 mkr (52,6) för 
perioden 2022-01-01--2022-08-31 och ett resultat på 3,5 
mkr (0,5) efter finansnetto. 

 
 
Balansomslutningen uppgår till 336,1 mkr (334,7), eget 
kapital 27,2 mkr (23,9) och obeskattade reserver 17,4 
mkr (17,4).  

 
 

 

2. Resultaträkning 
 

Mkr Not
2022-01-01--
2022-08-31

2021-01-01--
2021-08-31

2022-01-01--
2022-08-31

2021-01-01--
2021-08-31 Prognos 2022 Budget 2022

Verksamhetens intäkter 2 332,9 304,9 128,8 131,2 224,2 183,8
Verksamhetens kostnader 3,9 -900,0 -859,4 -768,4 -752,5 -1257,2 -1217,2
Avskrivningar 4 -59,1 -55,9 -11,1 -11,0 -17,9 -17,9
Verksamhetens nettokostnader -626,2 -610,4 -650,7 -632,3 -1050,9 -1051,3

 
Skatteintäkter 5 507,0 479,7 507,0 479,7 757,0 738,5
Generella statsbidrag och utjämning 6 218,0 216,1 218,0 216,1 318,4 318,4
Verksamhetens resultat 98,8 85,4 74,3 63,4 24,5 5,6

Finansiella intäkter 7 6,1 2,0 7,7 2,0 8,2 5,3
Finansiella kostnader 8 -4,2 -5,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3
Resultat efter finansiella poster 100,8 82,4 81,9 65,3 32,4 10,6

Årets resultat 100,8 82,4 81,9 65,3 32,4 10,6

Hedemora 
kommunkoncern kommun

Hedemora
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3. Balansräkning 

Mkr Not
2022-01-01--
2022-08-31 2021-12-31

2022-01-01--
2022-08-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar 1 665,4 1 623,0 166,2 164,3
  mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 388,8 1 439,1 121,3 120,0

  maskiner och inventarier 11 43,0 41,4 25,8 29,7

  pågående nyinvesteringar 12 233,6 142,5 19,1 14,6

Finansiella anläggningstillgångar 13 13,8 10,9 57,3 55,7
Summa anläggningstillgångar 1 679,2 1 633,9 223,5 220,0

Omsättningstillgångar
Förråd, exploateringsfastigheter 14 16,3 13,8 0,7 0,7
Fordringar 15 254,7 163,3 131,3 117,1
Kassa och bank 16 246,9 251,1 246,9 249,3
Summa omsättningstillgångar 517,9 428,2 378,9 367,1

SUMMA TILLGÅNGAR 2 197,1 2 061,9 602,4 587,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 17 562,1 452,4 295,6 228,3
Årets resultat 100,8 111,4 81,9 67,3
Resultatutjämningsreserv 14,7 14,7 14,7 14,7
Summa eget kapital 677,6 578,5 392,2 310,3

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 18 15,2 15,8 12,2 12,9
Andra avsättningar 19 81,4 81,4 0,0 0,0
Summa avsättningar 96,6 97,2 12,2 12,9

Skulder
Långfristiga skulder 20 1 112,3 1 111,2 1,8 0,7
Kortfristiga skulder 21 310,5 274,9 196,2 263,1
Summa skulder 1 422,9 1 386,2 198,0 263,8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 2 197,1 2 061,9 602,4 587,0

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

kommunkoncern kommun
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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 överensstämmande 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 i 
delårsrapporten är oförändrade från årsredovisning för 
2021. 

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 SKR:s skatteunderlagsprognos. 

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 
 

Mkr
2022-01-01--
2022-08-31

2021-01-01--
2021-08-31

2022-01-01--
2022-08-31

2021-01-01--
2021-08-31

Not 2 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 205,1 175,9 7,7 6,2
Taxor och avgifter 16,5 14,7 16,5 14,7
Hyror och arrenden 9,8 8,8 9,8 8,8
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 79,1 87,2 79,1 87,2
Bidrag och gåvor från privata aktörer 0,0 0,9 0,0 0,9
EU-bidrag 0,1 0,2 0,1 0,2
Övriga bidrag 3,3 0,6 3,3 0,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 12,1 11,8 12,1 11,8
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 0,2 0,9 0,2 0,9
Övriga verksamhetsintäkter 6,7 3,9 0,0 0,0

332,9 304,9 128,8 131,2
Not 3 Verksamhetens kostnader
Kostnader för arbetskraft -541,3 -529,8 -479,5 -468,5
Köp av verksamhet och stödverksamhet -105,4 -27,3 -113,4 -117,4
Lokaler -27,1 -92,7 -51,3 -48,5
Bidrag och transfereringar -34,2 -35,7 -34,2 -35,7
Förbrukningsinventarier och material -72,6 -58,4 -24,2 -21,9
Övriga verksamhetskostnader -119,4 -115,4 -65,8 -60,6

-900,0 -859,4 -768,4 -752,5
Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan -59,1 -55,9 -11,1 -11,0

-59,1 -55,9 -11,1 -11,0
Not 5 Skatteintäkter
Preliminära skatteinbetalningar 490,8 479,7 490,8 479,7
Slutavräkningsdifferens föregående år 5,5 0,0 5,5 0,0
Preliminär slutavräkning innevarande år 10,7 0,0 10,7 0,0

507,0 479,7 507,0 479,7
Not 6  Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning 136,9 126,5 136,9 126,5
Regleringsbidrag 28,4 30,6 28,4 30,6
Kostnadsutjämning 14,8 14,8 14,8 14,8
Bidrag LSS-utjämning 7,2 13,4 7,2 13,4
Fastighetsavgift 28,2 27,6 28,2 27,6
Generella bidrag från staten 2,5 3,3 2,5 3,3

218,0 216,1 218,0 216,1

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun
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Mkr
2022-01-01--
2022-08-31

2021-01-01--
2021-08-31

2022-01-01--
2022-08-31

2021-01-01--
2021-08-31

Not 7 Finansiella intäkter
Utdelning från andra företag 0,6 0,0 0,6 0,0
Räntor, bank 0,3 0,4 0,2 0,4
Räntor, utlämnade lån 0,4 0,0 0,4 0,0
Borgensavgifter 0,0 0,1 1,7 0,0
Övriga finansiella intäkter 4,8 1,5 4,8 1,5

6,1 2,0 7,7 2,0
Not 8 Finansiella kostnader

Räntekostnader mm -4,2 -4,0 0,0 0,0

Borgensavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella kostnader 0,0 -1,0 -0,1 -0,1

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

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

kommunkoncern kommun
Hedemora Hedemora
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Mkr 2022-01-01--
2022-08-31 2021-12-31

2022-01-01--
2022-08-31 2021-12-31

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 2 740,3 2 623,5 308,1 331,9
Inköp 9,6 4,5 7,6 0,0
Försäljningar -1,9 0,0 0,0 0,0
Utrangeringar 0,0 -39,7 0,0 -29,0
Överföringar 0,0 161,9 0,0 5,2
Utgående anskaffningsvärde 2 747,9 2 750,2 315,7 308,1

Ingående ack.avskrivningar -1 243,9 -1 207,6 -188,1 -205,8
Försäljningar 1,2 0,0 0,0 0,0
Utrangeringar 0,0 37,2 0,0 27,3
Årets avskrivningar -52,5 -75,7 -6,3 -9,6
Utgående ack. Avskrivningar -1 295,2 -1 246,1 -194,4 -188,1

Ingående ack.nedskrivningar -65,1 -66,1 0,0 0,0
Utrangeringar 0,6 0,0 0,0 0,0
Årets nedskrivningar/återföringar 0,6 1,1 0,0 0,0
Utgående ack.nedskrivningar -63,9 -65,0 0,0 0,0

Utgående redovisat värde 1 388,8 1 439,1 121,3 120,0
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 20,6 20,6

Not 11 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 163,0 168,2 88,2 104,8
Inköp 1,0 0,8 0,9 0,0
Utrangeringar 0,0 -23,6 0,0 -23,5
Överföringar 0,0 7,8 0,0 6,9
Utgående anskaffningsvärde 164,1 153,1 89,1 88,2

Ingående avskrivningar -113,9 -124,8 -58,4 -74,6
Försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utrangeringar 0,0 23,2 0,0 23,1
Årets avskrivningar -7,2 -10,0 -4,9 -7,0
Utgående ack.avskrivningar -121,1 -111,7 -63,3 -58,5

Utgående redovisat värde 43,0 41,4 25,8 29,7
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 7,2 år 8,1 år

Not 12 Pågående investeringar
Ingående anskaffningsvärde 142,6 109,4 14,5 6,9
Investeringar 91,4 203,3 4,6 20,2
Omklassifisering -0,4 -12,1 0,0 -12,1
Överföringar 0,0 -158,0 0,0 -0,5
Utgående redovisat värde 233,6 142,5 19,1 14,6

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun
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Mkr
2022-01-01--
2022-08-31 2021-12-31

2022-01-01--
2022-08-31 2021-12-31

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
AB Hedemorabostäder, 100 % 0,0 0,0 10,7 10,7
Hedemora Energi AB, 100 % 0,0 0,0 7,1 7,1
Hedemora Kommunfastigheter AB, 100% 0,0 0,0 30,0 30,0
Hedemora Näringsliv AB 0,0 0,0 1,0 1,0
 0,0 0,0 48,8 48,8
Andelar i intresseföretag
Svältbackens Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommuninvest 7,7 6,2 7,7 6,2
Utveckling i Dalarna Holding AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 5,6 4,3 0,3 0,3

13,3 10,5 8,0 6,5
Långfristiga fordringar
Lån till föreningar 0,5 0,4 0,5 0,4

0,5 0,4 0,5 0,4

S:a finansiella anläggningstillgångar 13,8 10,9 57,3 55,7

Not 14 Förråd, exploatering
Förråd och lager 15,6 13,1 0,0 0,0
Exploateringsfastigheter 0,7 0,7 0,7 0,7

16,3 13,8 0,7 0,7
Not 15 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 105,1 17,2 4,1 13,0
Statsbidragsfordringar 57,1 48,2 57,1 48,2
Skattefordran 34,8 18,1 33,9 17,6
Övriga fordringar 12,1 24,0 10,9 16,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 45,5 55,8 25,3 21,6

254,7 163,3 131,3 117,1
Not 16 Kassa och bank
Koncernkonto 247,8 249,3 247,8 249,3
Övriga bankkonton -0,9 1,8 -0,9 0,0

246,9 251,1 246,9 249,3
Specifikation av koncernkonto:
Hedemora Kommun 203,0 168,2 203,0 168,2
Hedemora Energi AB 37,1 61,3 37,1 61,3
AB Hedemora bostäder 0,8 11,5 0,8 11,5
Hedemora kommunfastigheter AB 6,8 8,3 6,8 8,3
Hedemora Näringsliv AB 0,0 0,0 0,0 0,0

247,8 249,3 247,8 249,3
Not 17 Eget kapital
Ingående eget kapital 562,1 467,1 295,6 243,0
Justering ingående kapital 0,0 -14,6 0,0 -14,7
Resultatutjämningsreserv 14,7 14,7 14,7 14,7
Årets resultat 100,8 111,4 81,9 67,3

677,6 578,5 392,2 310,3

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun
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Mkr
2022-01-01--
2022-08-31 2021-12-31

2022-01-
01--2022- 2021-12-31

Not 18 Avsättningar för pensioner
Pensionsavsättningar 12,8 13,3 9,9 10,3
Löneskatt 24,26% 2,4 2,5 2,4 2,5

15,2 15,8 12,2 12,9
Aktualiseringsgrad 99% 99%

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

81,4 81,4 0,0 0,0
Not 20 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag 1,8 0,7 1,8 0,7
Övriga skulder till kreditinstitut 1 110,5 1 110,5 0,0 0,0

1 112,3 1 111,2 1,8 0,7
Not 21 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 139,7 96,5 27,4 39,3
Övriga kortfristiga skulder 43,5 20,5 78,3 90,3
Moms och särskilda punktskatter 0,4 0,0 0,4 0,0
Personalskatter 11,6 10,9 11,6 10,9
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 115,3 146,9 78,5 122,5

310,5 274,9 196,2 263,1
(varav semesterlöneskuld) 43,1 63,4 24,3 43,1

Not 22 Ansvarsförbindelse pensioner
Pensioner intjänande före 1998 120,8 121,4 120,8 121,4
Löneskatt, 24,26 % 29,3 29,5 29,3 29,5

150,1 150,8 150,1 150,8
Not 23 Borgensåtaganden
AB Hedemorabostäder 0,0 0,0 299,9 299,9
Hedemora kommunfastigheter AB 0,0 0,0 269,0 269,0
Hedemora Energi AB 0,0 0,0 436,3 436,3
Hedemora Kraft och Värme AB 0,0 0,0 100,0 100,0

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

kommunkoncern kommun
Hedemora Hedemora

 
 

Hedemora kommun har 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest  
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett  
eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i för- 
hållande till storleken på de medel som kommunen lånat av Kommuninvest och del i förhållande till stor- 
leken på kommunens insatskapital i Kommuninvest.      
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hedemora kommuns ansvar enligt ovan så uppgick 
Kommuninvest totala förpliktelser till 510 966,1 mkr och totala tillgångar till 518 679,7 mkr. Kommunens andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 1 181,8 mkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 201,4 mkr. 
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6. Driftsredovisning 
6.1 Sammanställning 
Driftsredovisning per nämnd, Mkr Budget netto Budget

Styrelse/nämnd 2022-01-01--
2022-08-31

2021-01-01--
2021-08-31

2022-01-01--
2022-08-31

2021-01-01--
2021-08-31

2022-01-01--
2022-08-31

2021-01-01--
2021-08-31

2022-01-01--
2022-08-31  avvikelse

Kommunrevisionen 0 0 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 -0,7 0,5
Valnämnden 0,5 0 -0,8 0 -0,3 0 -0,7 0,4
Överförmyndaren 2,6 2,4 -4,1 -4,0 -1,5 -1,5 -1,9 0,4
Kommunstyrelsen 1,8 6,5 -50,8 -53,6 -49 -47,1 -49,3 0,3
Bildningsnämnden 56,7 66,6 -352,6 -351,9 -295,9 -285,3 -302,1 6,2
Omsorgsnämnden 69 57,5 -351,9 -336 -282,9 -278,5 -299,2 16,3
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 22,5 21,7 -58,4 -52,1 -35,9 -30,4 -37,8 1,9
Avgår interna poster -24,1 -23,5 24,1 23,5 0 0 0
Poster som ej är hänförbara till 
Verksamhetens intäkter och kostnader -0,2 26,1 22 25,9 22 25,9
Verksamhetens intäkter och kostnader 
enligt resultaträkningen 128,8 131,2 -768,6 -752,5 -639,8 -621,2 -691,7 51,9

Intäkter Kostnader Nettokostnad

 
Poster som ej är hänförbara till verksamhetens intäkter och kostnader avser finansförvaltningen med bla kostnader för förändring i semesterlöneskuld och 
kostnader och överskottsfond för pensioner.

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 39,25 % på samtliga  
utbetalda löner. Den del som inte avser lagstadgade 
arbetsgivaravgifter, 39,25% - 31,42% = 7,58% tillförs 
finansförvaltningen för att täcka de delar som avser 

avtalspensioner och -försäkringar. Kommunen har del av 
en överskottsfond hos Skandikon som bokförs på 
finansavdelningen och används för att täcka delar av 
pensionskostnaderna, till och med augusti har 4,4 mkr 
utbetalats, vilket gäller hela året.  
Slutligen debiteras nämnderna för kapitalkostnader i 
form av en internränta med 1,0 % vilken beräknas utifrån 
värdet av respektive nämnds bokförda 
anläggningstillgångar. Denna debitering redovisas som 
intäkt under Finansförvaltningen och som kostnad för 
nämnderna.  

Finansförvaltningen Utfall Utfall Budget
2022-01-01- 2021-01-01- 2022-01-01- Bokslut Prognos Budget Prognos 

2022-08-31 2021-08-31 2022-08-31 2021 2022 2022

Skatteintäkter 507,0 479,6 493,1 723,4 757,0 740,5 16,5
Generella bidrag och utjämning 216,9 216,0 212,3 332,1 318,4 318,4 0,0
Finansnetto 8,7 3,3 3,3 4,4 7,9 5,0 2,9
Gemensamma kostnader 15,1 11,0 -6,6 -25,6 -9,4 -9,9 0,5
Oförutsedda intäkter och kostnader 0,0 0,0 -5,5 0,0 -8,3 -8,3 0,0
Årets resultat 747,7 709,9 696,6 1034,3 1065,6 1045,7 19,9  
 
Ekonomiskt resultat och prognos 
Finansförvaltningen räknar i sin prognos för 2022 att nå 
ett resultat på 1065,6 mkr, vilket är 19,9 mkr bättre än 
budget.  

• Skatteintäkter beräknas till 16,5 mkr mer än 
budget. De extra skatteintäkterna har 
periodiserats i delårsbokslutet. 

• Generella bidrag och utjämning. Här ingår 
inkomstutjämning, kostnadsutjämning, bidrag 
för LSS-utjämning, kommunal fastighetsavgift, 
mm.  
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• Finansiella intäkter och kostnader. 

Prognosen pekar på ett överskott mot budget 
med 2,9 mkr. 

• Gemensamma kostnader. Här redovisas en 
del för kommunen övergripande kostnader, 

vilket huvudsakligen består av ej utfördelade 
pensionskostnader, mm. Prognosen är 0,5 mkr 
bättre än budget. 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 och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt 

Ekonomiskt resultat och prognos 
Kommunrevisionen   redovisar ett utfall på -0,2 mkr för 
perioden. Prognosen för 2022 är -0,9 mkr. Resultatet är i   
enlighet med budget. 

2022-01-01--2022-08-31        

Övergripande (mkr) 
Utfall            

210101–
210831 

Utfall                    
220101–
220831 

Budget                 
220101–
220831 

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831 

Budget  
2022 

Prognos 
2022 

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 -0,1 -0,6 0,4 -0,8 -0,8 0,0 
SUMMA -0,4 -0,2 -0,7 0,5 -0,9 -0,9 0,0 

 

Ingen budgetavvikelse beräknas vis årets slut. 
 

 

 

6.4 Valnämnden 
2022-01-01--2022-08-31

Övergripande (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Intäkter 0,0 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,0
Personalkostnader 0,0 -0,7 -1,0 0,3 -1,4 -1,4 0,0
Övriga kostnader 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,3
SUMMA 0,0 -0,3 -0,7 0,4 -1,0 -1,2 -0,2  
Överskottet jämfört med budget för intäkter tom 220831 
avser stödet från staten för valet i september, kostnaderna 
kommer längre fram under året. Ett underskott är 

beräknat för övriga kostnader; lokaler, material, 
transporter och licenser. 
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6.5 Överförmyndare
 
Förvaltningschef: Tf John Steen 

Verksamhetsbeskrivning 

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

Överförmyndaren har i första hand rollen att vara en till-
synsmyndighet med uppdraget att genom sin granskning 
se till att de personer som har en ställföreträdare (god 
man, förvaltare mm) inte lider några rättsförluster på 
grund av ställföreträdarskapet. Överförmyndaren har ut-
över detta också en rådgivande roll och ansöker till tings-
rätten om olika typer av ställföreträdarskap för att nämna 
några av överförmyndarens huvudsakliga uppgifter.  

2022-01-01--2022-08-31

Övergripande (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Intäkter 2,4 2,6 2,2 0,4 3,3 3,2 0,0
Personalkostnader -3,4 -3,5 -3,4 -0,1 -5,2 -5,3 -0,1
Övriga kostnader -0,5 -0,6 -0,6 0,0 -0,9 -0,7 0,2
SUMMA -1,5 -1,5 -1,9 0,3 -2,8 -2,8 0,0  

2022-01-01--2022-08-31

Verksamhet (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Överförmyndare och kansli -0,3 -0,6 -0,9 0,3 -1,4 -1,4 0,0
Gode män -1,2 -0,9 -0,9 0,0 -1,4 -1,4 0,0
SUMMA -1,5 -1,5 -1,9 0,3 -2,8 -2,8 0,0  
Överförmyndare och kansli: Överskottet jämfört med 
budget tom 220831 beror på felperiodiserad intäkt. Ingen 
beräknad budgetavvikelse vid årets slut. 

Gode män: Ingen beräknad budgetavvikelse vid årets 
slut. 
 
 

6.6 Kommunstyrelsen 
Ordförande: Göran Hoffman 
Förvaltningschef Tf: John Steen 
Verksamhetsområden 

• Kansli, inklusive beredskap och säkerhet 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 

• IT-avdelning 
• Kommunikationsavdelning 
• Näringsliv  
• Räddningstjänst 

2022-01-01--2022-08-31

Övergripande (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Intäkter 6,5 1,8 1,4 0,4 2,1 4,8 2,7
Personalkostnader -20,5 -22,5 -22,5 -0,1 -33,7 -32,8 0,9
Övriga kostnader -33,1 -28,3 -28,3 0,0 -42,4 -46,0 -3,6
SUMMA -47,1 -49,0 -49,3 0,3 -74,0 -74,0 0,0  
Överskottet jämfört med budget för intäkter vid årets slut 
avser främst intern avgift för servicecenter, en post som 

inte alls är budgeterad. Budgeten för 
personalkostnaderna beräknas också hamna på en positiv 
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avvikelse främst p g a vakanser; hela tjänster eller 
partiella. Den interna intäkten nyttjas för bl a licenser och 
konsulter för servicecenters uppbyggnad och därmed 
uppstår ett underskott för övriga kostnader (dessa ej 
budgeterade). Underskottet förklaras också av en 

satsning på s k tvåfaktorsautentisering och att IT-
chefsvakansen löses genom köp av konsult.  
 

 
2022-01-01--2022-08-31

Verksamhet (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Politik -3,4 -3,6 -3,0 -0,6 -4,5 -4,7 -0,1
Ksf ledning -5,7 -4,2 -4,3 0,1 -6,2 -6,4 -0,2
Kommunikationsavd -4,9 -3,8 -4,4 0,6 -6,2 -6,1 0,1
Ledningsstöd 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -3,5 -3,7 -0,1
Ekonomiavd -6,5 -6,6 -6,8 0,2 -10,1 -10,1 0,0
It-avd -9,5 -9,9 -9,7 -0,2 -14,5 -15,0 -0,4
Näringsliv -1,5 -2,4 -2,7 0,4 -4,1 -3,4 0,7
Personalavd -5,7 -5,7 -5,8 0,1 -8,7 -8,5 0,2
Räddningstjänst -10,0 -10,9 -10,8 -0,2 -16,2 -16,3 -0,1
SUMMA -47,2 -49,0 -49,3 0,3 -74,0 -74,0 0,0  
  
 
Politik: Underskottet förklaras av något 
underbudgeterad ersättningsbelopp och div mindre 
poster övriga kostnader.  
Ksf ledning: Kommundirektörsavslutande och 
beräknade rekryteringskostnader förklarar prognostiserat 
underskott.  
Kommunikationsavdelningen: Överskottet 220831 
beror på intern intäkt för servicecenter som avser helår 
(periodiseringsavvikelse). Överskottet vid årets slut 
gäller främst högre intäkt från bolagen än vad som 
budgeterats. 
Ekonomiavdelningen: Ingen budgetavvikelse beräknas 
till årets slut. 
Ledningsstöd: Nybildad enhet med budget från 
kommunikationsavd och ksf ledning. Beräknat 

underskott beror på att del av budget ligger kvar på 
kommunikationsavd.  
It-avdelningen: Det prognostiserade underskottet avser 
inhyrd personal och konsulter men också 
säkerhetslösningar (tvåfaktorsautentisering). 
Näringsliv: Beräknat överskott vid årets slut avser en 
tjänst som vakanshålls.  
Personalavdelningen: Årets beräknade överskott 
förklaras till stor del av återbetalning för lönesamverkan 
2021, men inkluderar också högre kostnader för fackliga 
företrädare än budgeterat. En översyn pågår. 
Räddningstjänst: Budgetavvikelsen vid årets slut beror 
på högre pensionskostnader än budgeterat.   
 

6.6.1 Investeringar 

Investering (mkr) Överfört 
från 2021

 Budget 
2022

Total 
budget  
2022

Utfall                    
220101-
220831

Budget-
avvikelse 
220831

 Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

49099 Reservpott ks 2022 -9,0 -9,0 0,0 9,0 0,0 9,0
49103 Accesspunkter 2022 -0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0
49104 Switchar 2022 -0,3 -0,3 0,0 0,3 -0,3 0,0
49105 Brandväggar 2022 -0,6 -0,6 -0,3 0,3 -0,6 0,0
49106 Svartfiber 2022 -0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0
49297 Beredskapshöjande insatser -1,6 0,0 -1,6 0,0 1,6 -1,6 0,0
49301 Switchar 2021 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0
SUMMA -1,9 -10,3 -12,2 -0,5 11,7 -3,2 9,0
1 mkr av reservpotten är omdisponerad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt utredning simhall  
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6.7 Bildningsnämnden 
Ordförande: Gertrud Hjelte 
Förvaltningschef: John Steen 
 

Övergripande (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Intäkter 65,2 56,7 39,1 17,6 58,7 82,5 23,8
Personalkostnader -202,6 -201,4 -186,7 -14,6 -280,2 -304,0 -23,8
Övriga kostnader -149,2 -151,2 -154,5 3,2 -232,3 -232,3 0,0
SUMMA -286,6 -295,9 -302,1 6,2 -453,9 -453,9 0,0  

 
 

Årets andra prognos visar på en budget i balans vid 
årets slut, vilket är i linje med föregående prognos 
som gjordes i mars, resultatet för augusti är 6,2 mkr 
jämfört med budget. Överskottet för perioden avser 
främst utökning i budget för skolmiljarden, ej ännu 
nyttjat budgeterad buffert och statsbidrag samt 
läromedel, livsmedel och material. Läromedel köps 
in till största delen inför skolstart på höstterminen.  
I budget finns det 2 mkr i buffert varav hälften 
förväntas förbrukas under året för inköp av 
livsmedel till ett beredskapslager vid vasaköket och 
inför en eventuell ökning av flyktingmottagande. En 
utökning av budget beslutades av 
kommunfullmäktige 220531, §74 med 1 954 tkr för 
den så kallade skolmiljarden. 
Kostnaderna för interkommunal ersättning och 
friskolebidrag beräknas understiga budget i år då det 
är färre gymnasieelever som studerar på annan ort. 
Grundskolan f-6 prognostiserar ett underskott på 4 
mkr jämfört med budget och det avser stödresurser 
till elever med behov av extraordinärt stöd samt 
besparingar i budget som det är svårigheter med att 
utföra på grund av redan ansträngd organisation. 
Bidraget från migrationsverket fortsätter att minska 
och det beräknas bli ett underskott jämfört med 
budget inom den verksamheten. Underskotten vägs 
upp till stor del av att det är färre barn i förskolan och 

verksamheten prognostiserar ett överskott på 4,3 
mkr jämfört med budget. 
Intäkter: Överskottet jämfört med budget hänger till 
stor del samman med att flera statsbidrag inte är 
budgeterade då de inte var beslutade när budgeten 
lades. Vuxenutbildningen och YH har för perioden 
fått mer i statsbidrag än budgeterat, men under 
hösten kommer det att minska för YH då det är färre 
studerande. Statsbidrag från kulturrådet till stärkta 
bibliotek och skapande skola har förbrukats under 
våren och bidraget för innevarande läsår har 
periodiserats. Beslut väntas för ytterligare 
statsbidrag, men bidraget från migrationsverket 
kommer att minska. Statligt bidrag för sjukfrånvaron 
har betalats ut med 3,1 mkr till och med april månad, 
därefter upphörde bidraget.  
Personalkostnader: Statsbidragen som kommer till 
bildningsförvaltningen används främst till 
personalkostnader. I de fall som bidragen inte är 
budgeterade så är inte heller motsvarande kostnader 
budgeterade och därmed blir det ett underskott 
jämfört med budget. 
Övriga kostnader: Budget för läromedel och 
datorer samt förbrukningsinventarier är ännu inte 
förbrukat och bidrar till överskott jämfört med 
budget för övriga kostnader. 
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2022-01-01--2022-08-31

Verksamhet (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Förvaltning, övergripande -2,9 -4,6 -6,9 2,4 -11,0 -9,2 1,8
Avdeln 1, centralt -46,6 -44,5 -45,5 0,9 -68,8 -67,3 1,5
Avdeln 2, centralt -23,1 -24,4 -26,2 1,9 -39,3 -37,9 1,4
Kostenhet -16,7 -17,2 -18,1 0,9 -27,2 -27,2 0,0
Elevhälsa -8,1 -8,4 -9,0 0,6 -13,4 -13,3 0,1
Bibliotek -4,0 -4,1 -4,5 0,5 -6,8 -6,8 0,0
Bildningskontoret 1,4 -1,5 -0,4 -1,1 -0,6 -3,3 -2,7
Förskola -41,1 -43,7 -44,3 0,5 -66,2 -62,4 3,8
Grundskola F-6 -67,0 -67,8 -65,7 -2,1 -98,4 -102,4 -4,0
Grundskola 7-9 -24,3 -25,0 -25,9 0,9 -38,8 -39,3 -0,5
Fritid -14,8 -15,0 -14,5 -0,5 -21,7 -22,1 -0,4
Kulturenhet -4,3 -5,3 -5,6 0,2 -8,3 -8,6 -0,3
Gymnasieskola -31,4 -30,8 -30,3 -0,5 -45,4 -46,1 -0,7
YH-utbildningar 0,6 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
Gruvorten -0,4 -0,4 -0,5 0,0 -0,7 -0,7 0,0
Vuxenutbildningen -4,0 -4,4 -4,9 0,5 -7,3 -7,3 0,0
SUMMA -286,6 -296,3 -302,1 5,8 -453,9 -453,9 0,0
Budgetförstärkning m 2 mkr för "skolmiljarden"  

   
Förvaltning övergripande: Under förvaltning 
övergripande ligger budget för Bildningsnämnden, 
förvaltningsledning, en reserv på 2 mkr samt ej fördelade 
kostnader. Hälften av reserven beräknas finansiera 
eventuella ökade kostnader i samband med 
flyktingmottagandet och inköp av livsmedel för att 
iordningsställa ett beredskapslager vid vasaköket. Det är 
vakans för tjänsten som avdelningschef för avdelning 1. 
Vidare så konteras lönekostnaderna för elevchef under 
förvaltning övergripande medan budget ligger under 
avdelning 1 övergripande. En förstärkning av budget 
beslutades av kommunfullmäktige 220531, §74 med 1 
954 tkr för den så kallade skolmiljarden. Utfallet för 
förvaltningen övergripande för perioden är ett överskott 
på 2,4 mkr jämfört med budget. I prognosen på 1,8 mkr 
jämfört med budget vid årets slut är det beräknat att 
skolmiljarden fördelas och förbrukas under året   
Avdelning 1, centralt: Här hanteras ekonomin för 
statsbidrag från Skolverket, lönekostnader för rektorer 
/chefer och extern undervisning. Extern undervisning 
avser till största delen bidrag till fristående förskolor och 
skolor men också interkommunal ersättning; IKE, för 
barn och elever folkbokförda i Hedemora kommun men 
som går på för- och grundskolor i en annan kommun. 
Prognosen pekar på en positiv avvikelse och beror bland 
annat på att ersättning till de fristående enheterna, som 
har fått utökad budget i år, numera ryms inom budget, 
tillfälligt vakanta tjänster, överbudgeterad 
försäkringskostnad och högre intäkter för barnomsorg än 
budgeterat. 
Avdelning 2, centralt Här hanteras övergripande 
ledningskostnader för Grundskola 7-9, gymnasiet och 
vuxenutbildning samt kultur och fritid. Kostnader för 

interkommunal ersättning, IKE, för gymnasie- och sär-
gymnasieelever ligger också under avdelning 2. Intäkter 
och kostnader för IKE är periodiserade enligt 
prognostiserat utfall vid årets slut vilket beräknas till ett 
överskott på 2 mkr jämfört med budget. Orsaken till det 
är att flera elever har börjat på Martin Koch gymnasiet, 
några har flyttat till studieorten och det är en högre intäkt 
per elev från andrar kommun än budgeterat. Vidare så 
har särgymnasiet öppnats i egen regi.  Avdelning 2 har 
budgeterat för en generell besparing på -0,5 mkr som 
förväntas att kompenseras delvis mot överskott från 
andra verksamheter inom avdelning 2. Från och med 
höstterminen har tjänsten för biträdande rektor på 
grundskolan 7-9 utökas då elevantalet på högstadiet har 
ökat. Budget för fritid- och ungdomskonsulent ligger 
under övergripande avd 2, medan utfallet ligger under 
fritid och den sammanlagda prognosen för avdelning 2 
övergripande är beräknat till ett överskott på1,4 mkr 
jämfört med budget vid årets slut. 
Kostenheten: Under sommaren har kostenheten lägre 
kostnader för inköp av livsmedel och de brukar redovisa 
ett överskott i augusti efter att skolorna har haft 
sommarlov. Överskottet som för perioden är på 0,9 mkr 
jämfört med budget beräknas förbrukas under hösten då 
priserna på livsmedel har ökat och prognosen är en 
budget i balans vid årets slut. 
Elevhälsan: Personalkostnaderna har varit lägre än 
budgeterat på grund av personal inte ersätts med vikarier 
vid oplanerade föräldraledighet och sjukskrivningar. 
Kostnaderna för skolläkare har varit låga och 
familjecentralen har periodvis varit stängd. Trots 
tillfälligt ökade kostnader för familjecentralens lokaler 
och psykologkonsult så beräknas detta rymmas inom 
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befintlig budget och prognosen är 0,1 mkr jämfört med 
budget vid årets slut. 
Bibliotek: För perioden redovisar biblioteket ett 
överskott på 0,5 mkr jämfört med budget men 
prognostiserar en budget i balans per den sista december 
2022. Överskottet för perioden avser flera områden som 
bidrag från staten för sjukfrånvaro (Covid ersättning), 
lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och 
överskott i budget för förbrukningsinventarier som 
kommer att köpas in senare under hösten.  
Bildningskontor: Avvikelsen på -1,1 mkr jämfört med 
budget för perioden beräknas öka till  -2,7 mkr vid årets 
slut och förklaringen är minskad ersättning från 
Migrationsverket. Översyn pågår för att minska 
kostnaderna. 
Förskolan: Detta år har uppvisat samma mönster som 
fjolåret; sjukfrånvaro bland både personal och barn har 
lett till lägre personalkostnader. Svårigheten att rekrytera 
förskollärare och vikariebrist leder också till lägre 
personalkostnader. Den relativt låga positiva 
periodavvikelsen jämfört med prognosen beror på 
periodiseringsavvikelser, bla ej inkomna statsbidrag. Att 
budgetavvikelsen beräknas öka markant under hösten 
beror dessutom på att verksamheten kommer att minska 
antalet platser på grund av färre barn och därmed lägre 
personalkostnader. Ett totalt överskott på 3,8 mkr 
beräknas vid årets slut. 
Grundskolan F-6: Grundskolan f-6 har ett underskott i 
budget på 2,1 mkr för augusti månad. Det avser 
extraordinärt stöd till elever med särskilda behov, 
renovering av före detta fritids-lokaler vid Garpenbergs 
skola och ökade vikariekostnader i början av året på 
grund av hög sjukfrånvaro. Underskottet för perioden 
vägs upp något av överskott i budget för läromedel samt 
datorer och förbrukningsinventarier.  Det har varit 
svårigheter med att hitta åtgärder för att genomföra en 
generell besparing på -1,5 mkr i budget då det redan är 
ansträngd inom grundskolan F-6 vilket är en del av det 
prognostiserade underskottet på 4 mkr jämfört med 
budget per den 31 december. 
Grundskola 7-9: Under hösten har särgymnasiet 
öppnats i egen regi, varav inriktningen individuellt val är 
förlagd till Vasaskolan. Det har inte överförts budget till 
den verksamheten för höstterminen, utan det görs först 
nästa år och prognosen per den 31 december 2022 är         -
0,5 mkr vilket avser i sin helhet särgymnasiet. För delåret 
så redovisar Grundskolan åk 7-9 dock ett överskott på 0,9 
mkr jämfört med budget. Det avser tillfälligt överskott i 
budget för inköp av läromedel och datorer, samt 
sjukskrivningar under vårterminen som inte har ersatts 
av vikarier. För höstterminen har inte Vasaskolan 
tilldelats budget för tilläggsbelopp, men behovet av 

elevassistenter kvarstår och det upparbetade överskottet 
kommer att förbrukas. 
Fritid: Resultatet för augusti månad är ett underskott på 
-0,5 mkr och det avser föreningsbidrag som är utbetalt 
för helår. Det kommer att vara i balans vid årets slut. Det 
har varit förändringar i organisationen, och i år ligger 
lönekostnaderna för administration/fritid och 
ungdomskonsulent under Fritid medan budget ligger 
under övergripande avd 2. Det medför en negativ 
prognos på -0,4 mkr för helåret jämfört med budget. 
Kulturenheten: Det har varit lägre kostnader för 
kulturarrangemang tidigare under året och bidrag till 
studieförbunden är inte utbetalt fullt ut ännu vilket ger ett 
överskott för augustimånad på 0,2 mkr jämfört med 
budget. Kulturarrangemang som bland annat Kulturnatta 
arrangeras senare i höst. Intäkterna för uthyrning av 
Vasateatern beräknas bli lägre än budgeterat och den 
sammanlagda prognosen per den 31 december 2022 är 
därav ett underskott på 0,3 mkr jämfört med budget. 
Gymnasieskolan: Under året har kostnaderna för 
modersmålsundervisning varit högre än budgeterat och 
det har varit en högre kostnad för administrativa system 
som under en infasningsperiod ligger dubbelt och för 
delåret redovisar gymnasieskolan ett underskott på -0,5 
mkr jämfört med budget. Inför höstterminen har det 
startats upp särgymnasiet med yrkesinriktning samt Vård 
och omsorgsprogrammet på Martin Koch gymnasiet. 
Budget har inte utökats för detta och tillsammans med 
ökade kostnader för elevassistenter så är prognosen per 
den 31 december 2022 beräknat till ett underskott på 0,7 
mkr jämfört med budget. 
Yrkeshögskolan: YH-behandlingspedagogutbildning 
finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Det är 
ett överskott per den 31. augusti på 0,8 mkr jämfört med 
budget. Intäkterna minskar under hösten då det bara är en 
studiegrupp kvar på utbildningen och kostnaderna 
förväntas täckas helt och hållet av bidraget, med andra 
ord ett +/- noll resultat per den 31 december 2022.  
Gruvorten: Gruvorten och gymnasiet har ett samarbete 
vilket innebär intern uthyrning av instruktör till 
gymnasieskolans Bygg och Anläggningsprogram med 
inriktning gruvverksamhet. Gruvorten redovisar en 
budget i balans vid delåret och vilket också beräknas så 
vara vid årets slut. 
Vuxenutbildningen: Vuxenutbildningen fick ett högre 
statsbidrag för vårterminen, än budgeterat, från 
skolverket och redovisar ett överskott på 0,5 mkr jämfört 
med budget för perioden. Under hösten kommer 
metodrummet uppgraderas med aktuell utrustning för 
vård- och omsorgsprogrammet. Förövrigt förväntas 
verksamheten fortlöpa enligt plan. Prognosen för helår är 
en budget i balans. 
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2022-01-01--2022-08-31

Investering (mkr) Överfört 
från 2021

 Budget 
2022

Total 
budget  
2022

Utfall                    
220101-
220831

Budget-
avvikelse 
220831

 Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

43919 Inventarier gem MartinK 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
44277 Kostenh:Ugn -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0
44278 Kostenh:Gryta 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 0,0
44314 Huvudbibliotek personal 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
44466 Förskola gem utemiljö 0,0 -0,4 -0,4 -0,1 -0,3 -0,4 0,0
44473 Arbtsmiljö F-6 0,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 0,0
44481 7-9 gemensamt: inventa 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0
45003 Konstgräsplan Vasaliden -0,4 0,0 -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0
45047 Inventarier Vasahallen 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0
SUMMA -0,4 -1,8 -2,3 -0,4 -1,9 -2,3 0,0  
Från 2021 har det överförts budget för investering av ugn 
till kostenheten samt städrobot till vasaliden. 
Kommunfullmäktige tog beslut om budgetutökning 
220621, § 98 med 0,3 mkr för gryta vid Vasaköket.  

Under året har det investerats i en kombiugn till 
Vasaköket. Övriga investeringar förväntas fortlöpa enligt 
plan. 
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6.7 Omsorgsnämnden 
Ordförande: Kajsa-Lena Fagerström 
Förvaltningschef: Marjo Savelius 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Omsorgsförvaltningen svarar för  

• 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 

 

Övergripande (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Intäkter 57,5 69,0 56,6 12,4 85,0 99,2 14,2
Personalkostnader -243,6 -253,2 -256,8 3,5 -383,3 -385,6 -2,3
Övriga kostnader -92,4 -98,7 -99,0 0,4 -148,6 -154,9 -6,3
SUMMA -278,5 -282,9 -299,2 16,3 -446,9 -441,3 5,6  
 

Omsorgsnämnden redovisar ett överskott a 16,3 mkr och 
prognosticerar att 5,6 mkr av detta består året ut. 
Intäkterna är efter åtta månader väsentligt högre än 
budgeterat (12,4) i och med att nämnden erhållit ett 
flertal större bidrag i ersättning för utlagda kostnader, 
såsom sjuklönekostnader utöver det normala. Även 
stimulansmedel kopplade till arbete inom området 
psykisk hälsa för tidigare år har intäktsförts. Övriga 
statsbidrag lyfts in löpande i redovisningen i takt med att 
motsvarande kostnad bokförts. Intäkterna prognosticeras 
bli 14,2 mkr högre än budgeterat. 
  
Personalkostnaderna utgör över sjuttio procent av 
omsorgsnämndens kostnadsbudget. Efter åtta månader 
redovisar nämnden ett överskott (3,5 mkr) till följd av 
vakanser. Flera av äldreomsorgens enheter har under året 
haft höga kostnader för övertid och överskjutande 
semester till följd av vikariebrist. Det största underskottet 

prognosticeras inom hemtjänsten. Personalkostnaderna 
prognosticeras blir 2,3 mkr högre än budgeterat. 
Utfallet för övriga kostnader är efter åtta månader något 
lägre än budgeterat. I övriga kostnader ingår tillfälligt 
inhyrd personal samt kostnader för vårdplaceringar och 
försörjningsstöd. Kostnaden för tillfälligt inhyrd 
personal för att täcka vakanser i form av socionomer och 
sjuksköterskor uppgår efter åtta månader till fem 
miljoner kronor. Därefter härrör de största 
budgetavvikelserna till drivmedel, förbrukningsmaterial 
och sjukvårdsartiklar. Till följd av höjda kostnader för 
drivmedel är utfallet efter åtta månader ca en halv miljon 
högre än budgeterat, vilket främst påverkar hemtjänsten, 
arbetsmarknadsenheten och HSR. Budgeten för 
kompetensutveckling är ännu till stor del onyttjad. Flera 
enheter planerar att nyttja de medel som avsatts för detta 
under hösten. Övriga kostnader beräknas bli 6,3 mkr 
högre än budgeterat.   
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Verksamhet (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Administration, ledning, gemensamt -4,5 -9,3 -11,8 2,6 -17,8 -13,8 3,9
Råd och stöd -0,7 -0,7 -0,8 0,2 -1,3 -0,8 0,4

Gemensamt -3,5 -1,5 -4,0 2,4 -5,9 -3,3 2,6
Försörjningsstöd -16,2 -15,5 -16,7 1,2 -25,0 -24,5 0,6
Vuxna missbruk -5,5 -5,6 -5,6 -0,1 -8,4 -8,1 0,3
Barn och ungdom -18,8 -19,9 -21,6 1,8 -32,5 -31,8 0,6
Flyktingverksamhet 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 -0,9 -1,1
Öppenvård -3,1 -2,9 -3,0 0,1 -4,5 -4,3 0,2
Arbetsmarknadsenheten -10,7 -10,1 -9,5 -0,6 -14,3 -14,7 -0,5
Biståndsenhet -9,2 -9,3 -10,6 1,3 -16,0 -15,5 0,5

Gemensamt -7,6 -1,1 -1,8 0,7 -3,2 -4,1 -0,8
Säbo inkl korttids -59,2 -59,6 -63,2 3,6 -93,6 -92,4 1,2
Ordinärt boende/hemtjänst -48,0 -53,6 -52,5 -1,1 -78,2 -81,5 -3,3

Gemensamt -4,4 -5,5 -5,7 0,3 -8,6 -8,9 -0,3
Hälso-, sjukvård- och Rehabilitering -21,5 -22,2 -22,7 0,5 -34,0 -34,0 0,0
Bemanning -2,6 -3,2 -3,1 -0,1 -4,6 -4,8 -0,2
Boendestöd SoL -4,2 -4,7 -4,7 0,0 -7,0 -7,4 -0,4
Grupp-/servicebostad SoL -6,1 -6,6 -6,4 -0,3 -9,5 -9,8 -0,3
LSS administration/gemensamt -1,1 -0,8 -0,8 0,0 -1,2 -1,2 0,0
LSS personlig assistans -13,3 -16,3 -15,9 -0,4 -23,6 -24,7 -1,1
LSS elevboende -1,9 -2,2 -3,9 1,7 -5,8 -4,1 1,7
LSS grupp- o servicebostad -27,7 -24,7 -25,7 1,0 -38,3 -37,7 0,6
LSS daglig verksamhet -8,7 -7,8 -9,3 1,5 -14,0 -12,9 1,1
SUMMA -278,5 -282,9 -299,2 16,3 -446,9 -441,3 5,6

Övergripande administration och ledning
 
Det nuvarande överskottet på den övergripande 
avdelningen för administration och ledning utgörs till 
stor del av att budgeterade kostnader för gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser ännu inte nyttjats. 

 Eftersom nämnden inte avser att nyttja de medel som 
avsatts och inte heller har några övergripande oförut-
sedda kostnader under året prognosticerar avdelningen 
ett överskott a 3,9 mkr.  

Individ och familjeomsorgen Totalt redovisar individ- 
och familjeomsorgens samtliga enheter inklusive råd och 
stöd ett överskott a sex miljoner kronor varav delar 
prognosticeras kvarstå (3,6). Överskottet på den 
övergripande verksamheten gemensamt beror till största 
del på att erhållna stimulansmedel från tidigare år inte 
behövt återbetalas samt att det i dagsläget finns vakanser 
på enhetschefsnivå. Försörjningsstödet är lägre än 
budgeterat. Det genomsnittliga utfallet för försörjnings-
stöd har i snitt varit 1,6 mkr per månad. Behovet av vård 
för barn- och unga i konsulentstödda HVB-hem eller 
institution har ökat under de senaste månaderna. Därtill 
har enheten ett fortsatt behov av att anlita konsulter för 
att täcka upp vakanser på avdelningen. Det prognos-
ticerade underskottet inom flyktingverksamheten beror 
på att den schablonersättning som erhålls från 
Migrationsverket minskar stadigt allteftersom klienterna 
inom gruppen blir färre och kommunen tidigare 
budgeterat för högre intäkter än kostnader. Det finns i 
dagsläget sju hushåll i denna kategori. En ersättning via 
anvisningsschablon har erhållits för de familjer som 
anvisats via bosättningsbeslut och ytterligare ett 
schablonbaserat bidrag för ordnat boende har erhållits för 
de klienter som anländer till kommunen till följd av 
kriget i Ukraina. Motsvarande kostnader släpar. 

Arbetsmarknadsenhetens underskott relaterar till den 
politiskt förankrade satsningen på feriearbete. Inom 
biståndsenheten har ett större ärende för bostads-
anpassning inkommit, varpå årets kostnader förväntas bli 
högre än budgeterat. Därutöver har en elevhems-
placering tillkommit under hösten.     
Äldreomsorg Efter åtta månader redovisar äldre-
omsorgens enheter relaterat till ordinärt respektive 
särskilt boende ett överskott a tre miljoner kronor, vilket 
prognosticeras vända till ett underskott av motsvarande 
storlek (-2,9). På övergripande gemensam nivå 
prognosticeras ett negativt resultat a -0,8 mkr. Efter april 
månads omorganisation bokförs löner för hemtjänstens 
enhetschefer mot detta ansvarsområde, medan budget 
finns på övergripande LSS. Under semesterperioden har 
ordinarie personal erbjudits möjligheten att flytta sin 
semester till en mindre vikariekrävande period mot 
ersättning. Ersättningen betalas ut i september och 
beräknas uppgå till 0,4 mkr. Därutöver har en tillfällig 
extra tjänst som biträdande enhetschef inom SäBo satts 
in för att stötta organisationen i samband med ombygg-
nation och tillhörande flytt.  
Det nuvarande överskottet inom särskilt boende inklu-
sive korttidsenheten a tre och en halv miljon kronor 
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prognosticeras minska till 1,2 mkr. Några särskilda 
boenden har haft problem med Covid-smitta bland 
personalen under början av året och även i början av 
sommarperioden. Dessutom har korttids periodvis haft 
överbeläggning vilket medfört höga kostnader för 
kvalificerad övertid, vikarier och behov av extra personal 
dygnet runt. Överbeläggningen på korttids kommer att 
lösas då den nya verksamheten Rosen öppnar på Munk-
bohemmet i september. I samband med detta kommer en 
förstärkning att ske för att säkerställa kvaliteten inom 
demensboendet. På Norden håller en avdelning stängt 
enligt plan då ombyggnation/renovering har påbörjats.  
 
Det nuvarande underskottet inom hemtjänsten a en 
miljon prognosticeras öka till -3,3 mkr. Antalet kunder 
som beviljats hemtjänst i kommunen har ökat med drygt 
fyrtio personer sedan årsskiftet. Det är främst kost-
naderna för övertid i februari och mars som varit 
betydligt högre i år än tidigare år, då det varit brist på 
vikarier inom hemtjänsten och befintlig personal fått 
täcka upp vid frånvaro samt att det under kvällar och 
helger finns ett antal pass i schemat som inte kan täckas 
av ordinarie personal. För att framgent minska behovet 

av timvikarier och öka kontinuiteten för hemtjänstens 
kunder har uppbyggnaden av enhetspooler påbörjats.  
Den största budgetavvikelsen finns i Långshyttan, där 
bemanningsbehovet överlag överstiger befintlig budget 
och där antalet hemtjänsttagare ökat mest under 
pågående verksamhetsår. Då de geografiska avstånden är 
större inom detta verksamhetsområde finns även ett 
större behov av personal med körkort. Hemtjänsten har 
även högre kostnader än budgeterat för såväl drivmedel 
som skyddsmaterial. För att möta framtida demografiska 
behov, där antalet äldre ökar medan den arbetsföra 
befolkningen beräknas minska, ses tillsynskamera som 
ett alternativ Budgeterade medel för 
kompetensutveckling har ännu inte nyttjats.  I årets 
budget finns även en förväntad besparing på en miljon 
relaterat till en mer effektiv bemanningsplanering som 
ännu inte gett önskad effekt.  Besparingen ligger på 
övergripande nivå, under gemensamt LSS 
 
 
. 

 
LSS/socialpsykiatri, Bemanning samt Hälso-, 
sjukvård- och Rehabilitering, Efter åtta månader 
redovisar enheterna kopplade till LSS, socialpsykiatri, 
bemanning samt hälsa, sjukvård- och rehabilitering ett 
överskott a fyra miljoner, men prognosticerar att detta 
minskas till 1,1 mkr under året. Det prognosticerade 
underskottet inom det övergripande gemensamma 
området för LSS/socialpsykiatri beror på den tidigare 
nämnda besparingen relaterat till bemanningsplanering 
inom hemtjänsten i kombination med omorganiseringen 
av hemtjänstens enhetschefer. HSR-enheten prognos-
ticerar ett utfall enligt budget, då enheten utöver stats-
bidrag för God och Nära Vård även erhållit prestations-
baserade medel till följd av utökad bemanning av 
sjuksköterskor på särskilda boenden under fjolåret. Årets 
medel uppgår till en miljon och beräknas täcka 
merkostnaderna för tillfälligt inhyrd personal. 
 Bemanningsenheten prognosticerar att nuvarande 
underskott, till följd av covidsmitta under årets inledande 
månader, kvarstår. Enheten har fortsatta problem med 
vikarieanskaffning. Underskottet inom Boendestöd SoL 
beror på att kommunen inte har haft möjlighet att 
fullfölja planen att fakturera Regionen för delegerade 
uppgifter. 
Grupp-/servicebostad SoL prognosticerar att nuvarande 
underskott kvarstår, då boendena haft hög sjukfrånvaro 
med höga vikariekostnader och mycket övertid. LSS 
personlig assistans prognosticerar ett underskott med -
1,1 mkr vilket beror på att det i vissa fall krävs dubbel 
bemanning på grund av ökad vårdtyngd samt svårigheter 
att hitta vikarier. Därutöver har covid-pandemin påverkat 

flera personalgrupper med höga kostnader i samband 
med sjukfrånvaro. Under hösten kommer en genom-
lysning av samtliga ärenden ske för att identifiera för-
hållandet mellan arbetade- och beslutade antal timmar. 
Det råder fortsatt osäkerhet kring sjuklönekostnader för 
externa utförare av personlig assistans, både i år och 
retroaktivt, varpå ett belopp reserverats på balanskonto. 
Det nuvarande överskottet för verksamheten Korttids 
prognosticeras till stor del kvarstå (1,4 mkr). Inför budget 
2022 erhölls medel för ett nytt korttidsboende i 
kommunens regi, men då behoven förändrats undersöks 
nu andra alternativ. Verksamheten LSS grupp-/service-
bostad prognosticerar ett överskott till följd av en 
effektiv personalplanering, trots att vissa av boendena 
har haft problem med höga personalkostnader på grund 
av sjukfrånvaro samt stora utbetalningar av semester-
ersättning på grund av outtagen semester och reglering 
av timbanker. Ett orosmoment är dock en tappad intäkt 
för såld plats till annan kommun. Överskottet inom 
daglig verksamhet prognosticerar till stor del bibehållas 
(1,1 mkr) då det i dagsläget finns en vakant tjänst och ett 
vikariat som inte kommer att tillsättas. Därutöver har 
enheten haft lägre hyreskostnad för Korpen/Ängen med 
anledning av brand.  
Statsbidrag Nämnden söker löpande de statsbidrag som 
relaterar till omsorgens verksamhet. För år 2022 har 
nästintill arton miljoner erhållits, varav drygt åtta 
miljoner använts. Prognosen för statsbidragen är att 
bidragen kommer att nyttjas till fullo.  
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6.7.1Investeringar
 
2022-01-01--2022-08-31

Investering (mkr) Överfört 
från 2021

 Budget 
2022

Total 
budget  
2022

Utfall                    
220101-
220831

Budget-
avvikelse 
220831

 Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Dokumentskåp -1,0 -1,0 0,0 1,0 -1,0 0,0
Utrustning Gussarvsgårdens saml.lokal -0,8 0,0 -0,8 0,0 0,8 -0,8 0,0
Taklyftar/takskenor -0,4 -0,4 -0,1 0,3 -0,4 0,0
Sängar -0,3 -0,3 0,0 0,3 -0,3 0,0
Låssystem säbo -0,3 -0,3 0,0 0,3 -0,3 0,0
Medicinskåp -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0
Medicinteknisk utrustning -0,2 -0,2 -0,1 0,0 -0,2 0,0
Inventarier -0,7 -0,7 -0,4 0,3 -0,7 0,0
Elcyklar hemtjänsten -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0
SUMMA -0,8 -3,0 -3,8 -0,8 3,0 -3,8 0,0  
 Ovan presenteras nämndens investeringar. Berörda 
chefer arbetar med att planera och genomföra årets 

investeringar och enligt prognosen kommer utfallet 
hamna enligt budget.   

 

 

6.8 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Henrik Selin 
Förvaltningschef: Erik Olsson 

 

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att det 
finns en driftbudget för de verksamheter som nämnden 
ansvarar för inom miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen. 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 

• Bilpoolen 

Nämndens olika verksamheter styrs av flertalet lagar, 
förordningar, råd och direktiv samt delegationer på 
uppdrag av kommunfullmäktige i Hedemora. 

2022-01-01--2022-08-31

Övergripande (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Intäkter 21,7 22,5 23,0 -0,6 34,3 33,9 -0,4
Personalkostnader -10,8 -13,3 -14,4 1,1 -21,6 -21,3 0,4
Övriga kostnader -41,3 -45,1 -46,4 1,3 -68,3 -71,7 -3,5
SUMMA -30,4 -36,0 -37,8 1,8 -55,6 -59,1 -3,6  
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar 
efter årets åtta första månader ett överskott på 1,8 mkr. 
Förvaltningen prognosticerar ett negativt utfall på 3,6 
mkr vid årets slut. Förvaltningen påtalade i den förra 
prognosen att pågående händelser i omvärlden kan 
komma att påverka utfallet, i dagsläget genom ökade 
bränslepriser inom trafiken, höga elkostnader, ökat pris 

för bygg- och kapitalvaror samt förlängda leveranstider, 
vilket gjorde att förvaltningen i mars lämnade en 
försiktig prognos. Den försämrade prognosen som nu 
lämnas kopplas till de oförutsedda ökade kostnaderna 
inom främst el och tomställda lokaler.  

 

2022-01-01--2022-08-31

Ansvar (mkr)
Utfall            

210101-
210831

Utfall                    
220101-
220831

Budget                 
220101-
220831

Budget- 
avvikelse 
220101-
220831

Budget 
2022

Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

Nämnd -0,2 -0,2 -0,4 0,1 -0,5 -0,5 0,0
Administration -4,2 -7,6 -8,0 0,4 -11,7 -11,7 0,0
Bilsamordnare* 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Miljö- och byggenheten -4,3 -4,3 -3,9 -0,4 -5,9 -6,1 -0,2
Stadsbyggnad 1,4 1,4 1,2 0,2 1,8 1,8 0,0
Miljö- och hälsoskydd 1,0 1,6 1,3 0,3 1,4 1,5 0,1
Trafik -4,6 -4,7 -5,5 0,8 -9,4 -9,8 -0,4
Fysisik planering 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,5 -0,5 0,0
Miljöstategiskt arbete 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Samhällsenheten -4,5 -3,8 -3,9 0,1 -5,8 -6,1 -0,3
Gata och park -14,7 -15,7 -16,1 0,4 -21,7 -22,8 -1,1
Byggnader och lokaler -0,8 -2,9 -2,9 0,0 -4,3 -6,9 -2,5
Mark och skog 0,3 0,7 1,3 -0,7 2,0 2,0 0,0
GIS 0,3 0,7 0,6 0,1 1,0 1,0 0,0
Kvalitetsenheten 0,0 -0,7 -1,2 0,5 -1,8 -1,0 0,8
SUMMA -30,4 -36,0 -37,8 1,8 -55,6 -59,1 -3,6  
*Bilsamordnare har tillkommit fr 2022-01-01. 
Fysisk planering, miljöstrategiskt arbete samt kvalitetsenheten har från 2022-01-01 fått egna ansvar, ingick föregående år i totalsumman. 

 
Administration, miljö- och byggenheten, samhälls-
enheten samt kvalitetsenheten är alla ansvar som utgörs 
av personalkostnader. Ansvaren uppvisar totalt ett över-
skott med ca 0,5 mkr per sista augusti, vilket beror på att 
ett antal tjänster varit vakanta under året. Förvaltningen 
har under perioden haft en tillfälligt inhyrd livsmedels-
inspektör för att genomföra livsmedelstillsynen samt för 
att lära upp den nyanställde livsmedelsinspektören. 
 Dessa kostnader på ca 0,5 mkr redovisas under övriga 
kostnader. För att möta den ökade tillväxten och efter-
frågan på mark i kommunen har förvaltningen planerat 
organisationsförändringar till år 2023, god framför-
hållning har gjort att detta kan genomföras redan under 
hösten 2022 vilket medför något högre kostnader än 
budget.  
Förvaltningen tilldelades 1,0 mkr extra till årets budget. 
I dagsläget ser förvaltningen ökade kostnader för 
kommunens servicecenter och tillfällig personal. Arbets-
förmedlingen har beviljat stöd för ett nystartsjobb hos 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för en högt 
utbildad och kompetent person med utländsk bakgrund. 
Nystartsjobbet är näst intill helt finansierat av Arbets-
förmedlingen dock förväntas kommunen bära en mindre 
kostnad på 0,1 mkr under år 2022. Under sommaren har 
bland annat två sommarjobbare arbetat med kommunens 
investeringsprojekt, digital 3D-modell av Hedemoras 
tätort. På grund av ändrade förutsättningar utgörs 

projektet endast av lönekostnader och kommer därför att 
belasta driften. 
Överskottet inom bilpoolen beror på att bilar som be-
ställts ej ännu levererats på grund av världsläget. 
Därigenom har investeringarna inte aktiverats och 
genererar därmed inga ytterligare kapitalkostnader. I 
dagsläget har verksamheten färre större reparationer än 
förväntat, vilket hittills ger ett överskott som kan ändras 
snabbt. 
Miljö- och hälsoskydd kommer uppvisa ett överskott 
med 0,1 mkr vid årets slut på grund av att Dalarnas 
luftvårdsförbund beviljat bidrag med 50 % av kostnaden 
för partikelmätaren på Gussarvsgatan. Beslutet togs efter 
att budgetprocessen för år 2022 var avslutad. 
 Taxehöjningar samt fulltalig personalstyrka innebär att 
fler ärenden hanteras och genererar högre intäkter vilket 
medför att intäkterna inom miljö- och hälsoskydd kom-
mer att uppnås.  
I början av året noterade förvaltningen att Region 
Dalarna kommit med en ny budget för år 2022 avseende 
kollektivtrafiken som medför ökade kostnader, vilket 
enligt dem främst beror på ökade kostnader för bränsle. I 
augusti fick förvaltningen besked om att under septem-
ber månad kommer en ny prognos lämnas från Region 
Dalarna på grund av att index ökat kraftigt. För-
valtningen väljer att invänta Region Dalarnas nya under-
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lag och kvarhåller därmed föregående prognos som 
påvisar ett högre utfall med 0,4 mkr vid årets slut.   
Gata och park förväntas vid årets slut att uppvisa ett 
underskott på ca 1,0 mkr. Avvikelsen beror främst på 
ökade elkostnader inom verksamheten gatubelysning. I 
investeringsbudgeten år 2022 har 0,15 mkr avsatts för 
plantering i Sveaparken, vilket nu kommer att belasta 
driften då det handlar om återplantering av träd och 
växtlighet. Gata och park utgörs av många säsongsstyrda 
verksamheter som medför högre kostnader än budget 
under sommarmånaderna.     
Även byggnader och lokaler påverkas av de höjda el-
priserna, totalt för ansvaret prognosticeras högre elkost-
nader inom främst egna fastigheter och friluftsan-
läggningar med 1,6 mkr. Klosterhallens köpare hade för 
avsikt att montera ner och transportera ishallen till 
Lettland under sommaren år 2022. Händelser i vår om-
värld exempelvis kriget i Ukraina har påverkat köparens 
möjlighet att montera ned hallen. Köparen ämnar istället 
att slutföra sitt åtagande under 2023. Detta påverkar 
prognosen negativt då det medför lägre intäkter med 0,4 

mkr vid årets slut. Tomställda lokaler uppvisar en negativ 
avvikelse som beräknas uppgå till 0,8 mkr vid året slut. 
Avvikelsen beror på att fler lokaler varit tomställda under 
verksamhetsåret än vad som redovisats i budget-
processen inför år 2022. Hyran för vårt nyrenoverade 
kontorshus Tjädern uppvisar en positiv avvikelse sam-
tidigt som återflytten uppvisar en negativ avvikelse. 
 Förvaltningen prognosticerar ett överskott med 0,3 mkr 
vid årets slut inom verksamheten internt inhyrda 
fastigheter.  
Avvikelsen inom mark och skog beror främst på lägre 
intäkter inom försäljning av mark och skog. En av de 
budgeterade intäkterna för försäljning av mark är för 
Brunnsjöliden. Inskickat bygglov är överklagat och prö-
vat i högsta instans och avslaget. Kommunen inväntar 
nytt bygglov och efter godkännande kan marken säljas 
enligt riktlinjen för markanvisning. Granbarkborre-
angreppen samt uppskjutna röjningar från tidigare år som 
nu måste genomföras trots lägre intäkter i budget medför 
en avvikelse inom verksamheten. 
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6.8.1 Investeringar 
2022-01-01--2022-08-31

Investering (mkr) Överfört 
från 2021

 Budget 
2022

Total 
budget  
2022

Utfall                    
220101-
220831

Budget-
avvikelse 
220831

 Prognos 
2022

Prognos-
avvikelse

49236 Vandringsled Hovran 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0
49272 Badplatser -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
49288 Trafikplan centrum -1,1 -1,1 0,0 -1,1 -1,1 0,0
49290 Sveaparken trapp och damm -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
49291 Kallbadhuset renovering -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0
49295 Vasahallen renovering steg 5 -0,9 -0,9 -0,3 -0,6 -0,9 0,0
49296 Hamre, köp av byggnader -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 0,0
49305 Vasaliden klubbrum -0,2 -0,5 -0,7 -0,1 -0,6 -0,7 0,0
49306 Renov Rådhuset torn & räcken -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0
49307 Henemoren -0,6 -0,6 -1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0
49308 Dagvattenåtgärd Hamre ridanl. -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
49309 Lekplats Sveaparken -1,2 -1,2 -0,9 -0,2 -1,2 0,0
49310 Tillgänglighetsinv yttre miljö -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 0,0
49311 Gator/vägar 2021 -2,2 -2,2 -1,4 -0,9 -2,2 0,0
49314 Katrinedalsbron inkl g/c-väg -0,1 -4,8 -4,8 -0,6 -4,2 -4,8 0,0
49315 Rondellen Tviksta-RV70 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0
49316 Elljusspår Garpenberg -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0
49317 Vasahallen tak 0,0 -1,1 -1,2 -0,9 -0,3 -1,2 0,0
49318 Inköp möbler återflytt Tjädern -0,5 -0,5 0,1 -0,6 0,1 0,6
49319 Belysning Sveaparken -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0
49320 Utbyte Gatubel.armatur Långshy -1,6 -1,6 -1,2 -0,4 -1,6 0,0
49323 Vasaliden belysning arena -1,4 -0,3 -1,7 -0,9 -0,8 -1,7 0,0
49324 Skyltar centrala Hedemora -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0
49325 Rostugnen restaurering -1,2 -1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0
49326 Hda ishall yttertaksisolering -2,3 -2,3 -1,9 -0,4 -1,9 0,4
49327 Hda ishall omklädningsbyggnad -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0
49328 Dagvattenutredning Hönsan -0,3 -0,3 0,0 -0,3 -0,3 0,0
49329 LED-belysning Hamre ridanl -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 -0,3 0,0
49330 Sveaparken plantering -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,2
49331 LONA-projekt Brunnsjön -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0
49332 Gator/vägar, GC-projekt 2022 -8,0 -8,0 -1,4 -6,6 -8,0 0,0
49333 Elljusspår Stjärnsund -0,7 -0,7 -0,1 -0,6 -0,7 0,0
49334 Digital 3D modell Hda tätort -0,4 -0,4 0,0 -0,4 0,0 0,4
49335 Bilinköp 2022 -4,0 -4,0 -0,2 -3,8 -4,0 0,0
49336 Projektering ny simhall -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0
SUMMA -15,8 -25,9 -41,8 -10,5 -31,3 -40,2 1,5  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens totala inves-
teringsbudget för år 2022 uppgår till 41,8 mkr, vilket 
utgörs av nya investeringar på 25,9 mkr samt över-
flyttade pågående investeringar från tidigare år med 15,8 
mkr. I juli höjdes förvaltningens totala investerings-
budget med 1 mkr efter att KF 2022-06-21 § 94 fattat 
beslut om att tilldela förvaltningen 1 mkr för fortsatt 
utredning kring ny simhall. Utfallet per sista augusti på 
samtliga förvaltningens investeringar uppgår till 10,5 
mkr.  
I augusti har tre investeringsprojekt slutförts och 
aktiverats i kommunens anläggningsregister - inköp av 
Mazda 2, Hedemora ishalls yttertak samt inköp av 
möbler till Tjädernhuset.  

Ishallens nya tak består av utvändig yttertakisolering och 
fiberförstärkt takduk. Arbetet har fungerat bra utan 
hinder eller oförutsedda kostnader, vilket har gett ett bra 
resultat både i utförande och ekonomi.  
I början av år 2022 flyttade samtliga förvaltningar åter 
till Tjädernhuset efter ombyggnationen av huset. 
Ombyggnationen har medfört ytterligare konferensrum 
samt kontor. I projektet har konferensrum och enstaka 
kontor möblerats upp. Anledningen till att utfallet blev 
lägre än budgeterat beror på att förvaltningen återanvänt 
möbler i större omfattning än planerat samt kostnader 
som inte kan ses som investering konterats på driften.  
Tidigare under året har ytterligare två investeringar 
aktiverats. Sveaparken ytterslinga avslutades och aktiv-
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erades i kommunens anläggningsregister i juni. Projektet 
har bestått av grävning för plintar och kablage till 
belysning av Sveaparkens ytterslinga och nedfarter. I maj 
har delar av projektet gator/vägar 2021 aktiverats.  
Förändringar i prognosen har endast gjorts för de 
investeringsprojekt som förvaltningen i dagsläget har 
kännedom om kommer att belasta driften samt redan har 
aktiverats.  
Två av förvaltningens investeringsprojekt, Digital 3D 
modell Hedemora tätort samt Sveaparken plantering, på 
totalt 0,5 mkr kommer att belasta förvaltningens drift-
budget istället. Anledningen till detta är att kommunens 
kart- och mätavdelning kunde leverera underlag av hög 

kvalitet till 3D-projekt vilket direkt minskade kost-
naderna.  
Under våren har 15 bilar beställts, men endast en 
levererats. För närvarande är det osäkert när resterande 
bilar kommer att levereras på grund av förseningar. 
Dessutom har en buss beställts som förväntas levereras i 
början av år 2023.  
Katrinedalsbron kan eventuellt försenas till år 2023 på 
grund av sent projekteringsunderlag och möjlighet till ut-
förandetid. Utbyte av gatubelysning i Långshyttan kan 
nu påbörjas i och med ny upphandlad gatubelysnings-
entreprenör.  

 

7 Investeringsredovisning 
Kommunen har beslutat om en investeringsbudget för 
2022 på totalt 59,9 mkr inklusive de investeringsmedel 
som har ”rullats” från 2021. Prognosen för investeringar 
2022 ligger på 49,4 mkr, vilket är i 10,5 mkr under 
budget.  
Kommunfullmäktige tog beslut om budgetutökning 
220621, § 98 med 0,3 mkr för gryta vid Vasaköket till 
Bildningsnämnden.  

Investeringsbudget för bilar har flyttats från 
Kommunstyrelsen till Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden från och med 2022-01-01.  
Investeringar för perioden uppgår totalt till 12,2 mkr.  
I delårsrapporten har vi även valt att kommentera 
investeringarna under respektive nämnds redovisningar 
under kapitel 6.  

 

mkr Överfört från Budget Total budget Utfall Återstående Prognos Prognos-
2021 2022 2022 2022-01-01-

-2022-08-
31

investerings 
medel

2022 avvikelse

Kommunstyrelsen -1,9 -10,3 -12,2 -0,5 11,7 -3,2 9,0
Bildningsnämnden -0,4 -1,8 -2,2 -0,4 1,8 -2,2 0,0
Omsorgsnämnden -0,8 -3,0 -3,8 -0,8 3,0 -3,8 0,0
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -15,8 -25,9 -41,7 -10,5 31,2 -40,2 1,5
SUMMA INVESTERINGAR -18,9 -41,0 -59,9 -12,2 47,7 -49,4 10,5  
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