
 
 

KF 
 

KUNGÖRELSE 
 

2022-02-15 
 
 
 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktige 
Jennifer Berglund 
 

KUNGÖRELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-02-08 

 
 

  
 

 

Kommunfullmäktige 
kallas härmed till sammanträde tisdag den 15 februari 2022 kl 18.00 i St Paulusgården. 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten 
i kommunreceptionen, Kraftgatan 10, och på kommunens hemsida, www.hedemora.se. 
Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten) och direktsänds i Hedemora närradio på 
93,9 Mhz, med början kl. 18.00. Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, 
www.radiohedemora.com samt via webb-TV, se kommunens hemsida, www.hedemora.se. 
Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand. 

 Ärenden 
1.  Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 
2.  Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
3.  Val av justerare 
4.  Fastställande av dagordning 
5.  Utdelning av Hedemorablomman 
6.  Yttrande över granskning av kommunens långsiktiga finansiella planering 
7.  Besvarande av interpellation om tidigare bifallen motion om stöd till anhörigvårdare 
8.  Behandling av motion om slumpvisa drogtester av personal i kommunens 

verksamheter 
9.  Lokalförsörjningsplan 2022–2026 
10.  Näringslivsstrategi Hedemora kommun 
11.  Begäran från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om omdisponering av 

investeringsmedel till år 2022 gällande ej påbörjade investeringar 
12.  Avgift för boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri 
13. 1 Förslag om höjning av minimibeloppet vid beräkning av avgifter inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen 
14.  Fastställande av antal ledamöter i Hedemora kommunfullmäktige 
15.  Anmälan av motioner 
16.  Anmälan av interpellationer 
17.  Anmälan av medborgarinitiativ 
18.  Valärenden 
19.  Delgivningar 
20.  Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

  
 Ulf Hansson (S)  Jennifer Berglund 
 Ordförande   kommunsekreterare 
 

http://www.hedemora.se/
http://www.radiohedemora.com/
http://www.hedemora.se/


Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn

ledamöter rande Ja Nej  - ledamöter rande Ja Nej  - 

Lennart Mångs (M) Leif Stenberg (MP)
Ers Ers
Jan Bergqvist (M) Kenneth Andersson (V)
Ers Ers
Jonas Fafara (M) Helena Duroj (V)
Ers Ers
Britt-Inger Remning (M) Anette Granegärd (C)
Ers Ers
Mikael Gråbo (M) Erica Drugge (C)
Ers Ers
Tamara Zuljevic (M) Karin Perers (C)
Ers Ers
Jonas Carlgren (M) Leif Hedlund (C)
Ers Ers
Allan Mattsson (KL) Lillemor Gunnarsson (C)
Ers Ers
Per Bengtsson (KL) Mikael Gotthardsson (C)
Ers Ers
Joanna Gahnold (KL) Mostafa Geha (S)
Ers Ers
Larz Andersson (KL) Agneta Andreasson-Bäck
Ers Ers
Patrik Lindström (KL) Henrik Selin (S)
Ers Ers
Ulrika Sundquist (L) Camilla Norberg (S)
Ers Ers
Emilia Romboni (KD) David Aura (S)
Ers Ers
Marit Andersson (SD) Kajsa-Lena Fagerström (S)
Ers Ers
Vakant (SD) Lars Westlund (S)
Ers Ers
Vakant (SD) Inger Persson (S)
Ers Ers
Vakant (SD) Anita Hedqvist (S)
Ers Ers
Vakant (SD) Stefan Norberg (S)
Ers Ers
Vakant (SD) Helena Källberg (S)
Ers Ers

Ulf Hansson (S)
Ers
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Ä 1  
Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde 
Mötet öppnas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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Ä 2  

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare 
 
Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare. 
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Ä 3  

Val av justerare 
 
Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 
justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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Ä 4  

Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä X  xxx, utgår 

Ä X  Anmälan av interpellation, utgår 

Förslag till beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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Ä 5  

Utdelning av Hedemorablomman 
Med upprinnelsen i en motion till kommunfullmäktige, så kan fullmäktige 
visa sin uppskattning till någon som gjort en god insats för samhället 
och/eller varit en god ambassadör för kommunen, gärna inom områdena 
folkhälsa, jämställdhet, integration eller miljö.  

Kommunfullmäktiges ordförande Ulf Hansson (S) överlämnar blomma och 
diplom till xxx med följande motivering: 

”xxx” 
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Ä 6 Dnr KS395-21   043 

Yttrande över granskning av kommunens långsiktiga 
finansiella planering 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende 
Hedemora kommuns långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att kommunen till betydande del bedriver ett ändamålsenligt arbete 
vad gäller långsiktig finansiell planering. Kommunrevisionen har dock 
noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar som kommer 
att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det kommer 
att krävas effektiviseringar speciellt om den negativa 
befolkningsutvecklingen fortsätter. En fördel är dock att kommunen inte har 
några långsiktiga lån och ingen nyupplåning planeras för planperioden. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
att: 

1. arbetet med de Bostadspolitiska riktlinjerna färdigställs så snart som 
möjligt 

2. se över möjligheten att utveckla Långtidsprognosen till att bli ett 
ännu bättre verktyg och att därigenom stärka arbetet med 
planeringsförutsättningarna 

3. formalisera omvärldsbevakningen till innehåll och struktur för att 
säkerställa att den inte är personberoende utan att det goda arbetet 
upprätthålls även om ansvariga tjänstepersoner byts ut 

4. se över finanspolicy och vid behov revidera 

Kommunrevisionen rekommenderade fullmäktige att begära in ett yttrande 
avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 
revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i 
februari år 2022. 

Kommunfullmäktige tog del av granskningen den 28 september 2021 och 
beslutade att remittera granskningen till kommunstyrelsen, med svar till 
kommunfullmäktige senast i februari 2022. 

Forts. §  
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Forts. §  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom och anta yttrandet från 
kommunstyrelseförvaltningen den 13 januari 2022 som sitt eget. 
 
Beslutsunderlag 
Granskning från kommunrevisionen den 8 september 2021 
Kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 144 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 13 januari 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 10 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 3 
 
Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom och antar yttrandet från 
kommunstyrelseförvaltningen den 13 januari 2022 som sitt eget. 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  
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Ä 7  Dnr KS511-21   739 

Besvarande av interpellation om tidigare bifallen 
motion om stöd till anhörigvårdare 
Sammanfattning 
Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till omsorgsnämndens 
ordförande, anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 14 
december 2021: 

”Den 28 oktober 2020, för mer än ett år sedan behandlade Omsorgsnämnden 
en motion från Kommunlistan. Nämnden beslutade föreslå KF att bifalla 
motionen ” med hänvisning till omsorgsnämndens ambitionshöjningar inför 
2021.” 

KF behandlade motionen den 15 december 2020 och beslutade att bifalla 
motionen och omsorgsförvaltningen skulle utreda förutsättningarna 
kostnader och lokaler. 

Så därför ställer jag frågan: 

1. Finns förslaget med i ON:s ambitionshöjningar för 2021? 

2. Hur lång tid anser ON:s ordförande att det skall ta från beslut i KF 
innan en motion blir verklighet?” 

Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och 
interpellationen besvaras vid dagens sammanträdet. Svaret har även lämnats 
skriftligt. 
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Ä 8 Dnr KS360-21   026 

Behandling av motion om slumpvisa drogtester av 
personal i kommunens verksamheter 
Sammanfattning 
Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid 
kommunfullmäktige den 28 september 2021: 

”Hedemora kommun har 1575 st anställda (SCB nov 2019). Många arbetar 
inom vård, omsorg, skola och förskoleverksamhet. Andra med att framföra 
tunga fordon inom anläggning och underhåll. I flera av dessa yrken arbetar 
den kommunanställda personalen dessutom med människor i 
beroendeställning vilket gör att ett särskilt stort ansvar vilar på arbetstagaren 
och ytterst arbetsgivaren. Många gånger krävs att snabba och enskilda beslut 
fattas i yrkesutövandet. 

Att man är skärpt, nykter och drogfri på sin arbetsplats skall därför anses 
som en självklar förutsättning för att utföra insatser i kommunal regi. 
Hedemora ska kunna vara stolt över att ha en drogfri policy. Arbetet får 
naturligtvis aldrig utföras under påverkan av några droger överhuvudtaget. 

Vi anser att säkerheten inom kommunens verksamheter är bristfällig och 
måste förbättras. Därför föreslår Sverigedemokraterna Hedemora att: 

Hedemora kommun inför rutinen att slumpmässigt drogtesta sina 
medarbetare.” 

Motionen remitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 12 november 2021 
lämnat ett yttrande över motionen och menar att det inte finns något som 
tyder på att det finns en utbredd drogproblematik bland kommunens 
medarbetare. Kommunen har tydlig alkohol- och drogpolicy och en 
välfungerande rutin, där rehabilitering ska startas i ett tidigt skede om 
arbetsgivaren upptäcker miss- /riskbruksproblematik. Kommunen har ett gott 
samarbete med företagshälsovården som stöttar med insatser i form av 
utbildning och expertkompetens inom området. Chefer och skyddsombud 
har fått utbildning i alkohol- eller drogproblematik. Införandet av drogtester 
för samtlig personal kräver dessutom stora resurser. Slumpmässiga 
drogkontroller kan användas i särskilda fall där det anses motiverat. På det 
viset riktas insatserna och resurserna dit dom behövs. 

Forts. §  
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Forts. §  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022. Marit Andersson 
(SD) yrkade bifall till motionen. Yrkandet avslogs. Kommunstyrelsen 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Marit Andersson (SD) den 5 augusti 2021 
Kommunfullmäktige den 28 september 2021 § 159 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 12 november 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 3 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 4 

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
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Ä 9 Dnr KS496-21   209 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2022–2026 
 

Sammanfattning 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan  
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på  
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är  
ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse  
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och  
budgetplanering.  

Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens 
koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora 
kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala 
verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny 
lokalförsörjningsplan för 2022–2026. Revidering och uppdatering av ny 
lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör 
ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som 
samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över 
förvaltningsgränserna.  

Vid kommunstyrelsens strategiutskotts behandling av ärendet den 17 januari 
2022 yrkade Lillemor Gunnarsson (C) att strategiutskottet skulle besluta om 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge 
lokalstrategen i uppdrag att: 

- komplettera Lokalförsörjningsplanen med investeringar på alla 
kommunens lokaler t.ex. Kulturhistoriska byggnader och 
sport/simhall med syfte att kommunfullmäktige får en helhetsbild av 
Lokalförsörjningsplanen.  

- komplettera Lokalförsörjningsplanen med en finansieringsanalys på 
koncernen och Hedemora kommunfastigheter AB samt en total 
hyresprognos på 5 år.  

- återrapportera kompletteringarna till kommunfullmäktige den 22 juni 
2022. 

Yrkandet bifölls. Per Bengtsson (KL) deltog inte i beslutet. 

 

Forts. § 
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Forts. §  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022. Allan Mattsson 
(KL) yrkade att man ska stryka stycket som heter ”översyn Jonsboskolans 
lokaler” på sidan 10 i Lokalförsörjningsplanen. Yrkandet avslogs. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till 
Lokalförsörjningsplan 2022–2026. 

2. Uppdrag ges till Lokalstrategen att komplettera 
Lokalförsörjningsplanen med investeringar på alla kommunens 
lokaler tex. Kulturhistoriska byggnader och sport/simhall med syfte 
att kommunfullmäktige får en helhetsbild av 
Lokalförsörjningsplanen. 

3. Uppdrag ges till Lokalstrategen att komplettera 
Lokalförsörjningsplanen med en finansieringsanalys på koncernen 
och Hedemora kommunfastigheter AB samt en total hyresprognos på 
5 år 

4. Kompletteringarna ska återrapporteras till kommunfullmäktige den 
21 juni 2022. 

Allan Mattsson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 
november 2021 med tillhörande bilaga 1. Lokalstrategens och 
lokalstyrgruppens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022–2026 daterad 
2021-11-19 
Protokoll från bildningsnämnden den 6 december 2021 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021 § 
144 
Protokoll från omsorgsnämnden den 15 december 2021 § 277 
Yttrande från Hedemora kommunfastigheter AB den 5 januari 2022 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 januari 2022 § 3 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 6 
 
 
 
 
 
 
 
Forts. §  
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Forts. §  
 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till 
Lokalförsörjningsplan 2022–2026. 

2. Uppdrag ges till Lokalstrategen att komplettera 
Lokalförsörjningsplanen med investeringar på alla kommunens 
lokaler tex. Kulturhistoriska byggnader och sport/simhall med syfte 
att kommunfullmäktige får en helhetsbild av 
Lokalförsörjningsplanen. 

3. Uppdrag ges till Lokalstrategen att komplettera 
Lokalförsörjningsplanen med en finansieringsanalys på koncernen 
och Hedemora kommunfastigheter AB samt en total hyresprognos på 
5 år 

4. Kompletteringarna ska återrapporteras till kommunfullmäktige den 
21 juni 2022. 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  
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Ä 10 Dnr KS522-21   141 

Näringslivsstrategi Hedemora kommun 
 

Sammanfattning 
Näringslivsenheten har tillsammans med politiker, representanter från 
näringslivet samt tjänstemän från kommunen arbetat fram ett förslag till 
Näringslivsstrategi. Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för att 
möta kommunens utmaningar och ta tillvara möjligheterna med delaktighet 
och god samverkan mellan näringslivet, kommunorganisationen och andra 
samverkande aktörer. 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 17 januari 2022 
och beslutade att en uppföljning i ärendet ska ske till strategiutskottet den 19 
december 2022 samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till Näringslivsstrategi och 
att Näringslivsenheten får mandat att implementera denna strategi i 
kommunens alla förvaltningar samt de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Anta presenterad Näringslivsstrategi.  

2. Kommunstyrelseförvaltningens näringlivsenhet får mandat att 
implementera denna strategi i kommunens alla förvaltningar samt de 
kommunala bolagen.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 7 januari 2022 med 
tillhörande bilaga, förslag till Näringslivsstrategi 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 januari 2022 § 5 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 7 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Presenterad Näringslivsstrategi antas.  

2. Kommunstyrelseförvaltningens näringlivsenhet får mandat att 
implementera denna strategi i kommunens alla förvaltningar samt de 
kommunala bolagen.  
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Ä 11 Dnr KS041-20   041 

Begäran från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
om omdisponering av investeringsmedel till år 2022 
gällande ej påbörjade investeringar 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin investeringsbudget ett 
antal investeringar som ännu inte genererat några kostnader år 2021 och 
önskar därmed en omdisponering av investeringsmedlen till kommande 
budgetår. Investeringsprojekten som önskas överflyttas avser 
tillgänglighetsinventering yttre miljö, rondellen Tviksta-RV70 samt 
Kallbadhuset renovering. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 8 december 
2021 och beslutade att begära hos kommunfullmäktige att ej påbörjade 
investeringar överflyttas till år 2022 gällande: 

- Projekt 49310 Tillgänglighetsinventering yttre miljö, 0,5 mkr 

- Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 1,0 mkr 

- Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022 och beslutade att 
ställa sig bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 
november 2021 med tillhörande bilaga 1 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 § 175 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 8 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ej påbörjade investeringar för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden överflyttas till år 2022 gällande: 

- Projekt 49310 Tillgänglighetsinventering yttre miljö, 0,5 mkr 

- Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 1,0 mkr 

- Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 
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Ä 12  Dnr KS030-22   730 

Avgift för boendestöd och särskilt boende inom 
socialpsykiatri 
 
Sammanfattning 
Stöd och hjälp inom boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri 
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är idag avgiftsfria inom Hedemora 
kommun. Många kommuner har en avgift motsvarande den taxa som gäller 
äldreomsorg medan andra har valt att inte ta ut någon avgift.  

Omsorgsförvaltningens biståndsenhet har i en tjänsteskrivelse den 26 
november 2021 lämnat förslag på att ta införa avgift inom boendestöd 
socialpsykiatri. 

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 15 december 2021 och beslutade 
att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Införa avgift inom särskilt boende socialpsykiatri genom att ta ut 
omvårdnadsavgift enligt gällande tillämpningsföreskrifter och 
avgifter vid insatser enligt SoL, som används inom särskilt boende 
äldreomsorg. 

2. Införa avgift inom boendestöd socialpsykiatri genom att ta ut 
omvårdnadsavgift enligt samma regelverk som i ordinärt boende. 

3. Avgifterna ska gälla från och med 1 mars 2022. 

Inga-Britt Johansson (KL) och Per Bengtsson (KL) reserverade sig mot 
beslutet och lämnade följande motivering: 

”Vi i Kommunlistan motsätter oss starkt att avgiftsbelägga stöd och hjälp 
inom boendestöd och särskilt boende inom socialpsykiatri. Stödet är ett 
bistånd i den dagliga livsföringen riktat till bland annat personer med 
funktionsvariation, psykisk ohälsa eller missbruksproblem. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022. Britt-Inger 
Remning (M) yrkade bifall till förslaget från omsorgsnämnden och Per 
Bengtsson (KL) yrkar avslag. Ordförande ställde yrkandena mot varandra 
och fann att Britt-Inger Remnings (M) yrkande bifölls. 
Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom omsorgsnämndens förslag 
till kommunfullmäktige. Allan Mattsson (KL) och Per Bengtsson (KL) 
reserverade sig mot beslutet. 

Forts. §  
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Forts. §  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från biståndsenheten den 26 november 2021 
Omsorgsnämnden den 15 december 2021 § 281 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 9 

Förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Införa avgift inom särskilt boende socialpsykiatri genom att ta ut 
omvårdnadsavgift enligt gällande tillämpningsföreskrifter och 
avgifter vid insatser enligt SoL, som används inom särskilt boende 
äldreomsorg. 

2. Införa avgift inom boendestöd socialpsykiatri genom att ta ut 
omvårdnadsavgift enligt samma regelverk som i ordinärt boende. 

3. Avgifterna ska gälla från och med 1 mars 2022. 
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Ä 13 Dnr KS033-22   706 

Förslag om höjning av minimibeloppet vid beräkning av 
avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 
 
Sammanfattning 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen, SoL, knutna till 
prisbasbeloppet. Några av de beloppen är högkostnadsskyddet och 
minimibeloppet. I socialutskottets betänkande 2021/22 SoU1 förslogs en 
höjning av minimibeloppet. Förslaget antogs av riksdagen den 16 december 
2021. Lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 
2022. Omsorgsnämnden beslutade den 26 januari 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt nedan; 

Enligt riksdagens beslut att enligt 8 kap. 7§ socialtjänstlagen (2001:453) ska 
minimibeloppet om inte annat följer av 8§, alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av 

1. 1,4044 prisbasbelopp för ensamstående 

2. 1,1694 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och 
sambor. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022 och beslutade att 
ställa sig bakom omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämnden den 26 januari 2022 § 8 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 13 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar enligt nedan; 

Enligt riksdagens beslut att enligt 8 kap. 7§ socialtjänstlagen (2001:453) ska 
minimibeloppet om inte annat följer av 8§, alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av 

1. 1,4044 prisbasbelopp för ensamstående 

2. 1,1694 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och 
sambor. 
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Ä 14 Dnr KS025-20   001 

Fastställande av antal ledamöter i Hedemora 
kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2021 att föreslå 
Länsstyrelsen Dalarna att inför valåret 2022 ändra antalet ledamöter i 
Hedemora kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 35 ledamöter. 

Länsstyrelsen har den 21 januari 2022 informerat kommunsekreteraren att i 
och med att den nya kommunallagen trädde kraft, så ska numera ett beslut 
om antalet ledamöter i fullmäktige tas av kommunfullmäktige själva. 
Beslutet ska därefter delges länsstyrelsen. Av den anledningen så behöver 
kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut där fullmäktige själv beslutar om 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2021 § 198, punkten 
2, upphävs. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inför valet 2022 ändra antalet 
ledamöter i Hedemora kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 35 
ledamöter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 174  
Remiss till partierna den 27 oktober 2020  
Remissvar från Kommunlistan den 24 november 2020  
Remissvar från Socialdemokraterna den 21 april 2021  
Remissvar från Vänsterpartiet den 27 april 2021  
Remissvar från Centerpartiet den 30 april 2021  
Remissvar från Moderaterna den 30 april 2021  
Rapport av status för förslaget om ny nämndstruktur och frågan om antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige samt förslag till fortsatt gång från 
kommunsekreteraren den 3 juni 2021  
Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 13 oktober 2021 
Protokoll från fullmäktiges tillfälliga beredning 26 oktober 2021 
Kommunstyrelsen den 9 november 2021 § 133 
Kommunfullmäktige den 23 november 2021 § 198 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 10 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2021 § 198, punkten 

2, upphävs. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att inför valet 2022 ändra antalet 
ledamöter i Hedemora kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 35 
ledamöter.  
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Ä 15 a Dnr KS526-21   600 

Anmälan av motion om brist på behöriga lärare 
Sammanfattning 
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls: 

”Fram till år 2035 kommer det att saknas 35 000 behöriga lärare och 
förskolelärare, visar Skolverkets nya prognos. Störst väntas bristen bli på 
yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans 
årskurs 7 – 9. Det är mycket allvarligt att det råder stor brist på lärare och att 
bristen väntas fortsätta. Den viktiga frågan om likvärdighet bygger på att alla 
elever får samma chans till undervisning av utbildade och behöriga lärare. 

För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta 
betyg krävs legitimation. Kravet på legitimation för lärare och förskolelärare 
infördes i skollagen 2011. Enl. Skolverket är pensionsavgångar 
huvudorsaken till framtida rekryteringsbehov. Behovet bedöms vara störst de 
närmaste åren. En dellösning vore att behöriga lärare ges möjlighet att trappa 
ner, samtidigt som man jobbar lite längre i yrket och samtidigt föra över sina 
kompetenser och erfarenheter till efterträdare. 

Vi föreslår följande: 

Att man arbetar 80 % 

Att man för lön 90 % av en heltid 

Att tjänstepension tjänas in till 100 % 

Att överenskommelsen är frivillig och individuell 

Att överenskommelsen påbörjas från samma tidpunkt som gällande uttag för 
den allmänna pension 

Att Bildningsförvaltningen snarast utreder kostnaderna för detta och tar det 
med i kommande års budgetram.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Allan Mattsson (KL) den 15 december 2021 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 
remitterat motionen till bildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Bildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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Ä 15 b Dnr KS543-21   100 

Anmälan av motion om ett servicecenter i Långshyttan 
Sammanfattning 
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls: 

”Vi i Kommunlistan föreslår att kommunen låter utreda en utlokalisering av 
vissa Kommunala tjänster till Långshyttan, såsom: 

Tjänst/er såsom bygglov m.m. 

Konsumentrådgivning. 

Ekonomirådgivning. 

Hjälp med kopiering. 

Data‐ och mobilproblem. 

Vi föreslår att kommunen hyr lokal, lämpligen i ” gamla kommunhuset ”. 
Som miljökommun är det bättre att en eller ett par tjänstemän placeras i 
Långshyttan, än att invånare i kommunen tvingas åka många mil för att få 
tillgång till kommunal service. Bättre en fågel i handen än hundra i skogen.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Allan Mattsson (KL) den 29 december 2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 
remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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Ä 16 Dnr KSxxx-22   xxx 

Anmälan av interpellationer 
 
Vid utskicket av kallelsen fanns inga interpellationer inkomna! 
  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 17  

Anmälan av medborgarinitiativ 
Sammanfattning 
Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2021-12-09--
2022-02-07: 

a) KS515-21 622 Medborgarinitiativ om bara ekologisk mat i 
kommunens förskolor och skolor 

b) KS012-22 339 Medborgarinitiativ om att skapa en hundrastgård i 
Långshyttan 

c) KS013-22 314 Medborgarinitiativ om att lämna en remsa osandad på 
alla gångvägar och småvägar 

d) KS014-22 314 Medborgarinitiativ om att lämna en remsa osandad på 
gång- och cykelbanor 

e) KS027-22 310 Medborgarinitiativ om att namnge Hedemoras 
stadsdelar 

f) KS032-22 339 Medborgarinitiativ om hundrastgård på Stadsberget 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har ledamöterna i fullmäktige 
möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en 
motion i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag över inkomna medborgarinitiativ för perioden 2021-12-09--2022-
02-07 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 
perioden 2021-12-09--2022-02-07. 
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Ä 18 a Dnr KS523-21   023 

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden 
Sammanfattning 
Anja A. Hedqvist (S) beviljades befrielse från uppdraget som ledamot och 
ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 
februari 2022. Henrik Selin (S) valdes in som ny ledamot och till ordförande. 
Kvarstår är att utse ny ersättare i nämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anja A. Hedqvist (S) den 13 december 2021 
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 210 

Förslag till beslut 
Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till 
den 31 december 2022, väljs_______________________________. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 18 b Dnr KS533-21   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden 
Sammanfattning 
Jennie Vikström (KL) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 
bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Jennie Vikström (KL) den 17 december 2021 

Förslag till beslut 
1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden fram till 31 december 
2022, väljs_____________________________. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 18 c Dnr KS028-22   023 

Befrielse från uppdrag som ledamot och 2:e vice 
ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
och som ersättare i kommunfullmäktige 
Sammanfattning 
Göran Wennerström (M) önskar befrielse från uppdraget som ledamot och 
2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Göran Wennerström (M) den 17 januari 2022 
Avsägelse från Göran Wennerström (M) den 3 februari 2022 

Förslag till beslut 
1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Kommunfullmäktige anhåller till Länsstyrelsen Dalarna om att 
genomföra ny sammanräkning för Moderaterna i Hedemora 
kommunfullmäktige. 

3. Till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden 
fram till 31 december 2022, väljs___________________________. 

4. Till ny 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
för tiden fram till 31 december 2022, 
väljs___________________________. 

5. Till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden 
fram till 31 december 2022, väljs___________________________. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 18 d Dnr KS037-22   023 

Befrielse från uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Stiftelsen Husbyringen 
Sammanfattning 
Inga-Britt Johansson (KL) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Stiftelsen Husbyringen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Inga-Britt Johansson (KL) den 2 februari 2022 

Förslag till beslut 
1. Befrielse från uppdraget beviljas. 

2. Till ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen Husbyringen för tiden fram 
till 31 december 2022, väljs_____________________________. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 19  

Delgivningar  
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS516-21 191 Inspektionsprotokoll av överförmyndarna i Avesta, 
Hedemora och Norbergs kommuner år 2020 den 9 december 2021 

b) KS535-21 191 Inspektionsprotokoll av V-Dala 
överförmyndarsamverkan innefattande Avesta, Hedemora och 
Norbergs överförmyndare samt Fagersta överförmyndarnämnd den 
25 november 2021 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 3 februari 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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Ä 20  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S). 

  

 



1

Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Gronvold, Linnea <linnea.gronvold@kpmg.se>
Skickat: den 8 september 2021 11:34
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Granskningsrapport och missiv från revisorerna 
Bifogade filer: Granskningsrapport Hedemora finansiell planering slutlig.pdf; 

Hedemora_kommun_-_Missiv_Granskning_av_finansiell_planering.pdf

Med vänlig hälsning,  

Linnéa Grönvold 
Certifierad kommunal revisor 
Government Advisory Services 

KPMG 
Wallingatan 24 
SE-781 21 Borlänge 

Mobile: +46 72 1869195
E-mail: linnea.gronvold@kpmg.se

KPMG | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Instagram 

Information om KPMG AB:s hantering av personuppgifter finns på KPMG.se/gdpr 

*** KPMG E‐mail disclaimer *** 

The information in this e‐mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. 
Access to this email by anyone else 
is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or 
omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e‐
mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter. 

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by 
guarantee. All rights reserved. 

Visit us at: www.kpmg.se 

VARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte 
är helt säker på att dessa är ok. 

KS395-21   043



 

 

 

Kommunrevisionen      2021-09-08 

 
Till:  
Kommunfullmäktige 
För kännedom:  
Kommunstyrelsen  
 
Granskning av kommunens långsiktiga finansiella planering  
Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende Hedemora 
kommuns långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till 
betydande del bedriver ett ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell 
planering. Vi har dock noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar 
som kommer att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det 
kommer att krävas effektiviseringar speciellt om den negativa befolkningsutvecklingen 
fortsätter. En fördel är dock att kommunen inte har några långsiktiga lån och ingen 
nyupplåning planeras för planperioden.   

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— arbetet med de Bostadspolitiska riktlinjerna färdigställs så snart som möjligt 
 

— se över möjligheten att utveckla Långtidsprognosen till att bli ett ännu bättre 
verktyg och att därigenom stärka arbetet med planeringsförutsättningarna  

 
— formalisera omvärldsbevakningen till innehåll och struktur för att säkerställa 

att den inte är personberoende utan att det goda arbetet upprätthålls även om 
ansvariga tjänstepersoner byts ut 
 

— se över finanspolicy och vid behov revidera  
 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de 
förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från 
kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i februari år 2022.  

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  

 



 

 

 

För de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun. 

 

 

Jan-Erik Olhans 
Ordförande i kommunrevisionen 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Hedemora kommuns 
långsiktiga finansiella planering och med utgångspunkt i detta bedöma hur Hedemora 
kommuns förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi ser ut. Granskningen ingår i 
revisionsplanen 2021.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till 
betydande del bedriver ett ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell 
planering. Vi har dock noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar 
som kommer att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det 
kommer att krävas effektiviseringar speciellt om den negativa befolkningsutvecklingen 
fortsätter. En fördel är dock att kommunen inte har några långsiktiga lån och ingen 
nyupplåning planeras för planperioden.   
Vi har fått till oss tre styrdokument Mål och budget 2021, Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning samt Finanspolicy som på ett eller annat sätt påverkar Hedemora kommuns 
finansiella planering. Vår bedömning att den finansiella planeringen är i enlighet med vad 
kommunallagen stipulerar. Vi anser dock att dokumentet Mål och budget skulle kunna 
utvecklas genom att föra in ett avsnitt med en känslighets- och riskanalys där effekterna 
av förändringar hos viktiga parametrar framgår. Ovanstående nämnda styrdokument är 
politiskt förankrade då de är antagna av kommunfullmäktige i Hedemora kommun.  
Därutöver använder sig Hedemora kommun av ett antal prognoser och annat material i 
arbetet med planeringsförutsättningar för framtida beslut. Vi ser positivt på att 
Bostadspolitiska riktlinjer är under framtagande. Vi anser också att det är bra att Sveriges 
kommuner och regioners (SKR)s skatteunderlag används och att egna antaganden 
gällande befolkningsutvecklingen görs då skatteunderlagets utveckling annars skulle 
överskattas. Vidare anser vi också att det är bra att Hedemora kommun tar hjälp av 
specialiserad pensionsadministratör för att ta fram pensionskostnader och 
pensionsskuld inför delår och årsbokslut. Vi ser också positivt på att en Långtidsprognos 
som sträcker sig till 2027 finns framtagen och används i arbetet med 
planeringsförutsättningarna. Det råder dock stor osäkerhet i många av de ingående 
variablerna vilket gör att vi anser att Långtidsprognosen skulle kunna utvecklas till att 
möjliggöra förändringar av ingående variabler och därmed vara ett verktyg för en 
utvecklad känslighetsanalys. Vi tror att det skulle stärka arbetet med 
planeringsförutsättningarna.  
Vi konstaterar att budgetprocessen är tydligt formaliserad i skrivelse daterad 2021-01-
08 vilket vi anser är bra. Vi har dock noterat att omvärldsbevakningen varken till innehåll 
eller struktur finns formaliserat i ett beslut varken på tjänstepersonshåll eller som politiskt 
beslut vilket vi anser är en brist. Vår bedömning är att nuvarande arbetssätt och innehåll 
gällande omvärldsbevakning och budgetprocess bör ge goda förutsättningar att 
upptäcka förändringar som kan komma att påverka den långsiktiga finansiella 
planeringen.  
Förutom att det är viktigt att det interna arbetet med långsiktig finansiell planering sker 
på rätt sätt och i tillräcklig omfattning så påverkas kommunen av yttre faktorer som både 
kan underlätta och försvåra arbetet. Vi konstaterar att Hedemora kommuns 
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försörjningskvot är högre än rikets i genomsnitt och är stigande. Det innebär att varje 
person i arbetsför ålder får fler och fler att försörja. Detta får negativa konsekvenser på 
sikt. Vi kan också konstatera att befolkningsutvecklingen är negativ vilket påverkar 
intäktssidan negativt. Andelen äldre ökar enligt befolkningsstatistiken och det är den 
åldersgrupp som också kostar mest. Detta faktum måste tas i beaktande gällande 
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Vår bedömning är det finns 
utmaningar gällande Hedemora kommuns förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
ekonomi.  
 
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— arbetet med de Bostadspolitiska riktlinjerna färdigställs så snart som möjligt 
— se över möjligheten att utveckla Långtidsprognosen till att bli ett ännu bättre 

verktyg och att därigenom stärka arbetet med planeringsförutsättningarna  
— formalisera omvärldsbevakningen till innehåll och struktur för att säkerställa att 

den inte är personberoende utan att det goda arbetet upprätthålls även om 
ansvariga tjänstepersoner byts ut 

— se över finanspolicyn och vid behov revidera 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska Hedemora kommuns 
långsiktiga finansiella planering och med utgångspunkt i detta bedöma hur Hedemora 
kommuns förutsättningar för en långsiktig hållbar ekonomi ser ut. Granskningen ingår i 
revisionsplanen 2021.  
 
De offentliga finanserna har präglats av god tillväxt vilket inte gått obemärkt förbi i 
sammanställningar av kommunernas resultaträkningar. I ett historiskt perspektiv visar 
skatteunderlaget en relativt låg ökningstakt. Förklaringen är framförallt att den 
begynnande konjunkturnedgången som orsakat en omsvängning på arbetsmarknaden 
från en kraftig ökning av arbetade timmar 2018 till en minskning 2019. Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) prognos för 2020 visar att skatteunderlaget bromsar in 
ytterligare, till följd av kraftig ytterligare minskning av arbetade timmar.1  
Enligt SKR har såväl coronapandemin som de åtgärder som aviserats och beslutats i 
syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin haft stor påverkan på 
samhällsekonomin i Sverige och internationellt. Detta har betydelse för skatteunderlaget 
och bidrar till att prognosen är behäftad med större osäkerhet än normalt. 
Samtidigt står kommunerna inför stora demografiska utmaningar de kommande åren. 
Befolkningstillväxten i riket förväntas fortsatt öka i en förhållandevis hög takt. 
Befolkningen förväntas dock inte vara jämnt fördelad för olika befolkningsgrupper. Det 
är främst bland äldre, men också bland yngre, som utvecklingen är som högst. Detta 
medför att demografin kommer ställa höga krav på kommunernas finanser framöver. I 
juni 2019 presenterade finansdepartementet en analys som visade att med oförändrat 
välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor 
år 2026. Denna utveckling kommer ställa stora krav på kommunerna att tillhandahålla 
kostnadseffektiva verksamheter framöver.  
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att 
kommunens rutiner avseende Hedemora behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet är att granska Hedemora kommuns långsiktiga finansiella planering och med 
utgångspunkt i detta bedöma hur Hedemora kommuns förutsättningar för en långsiktig 
hållbar ekonomi ser ut.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Vilka långtidsprognoser finns över kommunens ekonomi och är dessa förankrade 
på ett ändamålsenligt sätt hos de förtroendevalda?  

— Finns riktlinjer för god ekonomisk hushållning och bedöms dessa som 
ändamålsenliga? 

— Har kommunen antagit strategidokument eller annat dokument som reglerar 
långsiktig finansiell planering och täcker dessa upp väsentliga områden? 

 
1 SKR, Cirkulär 20:39 
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— Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka yttre faktorer som påverkar 
den långsiktiga ekonomiska planeringen?  

Granskningen avser kommunstyrelsen.  
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen  
— Tillämpbara interna regelverk och policys  
 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta styrdokument samt protokoll  
— Intervjuer med ekonomichef samt ekonom 
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichef och ekonom.  
 

3 Resultat av granskningen 
För att kunna avgöra hur Hedemora kommuns förutsättningar för en långsiktig hållbar 
ekonomi ser ut finns ett antal faktorer att ta hänsyn till. Först och främst spelar den 
samhällsekonomiska utvecklingen roll då den i hög grad påverkar kommunens intäkter 
som till största delen består av skatteintäkter och statsbidrag. Därutöver spelar 
kommunens befolkningsutveckling stor roll. Den enklaste kommunen att driva är den där 
befolkningsutvecklingen är stabil och där ålderskullarna är lika stora mellan åren, men 
verkligheten är ofta en annan. Hur åldersstrukturen ser ut och hur den förväntas 
förändras påverkar efterfrågan på kommunens tjänster och ser olika ut för olika 
åldersgrupper vilket måste tas i beaktande.  
Rapporten inleder med att redogöra för de inre förutsättningarna det vill säga 
kommunens organisation och styrande dokument som Hedemora har att arbeta efter 
gällande långsiktig finansiell planering.  
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3.1 Organisation 

 
Källa: https://www.hedemora.se/kommunens-organisation/organisationsschema-hedemora-
kommun__1136 

Hedemora kommuns organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnder och kommunala bolag. Hedemora kommun har fyra helägda bolag; AB 
Hedemorabostäder, Hedemora Kommunfastigheter, Hedemora Energi och Hedemora 
Näringsliv AB.  

Hedemoras vision kallas för ’’Hållbara Hedemora’’ och det är ett långsiktigt 
utvecklingsarbete som fokuserar på vad kommunen ska sträva mot. Kommunen har 
utformat sex övergripande mål vilka är följande;   

• I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande 
kommun där människor och näringsliv utvecklas.  

• Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare  
• I Hedemora är människor inkludera och samhället fritt från rasism 
• Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för 

investeringar 
• Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god 

https://www.hedemora.se/kommunens-organisation/organisationsschema-hedemora-kommun__1136
https://www.hedemora.se/kommunens-organisation/organisationsschema-hedemora-kommun__1136
http://www.hedemorabostader.se/
http://www.hedemorabostader.se/
http://hedemoraenergi.se/
http://hedemoranaringsliv.se/
http://hedemoranaringsliv.se/
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• Hedemora är en klimatsmart och miljövänlig kommun  

3.2 Styrande dokument  

3.2.1 Mål och budget 20212 
Hedemora kommun har under 2000-talet haft en vikande befolkningstrend vilket 
påverkat kommunens ekonomi. Åren 2018 och 2019 redovisade kommunen negativa 
ekonomiska resultat medan resultatet för 2020 stannade på ett överskott på ca 35 mkr. 
För år 2021 fastställdes en budget med ett beräknat resultatöverskott på 1%, dvs ca 10,2 
mkr. Budgetramarna för 2021 har räknats upp för lönekostnadsökningar, 
volymförändringar samt fattade politiska beslut. I snitt ökas nämndernas budgetramar 
med 4,0 %. Detta till stor del tack vare stora extra generella statsbidrag från staten till 
följd av coronapandemin. Den största ökningen i både procent och belopp får 
Bildningsnämnden där ökningen är 5,0% eller 20,4 mkr. De extra statsbidragen är, enligt 
budgetdokumentet, tillfälliga och kommunens intäkter beräknas inte öka i samma takt 
under planåren 2022-2023. Det teoretiska sparkravet inför 2022, om kostnader och 
intäkter räknas upp enligt prognoserna, uppgår enligt budgetdokumentet till cirka 1% av 
skatter och bidrag. Vidare framkommer i budgetdokumentet att effektiviseringsbehoven 
uppgår till 9,1 respektive 3,3 mkr för åren 2022 och 2023 vid ett antagande att 
kostnaderna ökar med 2%. Om kostnaderna istället ökar med 2,5% är motsvarande 
effektiviseringsbehov 14,2 respektive 8,5 mkr.  
Befolkningsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor som påverkar beräknat budgetutrymme. 
Budget för 2021 är enligt budgetdokumentet för 2021 beräknad utifrån 15 445 invånare. 
I plan 2021 och 2022 räknar man med en befolkningsminskning på 5 invånare per år. 
Skattesatsen antas oförändrad, 22,17 kr, under mandatperioden. Enligt den politiska 
majoritetens förslag på budgetramar inför 2022 antas en befolkningsminskning på 45 
personer årligen för planperioden.  
Hedemora kommun har ett finansiellt mål som lyder Hedemora kommun har god 
ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar. Detta mål mäts med hjälp av 
tre nyckeltal, se tabell nedan. Målet för samtliga nyckeltal uppnåddes för 2020. 

Mål Utfall 
2020                                                                                      

Mål 

Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag 
(%)  

96,8% 99,0% 

Soliditet inkl pensionsåtaganden i kommunen (%) 17,8% 14,0% 

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag 
kommun (%)  

3,5% 1,0% 

Källa: Hedemora kommuns årsredovisning 2020.  

 
2 Mål och Budget 2021 Hedemora kommun KF 2020-11-24 
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Resultaträkning Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Verksamhetens intäkter 215,1 189,9 191,5 194,8 

Verksamhetens kostnader -1 168,0 -1 184,7 -1 197,2 -1 217,2 

Avskrivningar -16,4 -17,1 -17,4 -17,6 

Verksamhetens nettokostnader -969,2 -1 012,0 -1 023,1 -1 040,1 

Skatteintäkter 693,5 697,5 722,3 750,6  

Gen. Statsbidrag och utjämning 308,1 320,1 308,0 297,0 

Verksamhetens resultat 32,3    

Finansiella intäkter 3,2 4,8 5,0 5,0 

Finansiella kostnader -0,4 -0,2 -2,0 -2,0 

Årets resultat 35,1 10,2 10,3 10,6 

Resultat i % av skatter och utjämning 3,5 1,0 1,0 1,0 

 

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 31,6 mkr för 2021 och enligt plan 2022 och 2023 
till 32,1 samt 32,8 mkr.  Sedan 2007 har Hedemora kommun inga långfristiga lån och 
budget 2021 innehåller heller ingen nyupplåning. Investeringarna planeras således att 
ske utan upplåning. 
 

3.2.2 Riktlinje för god ekonomisk hushållning3  
Ett styrdokument om god ekonomisk hushållning finns upprättat från 2020-12-10. 
Kommuner ska enligt kommunallagen bedriva sin verksamhet med ekonomisk 
hushållning. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. Dessa riktlinjer om god ekonomisk hushållning ska kopplas 
till både finansiella mål och verksamhetsmål. Dokumentet beskriver att Hedemora 
kommun är ansvarig för förvaltningen av invånarnas skattepengar. Kommunen skall 
därför eftersträva att skattepengarna används på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens 
omfattning. De mål kommunfullmäktige fastställer ska bidra till att resurserna används 

 
3 Beslutade av kommunfullmäktige 2021-02-16. 
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effektivt och till rätt saker. Resultatet måste vara tillräckligt stort för att motsvarande 
servicenivå ska kunna säkerställas för kommande generationer. 
 

3.2.3 Finanspolicy 4 
De övergripande målsättningarna för finansverksamheten i Hedemora kommun är att 
finansverksamheten ska bedrivas på ett säkert och effektivt sätt helt utan spekulativa 
inslag. Medelsförvaltningen ska medverka till att kapitalanskaffning- och användning i 
kommunen och dess företag blir effektiv och att kommunens räntenetto i ett långsiktigt 
perspektiv, och med beaktande av säkerhetsaspekten, blir så bra som möjligt. 
Finanspolicyn syftar vidare till att lägga fast mål och riktlinjer för kommunen inklusive de 
kommunala bolagen inom följande områden:  

• Beslutanderätt, organisation och rapportering 

• Koncernsamordning av finansverksamheten 

• Likviditetsplanering 

• Upplåning och leasing 

• Placering 

• Utlåning 

• Försäkringsinstrument 

• Borgen och garantier 
 
Enligt Bilaga 1 ”Riktlinjer för rapportering till kommunstyrelsen” ska kommunens 
finansiella ställning rapporteras regelmässigt till kommunstyrelsen per den 30/4, 31/8 
samt i årsredovisningen. Väsentliga händelser och avvikelser ska dock enligt bilagan 
rapporteras vid nästkommande sammanträde. Enligt företrädare för verksamheten har 
ekonomichefen en stående informationspunkt vid varje kommunstyrelse- och 
kommunstyrelsens arbetsutskottssammanträde.  
 

3.2.4 Bedömning styrande dokument 
Granskning av Mål och Budget 2021 visar att dokumentet innehåller resultat-, och 
balansbudget, driftbudget för nämnder samt investeringsbudget för 2021 samt plan 
2022-2023. Kommunens finansiella planering är därmed i enlighet med vad 
kommunallagen stipulerar. Vi anser dock att budgetdokumentet skulle kunna utvecklas 
genom att föra in ett avsnitt med en känslighets- och riskanalys där effekterna av 
förändringar hos viktiga parametrar framgår. Till exempel vad innebär i miljoner kronor 
en löneökning på en procent eller hur påverkas skatteintäkter och utjämning av en 
befolkningsförändring på +/- femtio personer. Riktlinjen för god ekonomisk hushållning 

 
4 Finanspolicy antagen av kommunfullmäktige 2001-10-25 §138 och reviderad 2016-02-16 §14.  
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är kortfattad. Det redogörs till exempel inte för mål för god ekonomisk hushållning utan 
hänvisning görs till kommunfullmäktiges årliga beslut. Riktlinjen innehåller dock vad som 
stipuleras i kommunallagen. Vidare anser vi att finanspolicyn bör ses över och eventuellt 
revideras då detta senast genomfördes 2016-02-14.  
Ovanstående nämnda styrdokument är politiskt förankrade då samtlig är antagna av 
kommunfullmäktige i Hedemora kommun.  
 
 

3.3 Prognoser och övriga planeringsförutsättningar   

3.3.1 Skatteunderlagsprognos 
Hedemora kommun använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) 
skatteunderlagsprognos för att prognostisera intäkterna. För utvecklingen av 
skatteunderlaget används enligt företrädare för verksamheten SKR:s prognos medan 
egna antaganden om befolkningsutvecklingen görs. Befolkningen antas minska med 5 
personer per år.  Skatteunderlaget per oktober 2020 används i Mål och budget 2021.  
Skatteprognosen antar oförändrad skattesats. Ekonomichefen presenterar nya 
skatteunderlagsprognoser i kommunledningsgruppen samt för kommunstyrelsens 
arbetsutskott.   

3.3.2 Pensionsprognos  
2020-12-31 har Hedemora en total pensionsskuld på 193,0 mkr. Pensionsåtagandet 
redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att en mindre del redovisas 
som avsättning i balansräkningen och en större del utanför balansräkningen, som en 
ansvarsförbindelse. Det som redovisas utanför balansräkningen är intjänat före 1998. 
Pensionsåtagande har minskat kraftigt genom kommunen gjort en så kallad partiell 
inlösen av pensioner med ca 300 mkr under 2015 och 2016. 
Skandia genomför på uppdrag av Hedemora kommun beräkning av pensionsskuld och 
pensionskostnader för pensioner inför delårsbokslut samt till årsbokslut.   

3.3.3 Långtidsprognos 
Det finns en Långtidsprognos som är upprättad 2020-11-26 och som innehåller prognos 
för kostnader och intäkter samt effektiviseringsbehov för perioden 2021 - 2027. Se figur 
nedan. Intäktsprognosen är baserad på Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
verktyg medan kostnaderna prognostiseras öka med 2,5 procent årligen.  Befolkningen 
antas i prognoshänseende vara oförändrad men enligt företrädare för verksamheten 
framhålls vid presentationer att detta inte speglar verkligheten. Differensen mellan 
kostnader och intäkter visar vilket effektiviseringsbehov som föreligger givet oförändrad 
befolkning. Långtidsprognosen har presenterats i centrala kommunledningsgruppen, i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt för kommunstyrelsen men är inte politiskt 
beslutad.  
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Källa: Långtidsprognos 2020-11-26 Hedemora kommun 

 

3.3.4 Bostadspolitiska riktlinjer 2021 - 2024/2029 
Bostadspolitiska riktlinjer är under framtagande. Utgångspunkten är prognostiserad 
befolkningsförändring och vilka behov detta för med sig kopplat till bostadsbyggande. 
Inom Hedemora kommun, som har en landareal på 840 kvadratkilometer bor idag ca 15 
500. Jämfört med andra kommuner är Hedemora något mer glesbefolkad än den 
genomsnittliga kommunen i Sverige. 2013–2017 ökade kommunens befolkning. Den 
huvudsakliga orsaken var den stora invandringen där Hedemora kommun har varit en 
stor mottagningskommun. I det längre perspektivet 1994–2013 har befolkningsmängden 
minskat med i genomsnitt 101 personer årligen5.  Den preliminära bedömningen i 
riktlinjen visar en minskande befolkningsmängd men en ökande andel invånare i åldrarna 
80+. På grund av att andelen 80+ ökar är bedömningen enligt riktlinjen att det finns ett 
framtida utbyggnadsbehov av platser i särskilt boende för äldre  på preliminärt 50-75 
platser mellan åren 2020-2030. En sammanfattning av utvecklingen presenteras i 
nedanstående figur. Figuren behöver dock kompletteras med förklarande text för att 
underlätta för läsaren men i dagsläget är riktlinjen endast ett första utkast.  
 
 

 
5 Scb, befolkningsstatistik. 
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Källa: Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024/2029 utkast 

 

3.3.5 Långsiktig investeringsplan 2020-2040 
Investeringsplanen är en samlad bedömning som gjorts i samverkan mellan kommunen 
och kommunbolagen som ger en grov bild av hur stora investeringar som koncernen kan 
komma att behöva göra under kommande 20 år. Ackumulerat uppgår summan till nästan 
3,4 miljarder kronor, se fördelning i tabell nedan. Störst behov av investeringar är 
Hedemora energi AB.  

 

3.3.6 Bedömning – Prognoser och övriga planeringsförutsättningar 
Vi ser positivt på att Bostadspolitiska riktlinjer är under framtagande och rekommenderar 
att arbetet färdigställs så snart som möjligt.   
Vi anser att det är bra att SKRs skatteunderlag används och att egna antaganden 
gällande befolkningsutvecklingen görs då skatteunderlagets utveckling annars skulle 
överskattas. Vi anser också att det är bra att Hedemora kommun tar hjälp av 
specialiserad pensionsadministratör för att ta fram pensionskostnader och 
pensionsskuld inför delår och årsbokslut.  

Mkr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 -2040 Totalt
Hedemora kommun 169 25 15 285 15 15 15 15 310 914
Hedemora energi AB 353,8 353,2 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 473,3 1607,7
AB Hedemorabostäder 55 15 100 30 20 30 20 20 200 531
Kommunfastigheter AB 78 24 11 6 36 11 11 11 56 332
Totalt 655,8 417,2 173,8 368,8 118,8 103,8 93,8 93,8 1039,3 3384,7
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Vi ser också positivt på att en Långtidsprognos som sträcker sig till 2027 finns framtagen 
och används i arbetet med planeringsförutsättningarna. Det råder dock stor osäkerhet i 
många av de ingående variablerna, till exempel skatteunderlagsprognos samt 
kostnadsutveckling, vilket gör att vi anser att Långtidsprognosen skulle kunna utvecklas 
till att möjliggöra förändringar av ingående variabler och därmed vara ett verktyg för en 
utvecklad känslighetsanalys. Vi tror att det skulle stärka arbetet med 
planeringsförutsättningarna. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen ser över 
möjligheten att utveckla Långtidsprognosen till att bli ett ännu bättre verktyg och att 
därigenom stärka arbetet med planeringsförutsättningarna.  De olika prognoserna som 
används i arbetet med planeringsförutsättningarna presenteras för de förtroendevalda 
främst under informationspunkter. Det ger en bra hjälp för de förtroendevalda att få 
förståelse viktiga variabler. Vår bedömning är i och med detta att de olika prognoserna 
är tillräckligt förankrade hos de förtroendevalda.   
 

 

3.4 Omvärldsbevakning och budgetprocess 
Enligt företrädare för verksamheten pågår omvärldsbevakningen kontinuerligt. Det sker 
genom att bland annat analysera befolkningsprognoser, flyttströmmar, SKRs olika 
bedömningar som kommer fördelat över året, ränteprognoser på marknaden och andra 
instituts bedömningar av det ekonomiska läget. Ekonomichefen träffar bolagens 
ekonomichefer en gång i månaden och det finns även en ledningsgrupp för koncernen. 
Allt detta är olika inspel i den viktiga omvärldsbevakningen. Vad som ska ingå i 
omvärldsbevakningen finns dock inte formellt nerskrivet. Omvärldsbevakningen är 
således inte reglerad i något styrdokument men ingår som delar i de 
budgetförutsättningar för respektive tidsperiod som verksamheten arbetar fram.  
Inför budget 2022 är en ny mål- och budgetprocess framtagen. Processen innebär att 
ekonomichefen tar fram förslag på preliminära budgetramar i januari månad. Dessa är 
baserade främst på skatteunderlags- och befolkningsprognos samt utvecklingen av 
prisindex för kommunal verksamhet. Till de preliminära budgetramarna följer också 
preliminära effektiviseringskrav per nämnd inför kommande budgetår. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut angående de preliminära ramarna innan 
de via ekonomichefen går ut till verksamheterna.  
Analysgruppen, bestående av ekonomichef, kommundirektör, HR-chef samt 
representanter från förvaltningarna, påbörjar uppföljning och analys av antagna mål och 
nyckeltal och sammanställer en nulägesanalys inför framtiden. Denna rapport ska vara 
klar under april månad och användas som inspel i mål- och budgetprocessen.  
Under februari startar dialog i kommunens centrala ledningsgrupp (KLG) gällande de 
preliminära ramarna och deras påverkan på kvaliteten samt diskussion gällande 
eventuella effektiviseringsförslag. Efter dialogen i KLG tar respektive förvaltningschef 
mål- och budgetarbetet vidare till sin nämnd och förvaltning där effektiviseringsförslag 
arbetas fram. Förvaltningschefen ansvarar för att materialet är klart för utskick till 
kommunstyrelsens sammanträde i maj månad. Under april månad anordnas en 
workshop där förvaltningarnas effektiviseringsförslag med fokus på helheten diskuteras. 
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Eventuella justeringar kan beslutas i KLG innan materialet går upp politiskt. Respektive 
nämnd behandlar också förslagen.  
Förvaltningschef och nämndsordförande presenterar sin nämnds effektiviseringsförslag 
i kommunstyrelsen under maj månad. Ledamöter får ställa frågor. Detta är en 
informationspunkt och inget beslut tas förrän vid kommunstyrelsesammanträdet i juni 
och därefter fastställs budgetramarna av kommunfullmäktige och då startar arbetet med 
internbudgeten. Nämnderna beslutar om internbudgeten i oktober.  
Under september månad påbörjar analysgruppen den rapport som ska vara klar i januari. 
Under december lägger slutligen ekonomerna upp budgeten för kommande år i 
ekonomisystemet.  
 

3.4.1 Bedömning omvärldsbevakning och budgetprocess 
Vi konstaterar att budgetprocessen är tydligt formaliserad i skrivelse daterad 2021-01-
08 vilket vi anser är bra. Vi har dock noterat att omvärldsbevakningen varken till innehåll 
eller struktur finns formaliserat i ett beslut varken på tjänstepersonshåll eller som politiskt 
beslut. Vår bedömning är att nuvarande arbetssätt och innehåll gällande 
omvärldsbevakning och budgetprocess bör ge goda förutsättningar att upptäcka 
förändringar som kan komma att påverka den långsiktiga finansiella planeringen. Vi 
rekommenderar dock att innehåll och struktur gällande omvärldsbevakningen 
formaliseras inte minst för att säkerställa att den inte är personberoende utan 
upprätthålls även om ansvariga tjänstepersoner byts ut. 

3.5 Hedemora kommun i jämförelse med andra kommuner   
Kommunens ekonomiska läge kan beskrivas med hjälp av nedanstående 
spindeldiagram som avser 20196. Den gröna linjen representerar genomsnittet för de 10 
procent ”bästa” kommunerna för respektive nyckeltal medan den röda linjen 
representerar de 10 procent ”sämsta” kommunerna. Hedemora kommun representeras 
av den blå linjen. Av detta diagram framgår att både kommunens kortsiktiga och 
långsiktiga betalningsförmåga är svag i förhållande till övriga kommuner vilket kan 
avläsas i nyckeltalen Kassalikviditet samt i Soliditet. Årets resultat som andel av skatter 
och generella statsbidrag är också i det nedre fältet men då statistiken uppdateras med 
värden för 2020 kommer detta nyckeltal sannolikt att förbättras då Hedemora kommun 
hade ett starkt resultat år 2020.  

 
6 Se www.kolada.se  

http://www.kolada.se/
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Istället för att jämföra sig med de ”bästa” kommunerna i landet är det vanligt att 
kommunerna jämför sig med de kommuner som ingår i samma kommungrupp. 
Kommunerna är i dessa indelade med utgångspunkt i befolkningsstorlek. Hedemora 
ingår i kommungruppen Pendlingskommun, till mindre tätort. Av denna jämförelse med 
kommungruppen framgår också att både kassalikviditet samt soliditet är lägre än för 
kommungruppen i genomsnitt med undantag av kassalikviditeten för år 2020. Mellan 
2019 och 2020 skedde en stor förbättring gällande kassalikviditeten i Hedemora vilket till 
största delen beror på det starka resultatet som Hedemora levererade för år 2020.  Vi 
konstaterar också att soliditet har förbättrats från 6,6% till 17,8 % mellan åren 2016–
2020 vilket är ett mått på att långsiktig betalningsförmåga har stärkts. Årets resultat som 
andel av skatter och statsbidrag har med undantag av år 2020 varit lägre än för 
kommungruppen i genomsnitt.  
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Källa: www.kolada.se  

 
 

 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020
Kassalikviditet 
kommunen, (%) Hedemora 100,5 103,2 99,4 95,6 115,0

Kassalikviditet 
kommunen, (%)

Pendlingskommun 
till mindre tätort 
(ovägt medel) 113,6 114,2 104,4 104,5 112,9

Självfinansieringsgrad 
för kommunens 
investeringar, andel (%) Hedemora 74,2 121,5 67,8 71,1 271,4
Självfinansieringsgrad 
för kommunens 
investeringar, andel (%)

Pendlingskommun 
till mindre tätort 
(ovägt medel) 134,2 101,9 71,7 73,9 111,7

Soliditet inkl 
pensionsåtag. kommun, 
(%) Hedemora 6,6 10,0 12,4 11,2 17,8
Soliditet inkl 
pensionsåtag. kommun, 
(%)

Pendlingskommun 
till mindre tätort 
(ovägt medel) 8,9 12,4 14,1 15,5 18,7

Årets resultat som andel 
av skatt & generella 
statsbidrag kommun, 
(%) Hedemora 0,2 0,1 0,0 -0,5 3,5
Årets resultat som andel 
av skatt & generella 
statsbidrag kommun, 
(%)

Pendlingskommun 
till mindre tätort 
(ovägt medel) 4,1 3,0 1,6 1,9 3,4
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Nettokostnaden jämför nettokostnaden med referenskostnaden och kan sägas vara 
”statistiskt förväntad kostnad” Resultat över noll visar på ett högt kostnadsläge vilket kan 
bero på hög ambitionsnivå eller låg effektivitet medan negativa resultat visar på ett lågt 
kostnadsläge och kan bero på lågt kostnadsläge eller på hög effektivitet. För Hedemora 
kommun har verksamheterna fritidshem, gymnasieskola samt individ- och familjeomsorg 
ett högt kostnadsläge medan äldreomsorgen har ett lågt kostnadsläge. För att utreda 
huruvida det höga kostnadsläget i flertalet verksamheter beror på låg effektivitet eller 
hög ambitionsnivå krävs en mer omfattande analys av bakomliggande faktorer.  

3.5.1 Bedömning Hedemora kommun i jämförelse med andra kommuner  
De finansiella nyckeltalen redovisade i spindeldiagrammet visar att Hedemora kommun 
ligger närmare de tio procent ”sämsta” kommunerna än de tio procent ”bästa” 
kommunerna för samtliga nyckeltal förutom ett, självfinansieringsgrad för 
investeringarna. I jämförelse med sin kommungrupp, pendlingskommun till mindre tätort, 
ser jämförelsen bättre ut. För flertalet av de finansiella nyckeltalen är nyckeltalet för 
Hedemora bättre än för kommungruppen. Nettokostnadsavvikelserna för 2019, med 
undantag av äldreomsorgen, visar på ett högt kostnadsläge vilket indikerar att det bör 
finnas möjlighet att minska på kostnaderna.  

3.6 Yttre förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi 
Förutom att det är viktigt att det interna arbetet med långsiktig finansiell planering sker 
på rätt sätt och i tillräcklig omfattning så påverkas kommunen av yttre faktorer som både 
kan underlätta och försvåra arbetet. Nedan lyfts ett antal yttre förutsättningar som 
påverkar en långsiktigt hållbar ekonomi för Hedemora kommun.  

3.6.1 Försörjningskvot 
Försörjningskvoten beräknas som antalet personer yngre än 20 år och äldre än 64 år, 
dividerat med antalet personer i åldern 20–64 år. Därefter multiplicerat med 100. En nivå 
på försörjningskvot på exempelvis 75, innebär att på 100 personer i åldrar där flest 
förvärvsarbetar, 20–64 år, finns det 75 personer som är yngre eller äldre. Måttet är rent 
demografiskt och tar inte hänsyn till hur många som verkligen förvärvsarbetar i olika 
åldrar. Det är önskvärt att ha ett lågt värde.  En försörjningskvot på över 100 kan tolkas 
som ”att varje förvärvsarbetande person skall försörja, förutom sig själv, ytterligare en 
person” och detta kallas ibland försörjningsbörda.  Det är ett sätt att visa hur många som 
försörjer den svenska ekonomin med varor och tjänster i förhållandet till hur många som 
konsumerar dessa. Trycket på de yrkesverksamma blir högre ju högre 
försörjningskvoten är. 
Försörjningskvoten för Hedemora kommun, se figur nedan, ligger för 2018 på 88,4 
procent att jämföra med riket som har 75,9 procent. Försörjningskvoten har för 
Hedemora ökat sedan 2011 och ökningen är cirka dubbelt så stor som för riket i 
genomsnitt. Försörjningsbördan har med andra ord ökat i Hedemora.  
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Källa: SCB 

3.6.2 Befolkningsutveckling 
Enligt SCB uppgick Hedemoras befolkning till nästan 17 500 invånare år 1968. Den har 
därefter minskat, se figur nedan. Minskningen var som störst mellan åren 1995 – 2002 
då Hedemora tappade i genomsnitt 183 personer per år. Mellan 2014–2017 har dock 
befolkningen ökat med i genomsnitt 136 personer per år för att därefter plana ut.  
 

 
Källa: SCBs befolkningsstatistik 

Det är inte bara en kommuns totala befolkningsmängd som påverkar kommunens 
kostnader och intäkter. Det är även åldersfördelningen som påverkar. Vid en analys av 
Hedemoras befolkning kan vi konstatera att andelen invånare mellan 0-24 år i 
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förhållande till total folkmängd minskar över tid vilket i förlängningen kan medföra att 
befolkningen minskar ytterligare. Däremot ökar andelen invånare över 64 år ökar. Se 
figur nedan.  
 

 
Källa: SCBs befolkningsstatistik 

 

Enligt kommunstyrelseförvaltningen prognos minskar födelsenetto, se figur nedan, vilket 
tyder på att den utveckling som kan ses till och med 2019 prognostiseras fortsätta.  

 
Källa: Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningen/strategisk planering 
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Förutom födelsenettot kan en kommuns folkmängd även påverkas av antal in- och 
utflyttningar. Enligt den statistik som kommunstyrelseförvaltningen tagit fram har 
flyttnettot varierat över tid, se röd linje i figuren nedan.  
 
Flyttningsbalans 2005-2020 

 
Källa: Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningen/strategisk planering 

 

3.6.3 Samhällsekonomisk utveckling 
Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR, Cirkulär 21:31) bedöms 
skatteunderlagstillväxten kraftigt öka för 2021 jämfört med 2020.  
Skatteunderlagstillväxten bedöms som fortsatt hög prognosperioden ut. Det råder dock 
mycket stor osäkerhet om hur utvecklingen blir framöver.  
 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
BNP* 2,0 -2,9 4,1 3,4 1,4 1,4 
Sysselsättning, timmar -0,2 -3,8 2,6 2,0 1,0 0,6 
Relativ arbetslöshet, % 7,2 8,8 9,0 8,5 8,4 8,1 
Inflation, KPIF 1,7 0,5 1,8 1,5 1,9 2,0 
Inflation, KPI 1,8 0,5 1,5 1,6 2,1 2,4 
Skatteunderlag apr  2,2 3,2 4,2 3,3 3,1 
Skatteunderlag aug  2,1 3,7 3,6 3,4 3,1 
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3.6.4 Bedömning yttre förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi 
Vi konstaterar att Hedemora kommuns försörjningskvot är högre än rikets i genomsnitt 
och är stigande. Det innebär att varje person i arbetsför ålder får fler och fler att försörja. 
Detta får negativa konsekvenser på sikt. Vi kan också konstatera att 
befolkningsutvecklingen är negativ vilket påverkar intäktssidan negativt. Andelen äldre 
ökar enligt befolkningsstatistiken och det är den åldersgrupp som också kostar mest. 
Detta faktum måste tas i beaktande gällande förutsättningarna för en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Vår bedömning är det finns utmaningar gällande Hedemora kommuns 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.  
 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till 
betydande del bedriver ett ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell 
planering. Vi har dock noterat vissa förbättringsområden samt identifierat utmaningar 
som kommer att påverka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det 
kommer att krävas effektiviseringar speciellt om den negativa befolkningsutvecklingen 
fortsätter. En fördel är dock att kommunen inte har några långsiktiga lån och ingen 
nyupplåning planeras för planperioden.   
 

4.1 Rekommendationer 
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

— arbetet med de Bostadspolitiska riktlinjerna färdigställs så snart som möjligt 
— se över möjligheten att utveckla Långtidsprognosen till att bli ett ännu bättre 

verktyg och att därigenom stärka arbetet med planeringsförutsättningarna  
— formalisera omvärldsbevakningen till innehåll och struktur för att säkerställa att 

den inte är personberoende utan att det goda arbetet upprätthålls även om 
ansvariga tjänstepersoner byts ut 

— se över finanspolicyn och vid behov revidera 
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Kommunfullmäktige 

 

Yttrande över granskning av kommunens långsiktiga 
finansiella planering 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun har överlämnat en 
rapport om den granskning som utförts av kommunens långsiktiga 
finansiella planering  
I granskningen finns ett antal rekommendationer om hur kommunens 
långsiktiga finansiella planering bör förbättras. Bland annat föreslås  
 

− arbetet med de Bostadspolitiska riktlinjerna färdigställs så snart som 
möjligt  

− se över möjligheten att utveckla Långtidsprognosen till att bli ett 
ännu bättre verktyg och att därigenom stärka arbetet med 
planeringsförutsättningarna  

− formalisera omvärldsbevakningen till innehåll och struktur för att 
säkerställa att den inte är personberoende utan att det goda arbetet 
upprätthålls även om ansvariga tjänstepersoner byts ut  

− se över finanspolicy och vid behov revidera 

Förvaltningens yttrande 
Bostadspolitiska riktlinjer 
Kommunstyrelsens strategiutskott har den 20 december 2021 behandlat 
förslag till bostadspolitiska riktlinjer och förslaget ska nu behandlas av 
kommunstyrelsen den 1 februari 2022. 
 
Långtidsprognos 

Intäkterna i Långtidsprognosen baseras på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) bedömningar för kommunernas intäkter under perioden. 
Kostnadssidan är en procentuell uppräkning enligt PKV (Prisindex i 
Kommunal Verksamhet). När det gäller invånarantal och 
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befolkningsutveckling följer det budgetprocessen och där görs egna 
uppskattningar i kommunen, baserade dels på SKRs siffror och dels på 
tidigare års befolkningsutveckling. Ekonomikontoret kommer att löpande 
aktualisera långtidsprognosen. 

 
Omvärldsbevakning 
I Hedemora kommuns nya budgetmodell finns medel avsatta till politiska 
satsningar så att inte alla pengar ska gå åt till den ”vanliga löpande 
verksamheten”. Då har kommunen större möjligheter att möta förändringar i 
omvärlden. Ekonomiavdelningen kommer jobba vidare med att utveckla 
denna process. 
Kommunkoncernledningsgruppen har tidigare tagit fram ett Årshjul för att få 
flertalet händelser formaliserade. Årshjulet har funnits under nuvarande 
mandatperiod och den fungerar som ett stöd för att säkerställa att 
processerna är överblickbara och ge goda förutsättningar att upptäcka 
förändringar i tid. Delar av arbetet med omvärldsbevakning kan med fördel 
läggas in i Årshjulet. Ett exempel är när avläsning av befolkningsprognos 
ska ske. 
 
Finanspolicyn  
Nuvarande Finanspolicy är ändamålsenlig men i behov av revidering.  
 

Anita Mikkonen 
Ekonomichef 
 

Tommy Hansen 
Kommundirektör 
 

 



Tack Allan f6r din interpellation och nu ska jag svara pa dina fra
St6d till anh6rigvardare.

lorrD :OMMmJ
-elsen

Ink 2022 -02- 03

I,„,.ag/.,.z/.....7#
1. Finns f6rslaget med i On:s ambitionsh6jningar f6r 2021 ?

Svar: Namnden fattade beslut under 2021 att starka st6det f6r anh6rigvardare
Vi i namnden anser det viktigt att att st6dja och avlasta de anh6riga.
Vad har vi gjort da? En stor och viktig satsning ar att ut6ka vaxelvarden .
vaxelvarden ar en viktig avlastning darf6r ut6kades den till fler dagar i
manaden. Tidigar var det 1 vecka avlastning och 3 veckor hemma nu finns
m6jligheten att fa 2 veckor hemma och tva veckor avlastning .

Namnden beslutade ocksa att revidera riktlinjen f6r handlaggning inom
bistandsenheten . Bistandsenheten utreder behov av exempel vaxelvard
och dagverksamhet f6r dementa, detta starker anh6rigvardare.
Det finns heller inget hinder f6r flera insatser.
Lattare att komma i kontakt med handlaggare ocksa genom digitalisering och
battre tillganglighet pa telefon.
Namnden hade goda m6jligheter att ut6ka vaxelvarden da vi inte iag pa
minusresultat utan hade pengar till bade lokalkostnader och 6kad kostnad
personal .
Namnden ser inset detta som ett avslutat arbete, utan ser vikten av
kontinuerlig uppf61jning och jobba med f6rbattringar. Vi kommer sakert hitta
fler m6jligheter till utveckling.

2. Hur lang Hd anser ON:s ordf6rande att det ska ga fran beslut i KF innan
motionen blir verklighet.

Svar: Har ambitionen att svara inom 6 manader
Det var tyvarr lite underliga omstandigheter i detta faII.
Det KF som beviljade att den skulle behandlas dec-20 , blev tyvarr
6verklagad.
Under den tiden var jag inte heller ordf6rande.
I och med 6verklagandet maste KF fatta nytt beslut och det gjordes det
pa KF 28/9, da var aven Allan Mattson nawarande sa han ar nog helt pa det
klara med gangen .

Hoppas du ar n6jd med svaret

Kajsa-Lena Fagerstr6m
Ordf6rande Omsorgsnamnden.
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Yttrande över drogtester 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna och Marit Andersson har i en motion föreslagit att 
Hedemora kommun ska införa slumpmässiga drogtester för samtlig personal. 
Personalavdelningen föreslår att motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Marit Andersson (SD) har lämnat följande förslag: 
”Hedemora kommun har 1575 st anställda (SCB nov 2019). Många arbetar 
inom vård, omsorg, skola och förskoleverksamhet. Andra med att framföra 
tunga fordon inom anläggning och underhåll. I flera av dessa yrken arbetar 
den kommunanställda personalen dessutom med människor i 
beroendeställning vilket gör att ett särskilt stort ansvar vilar på 
arbetstagaren och ytterst arbetsgivaren. Många gånger krävs att snabba och 
enskilda beslut fattas i yrkesutövandet. 
Att man är skärpt, nykter och drogfri på sin arbetsplats skall därför anses 
som en självklar förutsättning för att utföra insatser i kommunal regi. 
Hedemora ska kunna vara stolt över att ha en drogfri policy. Arbetet får 
naturligtvis aldrig utföras under påverkan av några droger överhuvudtaget. 
Vi anser att säkerheten inom kommunens verksamheter är bristfällig och 
måste förbättras. Därför föreslår Sverigedemokraterna Hedemora att: 
Hedemora kommun inför rutinen att slumpmässigt drogtesta sina 
medarbetare.” 
 

Personalavdelningen lämnar följande yttrande: 

Det finns inget som tyder på att det finns en utbredd drogproblematik bland 
kommunens medarbetare. Kommunen har tydlig alkohol- och drogpolicy 
och en välfungerande rutin, där rehabilitering ska startas i ett tidigt skede om 
vi upptäcker miss- /riskbruksproblematik. Kommunen har ett gott samarbete 
med företagshälsovården som stöttar med insatser i form av utbildning och 
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expertkompetens inom området. Chefer och skyddsombud har fått utbildning 
i alkohol- eller drogproblematik. 
Införandet av drogtester för samtlig personal kräver dessutom stora resurser.  
Slumpmässiga drogkontroller kan användas i särskilda fall där det anses 
motiverat. På det viset riktas insatserna och resurserna dit dom behövs. 

Ekonomi 
Drogtester kostnadsberäkning:   
Snittlön i kommun: 30 430  kr/mån 
PO: 40,15%  
Timlön inkl PO snitt: 260 kr  
Antal anställda i kommunen: 1 575 (enligt Marit Anderssons motion) 
Antal arbetsveckor per år: 45 
Kostnad drogtester: 1 500 kr st 
Förlorad arbetstid: 30 minuter/130 kr  
Kostnad slumpmässiga drogtester 1 gång per år: 2 567 250 kr1 2 3 4 
(1 575 st anställda * 1 630 kr)  
1 Beräkningen grundar sig på löneuppgifter och antal anställda från 
årsredovisning 2020. 
2 Kostnad för rehabilitering ej medräknat. 
3 Eventuella vikariekostnader ej medräknade. 
4 Administrativa kostnader ej medräknade   

Konsekvenser 
Införandet av slumpmässiga drogtester medför att resurser och medel 
behöver tas från den befintliga verksamheten, vilket kan medföra att resurser 
inte riktas dit de behövs som mest. 
Hedemora kommun är och vill vara en attraktiv arbetsgivare, men vilka 
signaler sänder det? Som arbetsgivare måste vi värna om medarbetarnas 
integritet.  

Motivering till beslut 
Personalavdelningen föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
"[Skriv text här]"  

Förslag till beslut 
Att motionen avslås. 

Protokollsutdrag 
"[Skriv text här]"  
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Annika Strand 
Kommundirektör 

Eva-Lena Getting 
Personalchef 
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§ 3 Dnr KS496-21   209 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 

Sammanfattning 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan  
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på  
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är  
ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse  
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och  
budgetplanering.  
Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens  
koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora  
kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala  
verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny  
lokalförsörjningsplan för 2022-2026. Revidering och uppdatering av ny  
lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör  
ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som  
samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över  
förvaltningsgränserna.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 
november 2021 med tillhörande bilaga 1. Lokalstrategens och 
lokalstyrgruppens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 daterad 
2021-11-19 
Protokoll från bildningsnämnden den 6 december 2021 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021 § 
144 
Protokoll från omsorgsnämnden den 15 december 2021 § 277 
Yttrande från Hedemora kommunfastigheter AB den 5 januari 2022 
 
Yrkande 

Lillemor Gunnarsson (C) yrkar följande:  

Lokalstrategen får i uppdrag att komplettera Lokalförsörjningsplanen med 
investeringar på alla kommunens lokaler tex. Kulturhistoriska byggnader och 
sport/simhall med syfte att kommunfullmäktige får en helhetsbild av 
Lokalförsörjningsplanen. Lokalstrategen får i uppdrag att komplettera  

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

Lokalförsörjningsplanen med en finansieringsanalys på koncernen och 
Hedemora kommunfastigheter AB samt en total hyresprognos på 5 år.  
Kompletteringarna återrapporteras till Kommunfullmäktige 2022 06 21. 

Ordförande finner att yrkandet bifalles. 
 
Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 
2022-2026 med följande kompletteringar: 

1. Lokalstrategen får i uppdrag att komplettera Lokalförsörjningsplanen 
med investeringar på alla kommunens lokaler tex. Kulturhistoriska 
byggnader och sport/simhall med syfte att kommunfullmäktige får en 
helhetsbild av Lokalförsörjningsplanen. 

2. Lokalstrategen får i uppdrag att komplettera Lokalförsörjningsplanen 
med en finansieringsanalys på koncernen och Hedemora 
kommunfastigheter AB samt en total hyresprognos på 5 år 

3. Kompletteringarna återrapporteras till Kommunfullmäktige den 21 
juni 2022. 

Deltar ej 

Per Bengtsson (KL) deltar ej i beslutet. 

  

Utdrag till  

Kommunstyrelsen 
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§ 137 Dnr BN618-21   216 

Lokalförsörjningsplan 
 
Sammanfattning 
 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan 
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på 
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är 
ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse 
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och 
budgetplanering.  
 
Gällande lokalförsörjningsplan (2021–2025) reviderad den 28 oktober 2020 
antogs av kommunfullmäktige den 16 februari 2021.  
 
Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens 
koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora 
kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala 
verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny 
lokalförsörjningsplan för 2022–2026. Revidering och uppdatering av ny 
lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör 
ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som 
samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över 
förvaltningsgränserna.  
 
Hedemora kommuns antagna lokalpolicy fastställer att kommunen ska ha en 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan baserad för förvaltningarnas 
lokalbehov.  
 
Fullmäktige ska i februari 2022 anta en ny version av lokalförsörjnings-
planen, inklusive investeringsplan för perioden 2022–2026. 
 
Forts. § 137 
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Forts. § 137 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse gällande förslag till lokalförsörjningsplan 2020–2026 den 
19 november 2021 
Förslag till lokalförsörjningsplan 2022 – 2026 från lokalstrateg den 19 
november 2021. 

Bildningsnämndens beslut  
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022–2026, med 
justeringen att investeringen i Kristallens förskola tidigareläggs så att 
den är färdigställd senast sommaren 2023.  

2. Bildningsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att utreda nya, 
alternativa utbildningsverksamheter i de tomställda lokalerna på 
Jonsboskolan. Utredningen ska bedrivas parallellt med utredningen 
om samlokalisering i Jonsboskolans lokaler som beskrivs i 
lokalförsörjningsplanen. Uppdraget ska redovisas för 
bildningsnämnden senast 9 maj 2022.  

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Bildningsförvaltningen 
Lokalstrateg Hedemora kommunfastigheter 
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Förslag till lokalförsörjningsplan 2022-2026 

Ärendebeskrivning 
 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan 
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på 
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är 
ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse 
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och 
budgetplanering. 
Gällande lokalförsörjningsplan (2021-2025) reviderad den 28 oktober 2020 
antogs av kommunfullmäktige den 16 februari 2021. 
Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens 
koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora 
kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala 
verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny 
lokalförsörjningsplan för 2022-2026. Revidering och uppdatering av ny 
lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör 
ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som 
samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över 
förvaltningsgränserna.  
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Motivering till beslut 
Hedemora kommuns antagna lokalpolicy fastställer att kommunen ska ha en 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan baserad på förvaltningarnas 
lokalbehov. 

 

Beslutsunderlag 
Lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 daterad 2021-
11-19. 
 

Förslag till beslut 
1. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022–2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanna Herre                                                                     John Steen 
Lokalstrateg                                                                      Förvaltningschef 
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§ 144 Dnr 2021.884.216 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 
Sammanfattning 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan 
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på 
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är 
ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse 
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och 
budgetplanering. 
 
Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens 
koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora 
kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala 
verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny 
lokalförsörjningsplan för 2022-2026. Revidering och uppdatering av ny 
lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör 
ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som 
samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över 
förvaltningsgränserna. 
 
Förvaltningens motivering till beslut: 

Hedemora kommuns antagna lokalpolicy fastställer att kommunen ska ha en 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan baserad på förvaltningarnas 
lokalbehov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 25 
november 2021 med tillhörande bilaga 1. Lokalstrategens och 
lokalstyrgruppens förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 daterad 
2021-11-19. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar lokalstrategens förslag 

till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden översänder för kännedom om 
nämndens beslut till kommunstyrelsen för vidare beslut till 
kommunfullmäktige 

 
Forts. § 144 
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Forts. § 144 
 

 
Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till Lokalförsörjningsplan 
2022-2026 
  
 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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Telefon 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Box 201  
776 28 HEDEMORA.  

 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2022 - 2026 
Diarienummer: MB.2021-884 

Sammanfattning 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan 
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på 
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är 
ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse 
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och 
budgetplanering. 
Gällande lokalförsörjningsplan (2021-2025) reviderad den 28 oktober 2020 
antogs av kommunfullmäktige den 16 februari 2021. 
Under hösten 2021 har lokalstyrgruppen, bestående av kommunens 
koncernledningsgrupp samt lokalstrateg och fastighetschef på Hedemora 
kommunfastigheter, utifrån facknämndernas och de kommunala 
verksamheternas lokalbehov tillsammans tagit fram underlag till ny 
lokalförsörjningsplan för 2022-2026. Revidering och uppdatering av ny 
lokalförsörjningsplan har utförts av kommunens lokalstrateg, som utgör 
ordförande och är sammankallande i lokalstyrgruppen och den som 
samordnar arbetet med kommunens lokalplanering över 
förvaltningsgränserna.  
 

Motivering till beslut 
Hedemora kommuns antagna lokalpolicy fastställer att kommunen ska ha en 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan baserad på förvaltningarnas 
lokalbehov. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-
11-25 med tillhörande bilaga 1. Lokalstrategens och lokalstyrgruppens 
förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 daterad 2021-11-19. 
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Förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att: 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar lokalstrategens förslag 
till Lokalförsörjningsplan 2022-2026 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden översänder för kännedom 
nämndens beslut till Kommunstyrelsen för vidare beslut till 
Kommunfullmäktige 

3. Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till 
Lokalförsörjningsplan 2022-2026 

Erik G Olsson 
Samhällsbyggnadschef  
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Lina Norlander /Äldreomsorg /Omsorgsförvaltningen
Skickat: den 23 december 2021 10:06
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Sv: Protokoll
Bifogade filer: ON § 277.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards 

LINA NORLANDER

Assistent

Omsorgsförvaltningen 

Telefon: 0225-341 35 
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Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General 
Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
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§ 277 Dnr ON345-19 700 

Lokalförsörj ni ngsplan 

Sammanfattning 
Hedemora kommun ska inför varje år ha en aktuell lokalförsörjningsplan 
som beskriver verksamheternas och kommunens samlade lokalbehov på 
både kort och lång sikt. Dokumentet framgår av beslutad lokalpolicy och är 

ett styrande verktyg för kommunens strategiska planering för att tillse 
ändamålsenliga lokaler och är ett av kommunens underlag för mål- och 
budgetplanering. 

Beslutsunderlag 

Lokalstyrgruppens skrivelse 19 november 2021 
Lokalförsörjningsplan 2022-2026 19 november 2021 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta lokalstyrgruppens förslag till beslut och 
ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att framföra och arbeta för en gemensam 
policy gällande lokaler. 

Lokalstyrgruppen föreslår att: 

1. Omsorgsnämnden I Bildningsnämnden /Miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden antar lokalstrategens förslag till
Lokalförsörjningsplan 2022-2026

2. Omsorgsnämnden I Bildningsnämnden /Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden översänder för kännedom om nämndens
beslut till Kommunstyrelsen för vidare beslut till
Kommunfullmäktige

3. Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till
Lokalförsörjningsplan 2022-2026

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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Svar från lokalstrateg/Hedemora kommunfastigheter 
gällande ny lokalförsörjningsplan 2022-2026 

Beskrivning av ärendet 
Enligt bildningsnämndens sammanträdesprotokoll från den 2021-12-06 Dnr 
BN618-21 216 § 137 beslutade bildningsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anta lokalstrategens förslag till lokalförsörjningsplan 
2022-2026, med justeringen att investeringen i Kristallens förskola 
tidigareläggs så att den är färdigställd senast sommaren 2023.  
Lokalstrateg och projektchef på Hedemora kommunfastigheter har 
sammanfattat möjlig tidplan för projektet utbyggnad av Kristallen nedan. 
Vidare finns ett yttrande från styrelsen i Hedemora kommunfastigheter AB 
gällande den nya lokalförsörjningsplanen, se bifogat sammanträdesprotokoll 
för styrelsemöte i Hedemora kommunfastigheter AB den 2021-12-14. I § 8 i 
protokollet beslutar styrelsen att godkänna planen men tycker dock att det 
saknas en helhet för kommunen då kommunens egna fastigheter saknas till 
fullo i sammanställningen. 
Lokalstrateg på Hedemora kommunfastigheter svarar på styrelsens yttrande 
nedan. 

Lokalstrategens och Hedemora kommunfastigheters synpunkter 
Vad gäller utbyggnaden av Kristallen så har lokalstrategen tillsammans med 
projektchefen på Hedemora kommunfastigheter tagit fram en preliminär 
projektplan som visar hur lång tid de olika stegen i byggprocessen kommer 
att ta, se bifogad bilaga.  
Projektplanen visar att utbyggnaden som tidigast kommer att vara 
inflyttningsklar i december 2023. Denna projektplan går inte att skynda på 
mer, vi vet att upphandlingar tar längre tid idag p.g.a. rådande pandemi som 
gjort att byggföretagen har mer att göra då fler projekt tar längre tid och 
därför blir anbudstiderna längre. Byggtiderna har också påverkats av 
pandemin som medfört materialbrist samt längre leveranstider från olika 
tillverkare. Vi vill även tillägga att pandemin till viss del begränsar 
tillgängligheten i lokalerna och därmed även kan påverka takten i projekten. 
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Logistiken och planeringen av den befintliga verksamheten kommer även 
den att påverka byggprocessen. 
I föregående lokalförsörjningsplan 2021-2025 var även då planen att 
utbyggnaden av Kristallen skulle vara klar under 2024. De tillfälliga moduler 
vid Regnbågens förskola som kommunen hyr in från Hedemora 
kommunfastigheter hyrs in på ett femårigt tilläggshyresavtal som går ut den 
21 oktober 2024. Kristallen ska byggas ut för att ge plats åt dessa barn innan 
det tillfälliga hyresavtalet/tillfälliga bygglovet går ut för modulerna vid 
Regnbågen.  
Bildningsnämnden bör ha med sig att deras önskemål om att tidigarelägga 
färdigställandet av Kristallens utbyggnad medför dubbla hyror under en 
längre tid än vad som skulle behövas. Förutom tilläggshyran för 
utbyggnaden ska även hyra för modulerna på Regnbågen betalas t.o.m. 21 
oktober 2024 då hyresavtalet löper ut.  
I den nya lokalförsörjningsplanen står det att utbyggnaden beräknas vara 
färdigställd senast till sommaren 2024 men Hedemora kommunfastigheter 
har även tidigare under hösten 2021 svarat i både lokalstyrgruppen och 
bildningsnämndens arbetsutskott att utbyggnaden ev. skulle kunna vara klar 
redan till årsskiftet 2023/2024 men troligtvis inte tidigare än så. Bifogad 
projektplan styrker detta. 
 

Kommunens egna fastigheter (Vasahallen, Rådhuset, m.fl.) 
Vad gäller frågan om kommunens egna fastigheter i lokalförsörjningsplanen 
så har lokalstrategen sammanfattat den info som Miljö -och 
samhällsbyggnadsförvaltningen hittills har gett kring kommunens 
fastigheter.  
För att få en mer detaljerad lokalförsörjningsplan så bör Miljö -och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i nästa års lokalförsörjningsplan redovisa 
mer i detalj vilka ev. kostnader som olika planerade investeringar kräver 
samt när i tid de bör planeras eller när ev. utredningar måste påbörjas.  
Denna information bör stå med i investeringsdelen i lokalförsörjningsplanen 
på samma sätt som bildnings -och omsorgsförvaltningens investeringsbehov 
redovisas. Då får kommunen en mer överskådlig och övergripande plan vad 
gäller kommunens samtliga investeringsbehov. Det förenklar planeringen 
och vilka förslag som ska prioriteras/beslutas i kommunen.  

Bilagor 
1. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll från den 2021-12-06 Dnr 

BN618-21 216 § 137 

2. Kristallen utbyggnation prel. projektplan 

3. Protokoll för styrelsemöte i Hedemora kommunfastigheter AB den 

2021-12-14 
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Sanna Herre 
Lokalstrateg  
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1 Inledning 

Hedemora kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att bo och verka i. Vi 

arbetar för en hållbar samhällsutveckling där kreativitet och nya idéer ger riktning mot 

framtiden. I Hedemora kommun genomsyrar hållbar utveckling all verksamhet och långsiktig 

planering. 

Avsikten med denna lokalförsörjningsplan är ge ett samlat underlag för kommunens korta- och 

långsiktiga lokalbehov utifrån minst ett 5-10 årsperspektiv. Planen visar vilka utmaningar som 

finns för kommunen kommande år gällande lokalförsörjning och är ett viktigt underlag för 

kommunens strategiska köp och försäljningar av fastigheter. Lokalförsörjningsplanen uppdateras  

årligen och beslutas av kommunfullmäktige i Hedemora och ska vara en grund för koncernens 

arbete med att tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. 

Lokalförsörjningsplanen bygger på en sammanställning av facknämndernas behov av 

verksamhetslokaler. Insamling av information och bearbetning har utförts av lokalstrategen på 

Hedemora kommunfastigheter tillsammans med den strategiska lokalstyrgruppen, där hela 

koncernledningen samt fastighetschef och lokalstrateg på kommunens helägda fastighetsbolag 

(Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB) ingår. Planen innehåller förslag och 

prioriteringar i första hand till år 2026. Vidare redovisar lokalförsörjningsplanen olika 

preliminära alternativ till långsiktiga lösningar och inriktningar fram till år 2031.  

2 Syfte 

Huvudsyftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för och god framförhållning 

för att kunna strukturera, planera och tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler. 

Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov. 

3  Mål 

Att bidra med en långsiktig och hållbar lokalstrategi som ger kostnadseffektiva, energieffektiva och      
ändamålsenliga lokaler. 

 

Bildtext: Rådhuset i Hedemora kommun
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4 Lokalbestånd 

Hedemora kommun äger olika typer av administrationslokaler, kulturhistoriska byggnader 

samt     idrottsanläggningar, se objektslista nedan: 

 

Kommunägda förvaltningsobjekt 
Vasahallen 

Hedemora ishall 

Gruvlaven intrånget 

Förråd Brunnsjöberget - militärförråd 

Wahlmanska huset 

Sveaparkskiosken och Sveaparksscenen 

Rådhuset med annexet 

Västerby garage (fd brandstation) 

Stationshuset 

Trollbo bastu Långsbyn 

Rostugnen Vikmanshyttan 

Brunnsjöliden 

Klosterliden 

Hamre ridanläggning 
Vasaliden Arena 
Hopptornet och kallbadhuset Hönsan 
F.d. brandstationen i Vikmanshyttan 

 

Därutöver förhyr kommunen lokaler och anläggningar för de kommunala verksamheterna genom              

de kommunalägda fastighetsbolagen Hedemora Kommunfastigheter AB och AB 

Hedemorabostäder samt ett fåtal externa fastighetsägare, se lista nedan: 

 
Kommunens inhyrda lokaler genom externa fastighetsägare 
Objekt Hyresvärd 

Gymnastiksal i gamla skolan Garpenberg Mandy Otto-Bismarck 

Tingshuset Valerum Älgen AB 

Arkivet, Åsgatan 70 Nordhemsstigen AB 

Starbiografen  Nordhemsstigen AB 

Dagcenter Skrinet, Åsgatan 43 Nordhemsstigen AB 

Nibble kök/gymnastik Förvaltning i Skönvik AB 

Damastvägen 13 Förvaltning i Skönvik AB 

Sturegatan 10 Byggnadsfirma Yngve Bergman AB 

Sturegatan 12 Byggnadsfirma Yngve Bergman AB 

Vinstragården Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Familjecentralen, Vinstra Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Fritidsgård Hedemora, Kyrkogatan 20 
Hedemora, Husby o Garpenbergs 
församling 

Familjerådgivning, Kyrkogatan 15 
Hedemora, Husby o Garpenbergs 
församling 

Stjärnsunds förskola Villa Solhem AB 
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5 Verksamheternas lokalbehov 

Lokalförsörjningsplanen utgår ifrån de befolkningsprognoser och eventuella förändringsbehov 

som presenterats av respektive förvaltning samt dess facknämnd och omfattar följande 

verksamhetslokaler: 

 

Bildningsförvaltningen - utbildning: 

 Förskolelokaler 

 Skolor/utbildningslokaler 

 Kök/matsalsytor 

 Familjecentral 

 Elevhälsa 

 Kontor i Tjädernhuset 

 
Bildningsförvaltningen - kultur och fritid: 

 

 Bibliotekslokaler 

 Kultur/musikskolelokaler 

 Mötesplatser för kultur 

 Fritidsgård/föreningslokaler 

 Sim- och sporthallar  

 Idrotts- och friluftsanläggningar 
 

Omsorgsförvaltningen: 
 
 Särskilda boenden för äldre 

 Korttidsboenden 

 Växelboenden 

 Gruppbostäder LSS 

 Boenden med särskild service SoL/LSS 

 Bostäder för andra målgrupper med särskilda behov 

 Dagverksamheter 

 Dagliga verksamheter  

 Gruppboenden 

 Kontor i Tjädernhuset  

 Kontor på Vintergatan 2, bemanningsenheten, hemtjänsten 
 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: 
 
• Kontor i Tjädernhuset 

• Kulturhistoriska byggnader 

• Tågstationen i Hedemora 

• Sim- och sporthallar  

• Idrotts- och friluftsanläggningar 
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6 Avtal om fastighetsförvaltning Hedemora kommun 

Mellan Hedemora kommun (beställaren) och Hedemora kommunfastigheter AB (förvaltaren) 

har ett nytt förvaltningsövergripande avtal träffats fr.o.m. den 1 juli 2021. Bakgrund och 

ändamål med det nya avtalet är att den kommunala fastighetsförvaltningen inkl. uthyrning 

måste effektiviseras och samordnas så att det enbart finns en förvaltningsorganisation 

(Hedemora kommunfastigheter AB) för fastigheter ägda av kommunen och av kommunens 

samtliga inhyrda objekt. Beställarens förväntningar och syfte är att detta ska innebära bättre 

kvalitet och service, en mer effektiv förvaltningsorganisation för lokaler och skötsel av 

gata/park- och andra markområden inom ramen för kommunens verksamhetsområden och 

lägre kostnader för skattekollektivet. 

 
 

7 Reviderad lokalpolicy 

Mot bakgrund av att det nya förvaltningsövergripande avtalet innebär att enbart det 

kommunägda bolaget, Hedemora kommunfastigheter ska vara lokalhållare och samordnare av 

verksamheternas lokalbehov, har en översyn gjorts av gällande lokalpolicy. Lokalpolicyn har 

därför reviderats med anpassningar till att Hedemora kommunfastigheter nu har 

lokalhållaransvaret. Vidare finns vissa förtydliganden om fastighetsstrategiska mål, om 

politiska facknämndernas och om förvaltningsledningarnas ansvar. Nuvarande lokalpolicy med 

revideringar fastställdes av kommunfullmäktige den 28 september 2021. 

 
Grundprinciper för lokalförsörjning enligt lokalpolicyn 

En grundprincip är att  kommunala verksamheter i första hand ska bedrivas i 

kommunkoncernens fastighetsbestånd. Extern förhyrning ska endast förekomma i de fall 

lämpliga lokaler inom kommunkoncernen saknas eller i de fall ombyggnation inte är 

ekonomiskt försvarbart. 

I kommunens övergripande lokalpolicy ingår även en gränsdragningslista mellan hyresvärd och 

verksamhet. Gränsdragningen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan hyresvärd 

och hyresgäst såväl tekniskt som ekonomiskt när det gäller drift och skötsel. 

Enligt lokalpolicyn ska fastigheter, lokaler och byggnader som på lång sikt inte behövs eller 

bedöms inte vara av strategisk betydelse avvecklas, genom försäljning eller rivning. Enligt 

policyn ska även kommunkoncernens organisation ständigt söka lösningar som sänker 

lokalkostnaderna och optimerar nyttjandegraden. 
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8 Befolkningsprognos 

En svagt positiv utveckling av invånarantalet i Hedemora kommun som skett sedan 2014. Den 

förändringen förklaras främst av en mycket hög invandring som under 2014 och 2015 påtagligt 

bidrog till ökningen. Denna utveckling fortsatte fram till 2019. År 2020 vände utvecklingen och 

invånarantalet har sedan dess minskat.  

Prognosen visar att denna trend kommer att fortsätta kommande år. Fram till 2030 minskar 

invånarantalet med ca 30 personer varje år, för att därefter sakta öka igen. 2021 har Hedemora 

15 407 invånare och enligt prognosen är invånarantalet 15 122 personer år 2030. 

Tittar man ytterligare 10 år fram i prognosen till 2040, så har Hedemora 15 395 invånare. Det visar 

därmed att inga större svängningar egentligen kommer att ske om man ser till de närmsta 20 åren, 

utan befolkningsantalet totalt sett kommer att vara relativt stabilt under denna period.               

Om vi tittar ännu längre fram i prognosen, så ser vi att Hedemora kommuns invånarantal ökar 

ytterligare till 16 005 invånare år 2050, 16 699 invånare år 2060 och 17 423 invånare år 2070. Det 

ska dock tilläggas att ju längre fram i tiden dessa antaganden görs desto osäkrare är dem, vilket 

medför att även prognosen blir osäkrare längre fram i tiden. Det är också i allmänhet olika svårt 

att göra bra prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker 

förändringar i livet än i andra åldrar är prognosfelen större. Faktorer som leder till sådana 

förändringar är fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet (källa: SCB Hedemora kommun). 

Enligt den antagna planhandlingen ”Bostadspolitiska riktlinjer för Hedemora kommun 2021-

2024/2029” vill vi från kommunens sida ha mycket höga framtidsambitioner att tillsammans med 

övriga lokala aktörer på bostadsmarknaden kunna erbjuda Hedemoras invånare och våra ny-

inflyttande ett starkt utökat utbud av attraktiva bostäder och goda yttre boendemiljöer under de 

kommande åren. Attraktiva boendemiljöer och goda bostäder är helt grundläggande faktorer 

som har avgörande betydelse för möjligheterna att realisera en fortsatt framtida kommunal 

tillväxt och välfärd i Hedemora. 

 

Kommunens befolkningsframskrivning 2022-2035 med åldersintervaller: 
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

0 151 148 146 147 147 148 150 151 153 153 154 154 155 156 

1-5 795 768 752 747 729 724 724 727 733 740 745 751 755 760 

  946 916 898 894 876 872 874 878 886 893 899 905 910 916 

                              
6 150 167 154 143 157 147 144 142 142 143 144 145 146 148 

7-12 971 933 956 944 936 945 923 917 900 893 894 887 888 892 

  1121 1100 1110 1087 1093 1092 1067 1059 1042 1036 1038 1032 1034 1040 

                              
13-15 546 549 507 495 464 470 477 478 491 478 474 471 468 470 

16-18 499 511 533 538 540 505 496 471 476 484 485 497 486 484 

19-64 8149 8095 7993 7941 7895 7858 7808 7780 7747 7707 7686 7685 7702 7708 

65-79 3014 3015 3037 3000 3000 2984 2981 2960 2972 3001 3016 3018 3010 3003 

80-w 1080 1121 1186 1266 1315 1377 1435 1498 1508 1528 1540 1549 1567 1585 

Summa 15355 15307 15264 15221 15183 15158 15138 15124 15122 15127 15138 15157 15177 15206 

     (Källa: SCB befolkningsprognos Hedemora 2021-2070) 
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Antalet barn i åldersgruppen 0 år bedöms pendla inom 146-156. En viss minskning sker i 

barnantalet i åldersgruppen 1-5 år. Mindre förändringar finns i 6-års gruppen men man kan se en 

svag minskning av antalet under den statistiska perioden. Åldersgruppen 7-12 år sticker ut och 

minskar mest  i de yngre åldersgrupperna, från 971 barn år 2022 till 936 barn år 2026 och endast 

892 barn år 2035. 

När det gäller åldersgruppen 13-15 år pekar även den prognosen på en minskning.                      

Bland 16-18-åringarna sker mindre pendlingar men antalet håller sig stabilt under perioden. 

Den största åldersgruppen 19-64 år minskar under perioden med 441 personer. 

Tillväxttoppen för den unga seniora befolkningen (65-79 år) förväntas inträffa 2024 med 3037 

individer vilket är 150 fler individer jämfört med ex. 2017 men därefter kommer antalet personer 

inom denna grupp att ligga stadigt runt ca 3000 invånare varje år.  

Den mest utmärkande förändringen får noteras för den äldre seniora befolkningen som 

förväntas öka med i snitt 40 personer varje år under hela perioden och även kommer fortsätta 

öka i samma tillväxttakt ända fram till år 2070 enligt befolkningsprognosen SCB. 

 

 

9 Vad påverkar sammanställning av facknämndernas behovsprognoser? 

Behovet av antalet platser inom både skolor och vård utgår från befolkningsprognoser, 

planerade nybyggnationer, nyttjandegrader, arbetsmiljö, antalet  inskrivna barn/elever 

(förskolor, skolor), kö till äldreomsorg, antalet beviljade insatser och stöd enligt LSS/SoL samt 

omvärldsbevakning/ev. kriser/flyktingströmmar. 

 

 

10   Miljö 

Hedemora kommun strävar efter att vara en hållbar kommun och är en del av Sveriges 

ekokommuner. För att uppnå detta finns en insikt om bland annat att en medveten 

lokalförsörjning/lokalplanering är en nyckelfaktor för långsiktiga och hållbara 

underhållsåtgärder/investeringar, val av hållbara byggnadsmaterial och en god samverkan med 

fastighetsägare. 

En hållbar lokalstrategi skapar ändamålsenliga, energieffektiva och prisvärda lokaler för 

verksamheterna. 
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11   Lokalförändringar 

Vissa lokalförändringar/ombyggnationer genomförs för att förbättra arbetsmiljön, för att 

uppfylla myndighetskrav eller för att ersätta icke ändamålsenliga lokaler. Andra 

lokalförändringar består av hyresgästanpassningar genom upprustning och renovering av 

lokaler som uppnått sin tekniska livslängd.  

Vid nyproduktion och större ombyggnationer 

För att kunna erbjuda nya verksamhetslokaler behövs god framförhållning, resurser och politiska 

inriktningsbeslut. Exempel på moment som kräver god framförhållning är nybyggnadsalternativ 

där processen för en ny detaljplan för önskat verksamhetsändamål kan ta upp till fyra-fem år att 

få fram. Ibland kan de olika momenten ta längre tid beroende på överprövningar av detaljplaner, 

hantering av upphandlingar, byggkonjunkturen eller långa byggtider. Nedan redovisas 

uppskattad tidsåtgång vid genomförande av en ny- eller större ombyggnation av lokaler. 

Aktivitet Uppskattad tidsåtgång 

Förstudie/Lokaliseringsalternativ 6-12 månader 

Detaljplan (standardförfarande) 8-24 månader 

Rumsfunktionsprogram 2-4 månader 

Projektering 3-8 månader 

Upphandling 3-6 månader 

Bygglov 2-3 månader 

Byggtid 12-24 månader 

 

 

12  Investeringsbehov 

Nedanstående tabell innehåller en samlad beskrivning av investeringsbehovet för de olika 

kommunala verksamheternas lokalbehov under en tioårsperiod framöver. Investeringsbehoven 

ligger även till grund för utredningar och beslut som Hedemora kommun måste göra för att över 

tid få en så detaljerad lokalförsörjningsplan som möjligt. 

Investeringsutgifterna är så kallade ”markeringsbelopp” och är en grov bedömning utifrån 

erfarenhetsvärden. Precisionen i investeringsutgifterna    ökar under projekteringsfasen och i 

utvärderingsfasen av inkomna anbud. Beloppen nedan är bedömda belopp i tkr. 

Det får noteras att takten i nedanstående projekt påverkas av de begränsningar som pågående 

pandemi medfört, såsom längre anbuds- och byggtider.  

Enligt beslutad lokalpolicy ska investeringar över 4 prisbasbelopp eller 200 000 kronor betalas 

av verksamheten som ett tillägg till hyran. Vidare beror tilläggshyran på kommunens 

internränta och redovisningsprinciper för komponenter. Alla investeringar i nedan tabell 

kräver tilläggshyresavtal. 

Vill verksamheten ändra användningen i befintliga lokaler, alternativt att det uppstår nya 

anpassningar på grund av verksamhetsrelaterade myndighets- och lagkrav, ska verksamheten 

betala dessa. 

 

'HEDEMORA 
\ KOMMUNFASTIGHETER AB 

r1;J HEDEMORA 
~ KOMMUN 



 

Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 

 

9 

INVESTERINGSBEHOV 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Bildningsförvaltningen             

Kristallen utbyggnad *       1 000           8 000                    7 000           

Utredning förskoleplatser *  ?            

Tunet ROT-projekt          500           4 000             

Stallgården ROT-projekt     ?   ?        

Översyn Jonsboskolans lokaler *  ?            

Jonsboskolans kök          500           6 500             

Vasaskolans kök          900               

Vasaskolan ROT-projekt             5 000       

Martin Koch ROT-projekt         5 000             

Översyn lokalerna Bachmanska  ?            

Utredning Västerby skola *  ?            

Västerby skola, alt. 1 renovering                     8 000         30 000         

Västerby skola, alt. 2 nyproduktion                   10 000         48 000         

Västerby skola, alt. 3 nedläggning                    7 000           

Stureskolan, utemiljö         1 000             

Smedby skola, fönster       1 000               

Stadsbiblioteket ROT-projekt, fasad, 
fönster, hiss m.m. utredas 2022, 
utföras 2023?    ?          

Vikmanshyttans skola, ventilation i 
tegelbyggnaden                    1 500           

Rådhuset/annexet utredning *  ?            

Wahlmanska huset utredning *  ?            

Omsorgsförvaltningen             

HSR-enheten Kraftgatan *       2 000         11 000             

Kraftgatans disponering 
lokalhyresgäster utredning *   ?            

Kraftgatan ROT-projekt utredning *    ?          

Nytt avtal Vinstra, omförhandling 
pågår *      ny hyra        

Norden "Hjalmar", utökning med 5 
äldreboendeplatser *      ?        

Norden ventilation/kyla, brandskydd     10 000               

Yrkesv 30 ny gruppbostad       5 000               

Munkbohemmet, utökning med 6 
äldreboendeplatser * ?           

Munkbohemmet ROT-projekt                  10 000           

Granen ventilation/kyla, brandskydd                          10 000     

Gussarvsgården samlingssal, 
cykelförvaring, förråd, tvätt       3 500               

Norden, utbyggnad 20 + 20 
äldreboendeplatser            45 000 + 45 000  

Granen, utökning med 5 
äldreboendeplatser *    ?          

Tallgatan 10, ombyggnad 
servicebostad       1 200               

SUMMA investeringar     25 600         35 500      25 500-43 500   0-78 000      5 000                  100 000     
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Bildning 

* Kristallen utbyggnad/* Utredning förskoleplatser 

Projektering av utbyggnaden på Kristallen beräknas starta i dec 2021 och utbyggnaden 

beräknas vara färdigställd senast till sommaren 2024. Behovet av förskoleplatser har minskat 

sedan beslut togs att bygga ut Kristallen och därför behöver en vidare översyn/utredning göras 

under 2022 för att se om det kan finnas utrymme för att ev. lägga ner en förskola efter det att 

Kristallen byggts ut. Skulle en nedläggning vara möjlig påverkar det förskolornas planerade rot-

renoveringar. 

 

* Översyn Jonsboskolans lokaler 

Stora ytor i skolan står idag tomma och kostar onödiga pengar för kommunen. En utredning 

pågår för att effektivisera skolans lokaler och ta fram en plan för vilka ytor som bör vara kvar 

inom skolan. Om man centrerar all skol -och förskoleverksamhet i huvudbyggnaden samt 

förflyttar skolans kök och matsal in i huvudbyggnaden, så kan en mer enhetlig och effektiv 

verksamhet uppnås och tomma byggnader kan avvecklas, alternativt användas för annan 

verksamhet inom kommunen. Ett sådant alternativ påverkar planen att renovera det befintliga 

köket. En utredning hur Jonsboskolan som helhet ska användas kring förskola, huvudbyggnad 

och kök kommer att göras klart under våren 2022. 

* Utredning Västerby skola 

Västerby skola har omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov. En renovering är 

brådskande ur både ett byggnads-, arbetsmiljö- och pedagogiskt perspektiv. Då 

renoveringsbehoven är så pass omfattande har Heko förutom kalkyl för renovering/utbyggnad 

även tagit fram en kalkyl för vad det skulle kosta att bygga en ny skola i Västerby. 

En studie över antalet elever på skolorna i Hedemora kommun hösten 2021 i förhållande till 

antalet möjliga elevplatser, den så kallade nyttjandegraden visar en överkapacitet på 30,4 %.  

 

Utredningen visar vidare att det finns plats för Västerby skolas elever på andra kommunala 

skolenheter i närområdet. Stureskolan, Fyrklöverskolan och Vikmanshyttans skola har 

tillsammans plats för samtliga Västerbys elever utifrån hur beläggningen ser ut hösten 2021. 

Samtidigt står Hedemora kommun likt de flesta svenska kommuner inför ekonomiska 

utmaningar de närmaste åren. En avveckling av Västerby skola bör därför tas i beaktan ur både 

ett ekonomiskt, -organisatoriskt  och lokalmässigt perspektiv. Lokalstyrgruppen (Hedemora 

kommuns koncernledning samt lokalstrateg och fastighetschef på Heko) förordar att alternativ 

3 utreds innan man tittar på alternativ 1 och 2. 

Se separat utredning för mer information kring de olika alternativen. 

 

* Rådhuset/annexet utredning/* Wahlmanska huset utredning 

Hur ser man politiskt på vilken framtida verksamhet som ska finnas i rådhuset? 

Kommunstyrelsens strategiutskott bör ange den framtida inriktningen av rådhuset, annexet 

och Wahlmanska huset. Utredning kommer att ske under 2022 för hur dessa byggnader ska 

användas. 

 

Omsorgen 

* HSR-enheten Kraftgatan/* Nytt avtal Vinstra/* Norden "Hjalmar", utökning med 5 

äldreboendeplatser  

Hälso- sjukvård -och rehabiliteringsenheten (HSR) som idag är uppdelad i lokaler på Vinstra 

(rehab) samt Hjalmar på Norden (sjuksköterskorna) vill flytta ihop till mer ändamålsenliga 

lokaler för bättre synergieffekter. Man tittar just nu på lokaler på Kraftgatan. Genom att man 
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flyttar hela HSR-enheten till Kraftgatan så frigörs 5 äldreboendeplaster på Norden. Det finns 

även en möjlighet att bygga om rehabs nuvarande lokaler på Vinstra till 10 nya 

äldreboendeplatser (önskemålet om en sådan ombyggnation finns med i pågående 

omförhandling av Vinstra-avtalet). 

 

* Kraftgatans disponering lokalhyresgäster utredning 

Utredning pågår hur omsorgens verksamheter ska disponera lokalerna på Kraftgatan på ett 

mer effektivt sätt. Vissa verksamheter sitter för trångt och skulle kunna byta lokaler med 

varandra för att uppnå mer ändamålsenliga lokaler samt ett bättre flöde mellan 

verksamheterna. De fackliga föreningarna har idag större lokaler än vad de behöver och skulle 

kunna flytta till mindre lokaler. 

 

* Kraftgatan ROT-projekt utredning 

Hela kraftgatan har ett stort renoveringsbehov, såsom nya fönster, nya tak, ny ventilation, nya 

asfaltsytor, ny fasad, nya undertak, ny belysning, ytskikt m.m. Exakt vilka åtgärder som behövs 

samt vilka kostnader det innebär får vidare utredas under 2022. 

 

* Munkbohemmet, utökning med 6 äldreboendeplatser 

Ytskiktsrenovering kommer att ske av 6 lägenheter på gamla Rosen under våren 2022.   

 

* Granen, utökning med 5 äldreboendeplatser 

Om hemtjänsten kan flytta till andra lokaler i Långshyttan, förslagsvis till tomma lokaler inom 

förskola/skola så kan hemtjänstens nuvarande lokaler (5 lägenheter) frisättas för att tillskapa 5 

nya äldreboendeplatser på Granen. 
 

12.1 Förskolor 
 

När det gäller renovering av befintliga förskolor finns det en plan. Omfattningen av 

renoveringarna innebär en totalrenovering samt vissa förändringar av lokalerna utifrån 

verksamheternas behov, en s.k. rotrenovering. De förskolor som är i behov av att 

rotrenoveras är Tunet och Stallgården, där Tunet står först på tur. 

 
Tillfälliga moduler vid Regnbågens förskola hyrs in av kommunen från Hedemora 

kommunfastigheter genom ett femårigt tilläggshyresavtal som går ut den 21 oktober 

2024. Beslut har  fattats i bildningsnämnden om att Kristallen ska byggas ut för att ge plats 

åt dessa barn innan det tillfälliga hyresavtalet/tillfälliga bygglovet går ut för modulerna vid 

Regnbågen. Projektering av utbyggnaden på Kristallen beräknas starta i dec 2021 och 

utbyggnaden beräknas vara färdigställd senast till sommaren 2024.  

Dock har behovet av förskoleplatser i Hedemora minskat sedan beslut togs att bygga ut 

Kristallen och under 2022 är det betydligt många fler barn som förväntas börja 

förskoleklass än som förväntas börja i förskolan. En vidare översyn/utredning över det 

framtida lokalbehovet inom förskolan behöver därför göras under 2022. Finns det 

utrymme för att ev. lägga ner en förskola efter det att Kristallen byggts ut? Skulle en 

nedläggning vara möjlig påverkar det i så fall förskolornas planerade rot-renoveringar. 

 
Beläggning kommunens förskolor oktober 2021 

 Regnbågen – 86 barn 

 Tunet – 48 barn 

 Svedjan/Nattugglan – 48 barn, nattverksamheten har 10 barn 

 Kristallen – 65 barn 
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 Björkbacken – 47 barn 

 Västerby – 38 barn  

 Bikupan – 17 barn 

 Ekorren/Fjärilen – 57 barn  

 Smedby  – 46 barn 

 Stjärnsund  – 13 barn 

 Stallgården – 52 barn 

 
Beläggning fristående förskolor oktober 2021 

 Olympica  – 104 barn 

 Noas Ark – 54 barn 

 Nyckelpigan – 28 barn 

 Snödroppen – 19 barn 

 

 

12.2 Grundskolor F-9 
 
Låg- och mellanstadiet  

En studie över antalet elever på grundskolorna F-6 i Hedemora kommun hösten 2021 i 

förhållande till antalet möjliga elevplatser, den så kallade nyttjandegraden visar att det 

finns en överkapacitet på 30,4 % på kommunens F-6 skolor. SCB:s befolkningsprognoser 

visar även att samtliga åldersgrupper i de yngre åldrarna minskar kommande år, i gruppen 

7-12 år förväntas barnantalet minska som mest. 

 

Samtidigt har Västerby skola ett omfattande renoveringsbehov och en renovering är idag 

nödvändig både ur ett byggnads-, arbetsmiljö- och pedagogiskt perspektiv. Alternativet 

att tillåta eleverna att gå kvar i nuvarande skola utan åtgärder måste därför anses vara 

uttömt. 

 

Analysen kring antalet platser visar vidare att det finns plats för Västerby skolas elever på 

andra kommunala skolenheter i närområdet. Stureskolan, Fyrklöverskolan och 

Vikmanshyttans skola har tillsammans plats för samtliga Västerbys elever utifrån hur 

beläggningen ser ut hösten 2021. 

 

Lokalstrateg har med stöd av bildningsförvaltningen och Hedemora kommunfastigheter 

tittat närmare på Västerby skola utifrån ovan nämnda frågeställningar. Förutom att 

kalkyler tagits fram för att renovera Västerby skola, alternativt att bygga en ny skola i 

Västerby har man även tittat närmare på möjligheten att lägga ner Västerby skola. 

 

Lokalstyrgruppen har kommit fram till att kommunen ur både ett ekonomiskt,                     

-organisatoriskt och lokalmässigt perspektiv bör beakta en nedläggning och förordar att 

alternativet nedläggning av Västerby skola vidare utreds vidare innan man tittar på 

alternativen renovering eller nybyggnad.  

 

Högstadiet 

Behovet av särskoleplatser ökar i åldersgruppen och förslag har gått upp till 

bildningsnämnden om att bygga om ett klassrum på Vasaskolan för att bättre kunna 

tillgodose omvårdnadsbehoven hos eleverna i grundsärskolan/träningssärskolan. 

Vasaskolan har redan idag en särskoleverksamhet med 6 elever vilkas situation skulle 

gynnas av ombyggnationen. Anpassning av lokalerna ger också Vasaskolan förutsättningar 
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att ta emot elever med större omvårdnadsbehov där kommunen idag köper plats hos 

andra utbildningsanordnare. 

 

I övrigt ser man att lokalerna täcker behovet som finns för det elevantal man har idag, 

även om elevgrupperna varierar. Åldersgruppen förväntas dock minska något framöver 

enligt befolkningsprognosen för Hedemora kommun. 

 

Elevantal på kommunens skolor oktober 2021 

 Stureskolan – 295 elever 

 Fyrklöverskolan – 147 elever 

 Fyrklöverskolan sär – 11 elever 

 Vikmanshyttans skola – 90 elever 

 Västerby skola – 132 elever 

 Garpenbergs skola – 42 elever 

 Jonsboskolan – 109 elever 

 Smedby skola – 113 elever 

 Vasaskolan – 421 elever 

 Vasaskolan sär – 10 elever 
 
Elevantal på friskolorna oktober 2021 

 Olympica – 296 elever 

 Annaskolan – 75 elever 

 

 

 
Bildtext: Jonsboskolan, Långshyttan 
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12.3 Gymnasium och vuxenutbildningar 
 

Vad gäller gymnasiet är det svårare att bedöma kommande platsbehov, då det handlar så 

mycket om svängningar i samhället och hur eleverna väljer. Även med VUX är det svårt att sia 

då det handlar mycket om politiska vindar i samhället men även hur kombinationen studier 

på plats och studier på distans ser ut. Utifrån befolkningsprognosen ser man att befintliga 

lokaler täcker behovet som det ser ut i dagsläget och även vuxenutbildningarnas lokaler 

täcker sitt platsbehov.  

 

På Martin Koch gymnasiet ser man dock möjligheter att kunna nyttja lokalerna mer effektivt 

då det finns en del luckor i schemat. Man skulle exempelvis kunna få in mer VUX-verksamhet 

i gymnasiets lokaler för att minska behovet av lokaler på Bachmanska (A, B och C-huset). 

Byggnaderna A, B och C har även stora renoveringsbehov och därför behöver en plan tas 

fram för vilka lokaler som ska prioriteras på Bachmanska. Bildningsförvaltningen tycker 

därför det är viktigt att man påbörjar en utredning av den framtida användningen av dessa 

lokaler. 

 

Bildningsförvaltningen tittar även på möjligheten att köra igång med gymnasiesärskola i egen 

regi men att man då kan samverka med Vasaskolan vad gäller elever med större 

omvårdnadsbehov. 

 

En annan fråga som just nu utreds är behovet av ett nytt övningsområde för 

anläggningsprogrammet. Idag nyttjar skolan ett övningsområde på Hamrebanan men skulle 

vilja ha ett område närmare skolan, för att slippa skjutsa eleverna till och frånövningsplatsen. 

 

Elevantal på gymnasium & vuxenutbildningar hösten 2021 

 Martin Koch gymnasiet – 357 elever 

 SFI – 125 elever 

 VUX – 115 elever 

 Lär VUX – 15 elever 

 Vård – 83 elever 

 YH – 55 elever + 198 elever som läser på distans 

 

 
12.4 Särskilda boendeplatser för äldre 

 
Behovet av särskilda boendeplatser för äldre är beroende av flera faktorer såsom 

befolkningsprognoser, genomsnittlig boendetid och tillgången på förebyggande 

verksamheter som exempelvis hemtjänst, dagvård m.m. Omsorgsförvaltningen har även 

förvarnat att man ser en trend där den äldre befolkningen bor kvar längre i sina hem, 

vilket ger andra merkostnader i form av hjälpmedel m.m. 

 

Hedemora kommun har behov av att tillskapa ytterligare SÄBO-platser för att möta den 

åldrande befolkningen, enligt kommunens bostadsförsörjningsplan. Nedan presenteras 

förslag till lokalförsörjningsplan för omsorgen och hur kommunen kan förtäta inom 

befintliga verksamheter, både på kort och på lång sikt för att utöka antalet särskilda 

boendeplatser för äldre.  
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Möjligheter och behov – Lokaler Omsorgen 

 

Steg 1. Flytt av gruppbostaden Rosen (beslut taget av ON) 

Gruppbostaden Rosen ska flytta från Munkbohemmet eftersom en gruppbostad inte bör 

vara placerad i institutionella miljöer. Rosens gruppbostad kommer att flytta till Yrkesvägens 

nya planerade gruppbostad. Gruppbostaden på Yrkesvägen 30 kommer preliminärt att vara 

färdigställd till den 1 juli 2022 då 6 brukare planeras flytta in, varav de flesta från Rosen. 

Rosens gruppbostad kommer att avvecklas innan sommaren och de brukare som ska flytta 

från Rosen till annan gruppbostad än Yrkesvägen 30 kan flytta ut tidigare under våren 2022. 

 

Steg 2. Nya säbo-platser på Rosen 

Lokalen som gruppbostaden Rosen lämnar är tänkt att i första hand nyttjas som 

ersättningslokal för demens/äldreboenden på Norden innan ombyggnation av ventilationen 

startar där i september 2022. De personer som förflyttas till de 6 lägenheterna på Rosen 

kommer att erbjudas en permanent plats där och man kommer samtidigt passa på att 

ytskiktsrenovera lägenheterna på Rosen innan inflyttning sker under tiden de är tomma.  

 

Steg 3. Flytt av HSR-enheten 

Hälso- sjukvård -och rehabiliteringsenheten (HSR) som idag är uppdelad i lokaler på Vinstra 

(rehab) samt Hjalmar på Norden (sjuksköterskorna) vill flytta ihop till mer ändamålsenliga 

lokaler för bättre synergieffekter. Man tittar just nu på kommunens lokaler vid Kraftgatan 8-

12. De lokaler man tittar på främst är de som idag nyttjas av bildningsförvaltningen och som 

blir lediga i början av 2022. 

För att HSR-enheten ska kunna flytta in i lokalerna på Kraftgatan så krävs 

hyresgästanpassningar/ombyggnationer. Omsorgsförvaltningen har fyllt i en VBL 

(verksamhetsbeskrivning för lokalförändring) med HSR-enhetens samlade lokalbehov och 

gett Hedemora kommunfastigheter i uppgift att ta fram en kalkyl samt skiss för ombyggnad 

av bildnings lokaler. Ombyggnationen skulle kunna starta tidigast under hösten 2022 och 

lokalerna skulle då kunna stå färdiga tidigast hösten 2023. Kostnaden för ombyggnationen 

betalas av verksamheten genom hyrestillägg fr.o.m. tillträdesdagen.  

 

Steg 4. Nya säbo-platser på Hjalmar 

Lokalerna på Hjalmar som idag nyttjas av sjuksköterskorna inom HSR innehåller 5 lägenheter 

med gemensamhetsytor som även tidigare nyttjats för äldreboende. Genom att man flyttar 

hela HSR-enheten till Kraftgatan så frigörs dessa lägenheter för att kunna användas till 5 

äldreboendeplaster, utan några ombyggnadskostnader eller extra hyreskostnader för 

omsorgsförvaltningen, eftersom de nya platserna som hyrs ut i andra hand till brukarna även 

genererar hyresintäkter för omsorgen. Omsorgsförvaltningen bör dock vidare utreda vilket 

extra personalbehov som behövs för denna lösning samt ta fram kostnader för det.  

 

Steg 5. Nytt avtal Vinstra (äldreboende, korttidsboende, rehab), omförhandling pågår. 

Utökning med 10 säbo-platser? 

Det nuvarande hyresavtalet på Vinstra som avser Vinstragårdens äldreboende, 

korttidsboende/växelboende samt rehabs lokaler inom HSR löper ut den 2023-12-31. Just nu 

pågår omförhandling av hyresavtalet mellan Hedemora bostäder/Hedemora kommun 

(omsorgen) och fastighetsägaren SBB. Hedemora bostäder vill förhandla villkoren i ett nytt 

avtal i god tid innan avtalet löper ut för att veta förutsättningarna för en ev. fortsatt 

förhyrning. Får Hedemora bostäder/kommunen igenom de hyresvillkor och önskemål man 

har avseende lokalerna kan en fortsatt förhyrning utesluta alternativet att annars bygga ett 

nytt äldreboende. Nuvarande Vinstra kan fungera väl förutsatt att överenskommelse kan ske 
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med fastighetsägaren om renovering av nuvarande lokaler samt om fastighetsägaren har 

vilja att öka antalet lägenheter i de lokaler som rehab säger upp.  

 

Steg 6. Nya säbo-platser Hemtjänstens lokaler Granen 

Hemtjänsten har sina kontor i samma byggnad som Granens äldreboende i Långshyttan. 

Dessa kontor har även tidigare varit lägenheter för äldre. Skulle hemtjänsten flytta till 

förslagsvis lokalerna på Ekorrens förskola i Långshyttan (om Ekorren flyttar in i 

Jonsboskolan) så skulle man kunna tillskapa ytterligare 5 lägenheter/äldreboendeplatser på 

Granen.  

 

Steg 7. Utbyggnad av Norden 20 + 20 nya säbo-platser 

För att tillskapa ytterligare säbo-platser finns möjligheten att bygga ut Norden med 1-2 

flyglar i vardera 1-2 plan. Hedemora bostäder har tidigare tagit fram skisser på en sådan 

utbyggnad som skulle kunna skapa 20 nya platser per flygel (1 avdelning med 10 platser per 

plan) och därmed totalt 40 nya äldreboendeplatser.   

Utbyggnaden av respektive flygel kan ske etappvis och en utbyggnad skapar synergieffekter 

med befintlig äldreboendeverksamhet på Norden. En stor enhet ger samordningsvinster för 

personalen. Norden saknar idag även en del förrådsutrymmen som skulle kunna utökas i 

samband med en utbyggnation. 

 

Steg 8. Utbyggnad av Hjalmar med 4 nya säbo-platser 

För att få en rationellare enhet på Hjalmar med högre personaltäthet så kan man även bygga 

ut Hjalmars avdelning till 9 platser istället för 5. Skiss finns på hur man skulle kunna bygga ut 

Hjalmar med 4 lägenheter. Då de befintliga lokalerna på Hjalmar har något trängre 

korridorer samt något mindre gemensamma ytor än övriga avdelningar på Norden så bör en 

utbyggnad av Norden som genererar fler rationella enheter enligt steg 7 prioriteras först.  

 

 

Slutsats 

I och med denna lokalförsörjningsplan tillskapas det totalt 11 nya särskilda boendeplatser 

för äldre inom kommunens befintliga verksamhetslokaler inom ca 2 år. D.v.s. 6 platser på 

Rosen under nästa år och 5 platser på Hjalmar tidigast andra delen av 2023. Under denna 

tidsperiod kan även planeringen av flytt av hemtjänsten i Långshyttan påbörjas som skapar 

ytterligare 5 äldreboendeplatser på Granen.  

När rehab flyttar till Kraftgatan och lämnar sina lokaler på Vinstra kan fastighetsägaren 

påbörja ombyggnad av 10 nya lägenheter i dessa lokaler. När ombyggnaden är klar kan de 

nya lägenheterna i första hand användas som evakueringslägenheter för övriga boenden på 

Vinstragården, under tiden fastighetsägaren renoverar de befintliga lägenheterna på övriga 

avdelningar. När renoveringen är färdig står 10 nya lägenheter lediga till förfogande för 

äldreboendet. 

Inom en femårsperiod ca skulle det kunna tänkas vara rimligt att påbörja utbyggnad av 

Norden med 20-40 platser och därefter när behov finns utbyggnad av Hjalmar med 4 platser. 

 

Omsorgsförvaltningen har tillsammans med lokalstrategen även tittat på fler möjliga 

lösningar inom kommunens lokaler för att på sikt skapa ännu fler äldreboendeplatser. 
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Följande äldreboendeplatser finns i kommunen idag 

 
 Granen – 25 boenden 

 Norden – 48 boenden 

 Munkbohemmet – 34 boenden 

 Vinstragården – 29 boenden + 10 korttidsboenden/växelboenden 

 
12.5 Bostad med särskild service enligt LSS/SoL 
Bostad med särskild service ska erbjudas kommuninvånarna enligt lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Av tradition är det 

gruppbostäder som består av ett mindre antal lägenheter med delat 

gemensamhetsutrymme och fast bemanning dygnet runt eller en servicebostad, d.v.s. en 

separat lägenhet i närheten av gemensamt utrymme och  personal som finns tillgänglig vid 

behov.  

 

Verksamheten för brukare inom funktionshinderområdet kommer att förändras eftersom 

omsorgsförvaltningens bedömning är att fler människor kommer att vara berättigade till 

servicebostad jämfört med i dag. Medan behovet av boende i gruppbostad kommer att 

minska. I slutet av 2022 kommer det att finnas 6 gruppbostäder och 3 servicebostäder inom 

kommunen, Rosen och Damastvägen gruppbostäder avvecklas under året och flyttar till den 

nya gruppbostaden på Yrkesvägen 30. 

 
Gruppbostäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

 Damastvägen – 5 platser (lokalen uppsagd till den 2022-09-30, flyttar till bl.a. 

Yrkesvägen 30 under 2022) 

 Karl Trotzig – 6 platser 

 Täppanvägen – 6 platser 

 Sturegatan – 6 platser 

 Rosen – 6 platser (flyttar till bl.a. Yrkesvägen 30 under 2022) 

 Norrbygatan – 6 platser 

 Kommande 2022: Yrkesvägen 30 – 6 platser 

 
Servicebostäder enligt LSS 

 Backliden – 10 platser 

 Hökargatan – 4 platser + 4 satelitlägenheter 

 Tallgatan – 4 platser (varav 1 plats enligt SoL) + 8 satelitlägenheter 

 
Gruppbostäder enligt SoL (Socialtjänstlagen) 

 Björkgården – 6 platser  

 
12.6 Daglig verksamhet/Dagverksamhet 

Behovet av dagverksamhet kommer att öka i liten skala. 

Vad gäller daglig verksamhet finns det i dagsläget behov av en tvättstuga för att tvätta 

hemtjänstens arbetskläder, eftersom Tvättboa inte kan utöka sin dagliga verksamhet för 

att lokalerna är för små. Förslag finns att bygga en ny tvättstuga vid hemtjänstens lokaler 

på Vintergatan 2.  
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Mini-Maxi och Nygammalt anser att lokalerna inte är ändamålsenliga för sina 

verksamheter. Man bör se över om Nygammalt, Mini-Maxi, LH Metall och LH Trä kan 

utöka och flytta om i sina lokaler på Kraftgatan. I samband med det bör även de fackliga 

representanter som finns i andra delar på Kraftgatan genomlysa sina lokaler eftersom de 

har stora ytor för sin verksamhet som kan användas mer effektivt.  

En omflyttning av omsorgsförvaltningens verksamheter på Kraftgatan är under pågående 

utredning för att optimera verksamheternas flöden sinsemellan och dess 

lokalanvändande. 

 
Kommunens dagliga verksamheter: 

 Skrinet (försäljning) 

 LH Verkstaden (försäljning) 

 Tvättboa 

 Hamre ridskola 

 Korpen/Ängen/Källan 

 (Mini-Maxi och Nygammalt är inte en daglig verksamhet. Verksamheterna är en 

del inom kommunens arbetsmarknadsenhet.)  

 

Dagverksamhet inom kommunen 

 Dagverksamheten Hedbygläntan för demenssjuka 

 

 

13  Kommunens egna fastigheter 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för, planerar, utför och projektleder 
investeringsprojekt i de kommunägda fastighetsobjekten. 

 
 Vasahallen – Under året som varit har man vid återkommande tillfällen varit 

tvungen att lappa och laga flera läckor i bassängen.  Under 2022 ska 

underhållsåtgärder utföras, såsom ny värme- och undercentral, nya partikelfilter, 

ventiler och avgasare. Taket behöver ny takduk (beslut tas 2022), en 

mögelutredning kommer samtidigt att göras i samband med tidigare takläckage. 

Behov finns av målning på fasad, takfot och fönster, bör ses över.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ta fram förslag på hur en 

ny simbassäng och barnbassäng kan utformas i Hedemora kommun. 

Simbassängen bör ligga i anslutning till Vasahallen för att möjliggöra samverkan 

med befintliga omklädningsrum och duschrum. Utredning pågår. 

 Idrottsplatsen Klosterliden har flera delar som bör renoveras. Exempelvis läktaren, 

pumphuset och fasaden behöver målas. Behovet kommer att ses över närmare 

under 2022. 

 Hedemora Ishall – Takåtgärder har utförts under det senaste året p.g.a. dålig 

takkonstruktion där man har bytt ut en träbalk och byggt ut/förlängt takfoten 

samt bytt ut taktrall och nitar. En ny dagvattenledning för takavvattningen har 

installerats. Markstabiliseringsåtgärder har utförts p.g.a. sättningsskador i 

byggnaden. Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har äskat medel för 

yttertaksisolering, ny takduk och takplåt för att åtgärda de kondens- och 

fuktproblem som ännu kvarstår i takkonstruktionen. Duschar, förråd och 

omklädningsrum är gamla, slitna och fuktskadade och utredning kommer att 

göras för att se över behov för dessa ytor. Önskemål om fjärrvärme finns. 
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 Ridanläggning i Hamre har behov av tillgänglighetsåtgärder såsom ny RWC samt 

behov av ny belysning. Beslutat uppdrag finns om att kommunen ska köpa 

ridhuset från ridklubben så att kommunen ska äga hela anläggningen. 

 Gruvlaven i Intrånget renoverades under 2021 med målning av fasad och tak.  

 Sveaparkskiosken – Taket behöver ses över då takpannor skadats. 

 Rostugnen i Vikmanshyttan har större behov av renovering än vad som bedömts 

tidigare och framförallt taket är i behov av att bytas ut (beslut tas 2022). 

 F.d. bastun i Trollbo bör ses över hur den används idag. 

 Wahlmanska huset – En utredning kommer att göras under 2022 för att ta fram 

en plan för hur byggnaden ska användas. Huset används just nu av kulturenheten 

för renovering av kommunens konstsamling. Bör denna verksamhet vara kvar där 

eller bör man satsa på annan typ av kulturell offentlig verksamhet som passar 

huset och dess historia? Wahlmanska huset är en kulturhistorisk byggnad med ett 

kulturhistoriskt värde. Renoveringsbehov finns och tillgänglighetsanpassningar 

kan komma att behövas beroende på framtida användning. Miljö-och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över underhållsbehoven närmare under 

kommande utredning. Planuppdrag för utveckling av intilliggande markområde 

finns och diskussioner har även förts om försäljning skulle vara aktuellt när 

detaljplanen är antagen. 

 Rådhuset och annexet – Hur ser man politiskt på vilken framtida verksamhet som 

ska finnas i rådhuset? Kommunstyrelsens strategiutskott bör ange den framtida 

inriktningen. Utredning kommer att ske under 2022 för hur rådhuset och annexet 

ska användas. Frågor som bör besvaras i utredningen är om man kan kombinera 

annan verksamhet i rådhuset om de förtroendevalda sitter kvar i lokalerna? Vilka 

tillgänglighetsanpassningar behövs? Hur ska annexet användas? Förslag finns från 

lokalstyrgruppen om att annexet ska bli museum för arkitekterna Aalto och 

Wahlman och vad skulle en sådan lösning innebära för möjligheter/utmaningar? 

Vad gäller underhåll så har man under året bytt ut rådhustornets urtavlor samt lagat 

takplåt runt tornets staket. Undercentralen behöver ses över och bytas ut. 

 Hönsan kallbadhus och hopptorn behöver tätare underhåll vad gäller tvätt och 

målning, målat med linoljefärg. Tvätt och målning är utfört under året men även 

hopptornet behöver målas inom den närmsta tiden. Kallbadhuset har ett stort 

renoveringsbehov. Utredning  av olika alternativ pågår och beslut behöver tas inom 

kort. 

 Vasaliden – Belysning på båda planerna kommer att installeras under 2022.  

 F.d. brandstationen i Vikmanshyttan (består av två byggnader). Puts på fasad 

behöver ses över. En av byggnaderna står tom och miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över användningsbehovet för kommunen. 
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          Bildtext: Rostugnen i Vikmanshyttan 

 

 

 

14  Övrig lokalinformation 
 
 Omförhandling pågår av hyresavtalet för Vinstra (äldreboende, korttidsboende och 

rehab). 

 Hyresavtalet för gruppbostaden Damastvägen (extern inhyrning) är uppsagt till den 

2022-09-30. 

 AB Hedemorabostäder har köpt Yrkesvägen 30 i Hedemora. Byggnaden ska 

användas som gruppbostad för 6 brukare. 

 Hedemora kommun har under 2021 sålt ishallen Klosterhallen i Långshyttan. 

 Renoveringen av Tjädernhuset förväntas vara klar i december 2021 och 

kommunens förvaltningar kommer att flytta in i början av 2022. 
 
 

  Bildtext: Vy över Hönsan med hopptornet och kallbadhuset i bakgrunden 
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1 Inledning 

Hedemora kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att bo och verka i. Vi 

arbetar för en hållbar samhällsutveckling där kreativitet och nya idéer ger riktning mot 

framtiden. I Hedemora kommun genomsyrar hållbar utveckling all verksamhet och långsiktig 

planering. 

Avsikten med denna lokalförsörjningsplan är ge ett samlat underlag för kommunens korta- och 

långsiktiga lokalbehov utifrån minst ett 5-10 årsperspektiv. Planen visar vilka utmaningar som 

finns för kommunen kommande år gällande lokalförsörjning och är ett viktigt underlag för 

kommunens strategiska köp och försäljningar av fastigheter. Lokalförsörjningsplanen uppdateras  

årligen och beslutas av kommunfullmäktige i Hedemora och ska vara en grund för koncernens 

arbete med att tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. 

Lokalförsörjningsplanen bygger på en sammanställning av facknämndernas behov av 

verksamhetslokaler. Insamling av information och bearbetning har utförts av lokalstrategen på 

Hedemora kommunfastigheter tillsammans med den strategiska lokalstyrgruppen, där hela 

koncernledningen samt fastighetschef och lokalstrateg på kommunens helägda fastighetsbolag 

(Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB) ingår. Planen innehåller förslag och 

prioriteringar i första hand till år 2026. Vidare redovisar lokalförsörjningsplanen olika 

preliminära alternativ till långsiktiga lösningar och inriktningar fram till år 2031.  

2 Syfte 

Huvudsyftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för och god framförhållning 

för att kunna strukturera, planera och tillgodose kommunens behov av verksamhetslokaler. 

Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov. 

3  Mål 

Att bidra med en långsiktig och hållbar lokalstrategi som ger kostnadseffektiva, energieffektiva och      
ändamålsenliga lokaler. 

 

Bildtext: Rådhuset i Hedemora kommun
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4 Lokalbestånd 

Hedemora kommun äger olika typer av administrationslokaler, kulturhistoriska byggnader 

samt     idrottsanläggningar, se objektslista nedan: 

 

Kommunägda förvaltningsobjekt 
Vasahallen 

Hedemora ishall 

Gruvlaven intrånget 

Förråd Brunnsjöberget - militärförråd 

Wahlmanska huset 

Sveaparkskiosken och Sveaparksscenen 

Rådhuset med annexet 

Västerby garage (fd brandstation) 

Stationshuset 

Trollbo bastu Långsbyn 

Rostugnen Vikmanshyttan 

Brunnsjöliden 

Klosterliden 

Hamre ridanläggning 
Vasaliden Arena 
Hopptornet och kallbadhuset Hönsan 
F.d. brandstationen i Vikmanshyttan 

 

Därutöver förhyr kommunen lokaler och anläggningar för de kommunala verksamheterna genom              

de kommunalägda fastighetsbolagen Hedemora Kommunfastigheter AB och AB 

Hedemorabostäder samt ett fåtal externa fastighetsägare, se lista nedan: 

 
Kommunens inhyrda lokaler genom externa fastighetsägare 
Objekt Hyresvärd 

Gymnastiksal i gamla skolan Garpenberg Mandy Otto-Bismarck 

Tingshuset Valerum Älgen AB 

Arkivet, Åsgatan 70 Nordhemsstigen AB 

Starbiografen  Nordhemsstigen AB 

Dagcenter Skrinet, Åsgatan 43 Nordhemsstigen AB 

Nibble kök/gymnastik Förvaltning i Skönvik AB 

Damastvägen 13 Förvaltning i Skönvik AB 

Sturegatan 10 Byggnadsfirma Yngve Bergman AB 

Sturegatan 12 Byggnadsfirma Yngve Bergman AB 

Vinstragården Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Familjecentralen, Vinstra Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Fritidsgård Hedemora, Kyrkogatan 20 
Hedemora, Husby o Garpenbergs 
församling 

Familjerådgivning, Kyrkogatan 15 
Hedemora, Husby o Garpenbergs 
församling 

Stjärnsunds förskola Villa Solhem AB 
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5 Verksamheternas lokalbehov 

Lokalförsörjningsplanen utgår ifrån de befolkningsprognoser och eventuella förändringsbehov 

som presenterats av respektive förvaltning samt dess facknämnd och omfattar följande 

verksamhetslokaler: 

 

Bildningsförvaltningen - utbildning: 

 Förskolelokaler 

 Skolor/utbildningslokaler 

 Kök/matsalsytor 

 Familjecentral 

 Elevhälsa 

 Kontor i Tjädernhuset 

 
Bildningsförvaltningen - kultur och fritid: 

 

 Bibliotekslokaler 

 Kultur/musikskolelokaler 

 Mötesplatser för kultur 

 Fritidsgård/föreningslokaler 

 Sim- och sporthallar  

 Idrotts- och friluftsanläggningar 
 

Omsorgsförvaltningen: 
 
 Särskilda boenden för äldre 

 Korttidsboenden 

 Växelboenden 

 Gruppbostäder LSS 

 Boenden med särskild service SoL/LSS 

 Bostäder för andra målgrupper med särskilda behov 

 Dagverksamheter 

 Dagliga verksamheter  

 Gruppboenden 

 Kontor i Tjädernhuset  

 Kontor på Vintergatan 2, bemanningsenheten, hemtjänsten 
 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: 
 
• Kontor i Tjädernhuset 

• Kulturhistoriska byggnader 

• Tågstationen i Hedemora 

• Sim- och sporthallar  

• Idrotts- och friluftsanläggningar 
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6 Avtal om fastighetsförvaltning Hedemora kommun 

Mellan Hedemora kommun (beställaren) och Hedemora kommunfastigheter AB (förvaltaren) 

har ett nytt förvaltningsövergripande avtal träffats fr.o.m. den 1 juli 2021. Bakgrund och 

ändamål med det nya avtalet är att den kommunala fastighetsförvaltningen inkl. uthyrning 

måste effektiviseras och samordnas så att det enbart finns en förvaltningsorganisation 

(Hedemora kommunfastigheter AB) för fastigheter ägda av kommunen och av kommunens 

samtliga inhyrda objekt. Beställarens förväntningar och syfte är att detta ska innebära bättre 

kvalitet och service, en mer effektiv förvaltningsorganisation för lokaler och skötsel av 

gata/park- och andra markområden inom ramen för kommunens verksamhetsområden och 

lägre kostnader för skattekollektivet. 

 
 

7 Reviderad lokalpolicy 

Mot bakgrund av att det nya förvaltningsövergripande avtalet innebär att enbart det 

kommunägda bolaget, Hedemora kommunfastigheter ska vara lokalhållare och samordnare av 

verksamheternas lokalbehov, har en översyn gjorts av gällande lokalpolicy. Lokalpolicyn har 

därför reviderats med anpassningar till att Hedemora kommunfastigheter nu har 

lokalhållaransvaret. Vidare finns vissa förtydliganden om fastighetsstrategiska mål, om 

politiska facknämndernas och om förvaltningsledningarnas ansvar. Nuvarande lokalpolicy med 

revideringar fastställdes av kommunfullmäktige den 28 september 2021. 

 
Grundprinciper för lokalförsörjning enligt lokalpolicyn 

En grundprincip är att  kommunala verksamheter i första hand ska bedrivas i 

kommunkoncernens fastighetsbestånd. Extern förhyrning ska endast förekomma i de fall 

lämpliga lokaler inom kommunkoncernen saknas eller i de fall ombyggnation inte är 

ekonomiskt försvarbart. 

I kommunens övergripande lokalpolicy ingår även en gränsdragningslista mellan hyresvärd och 

verksamhet. Gränsdragningen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan hyresvärd 

och hyresgäst såväl tekniskt som ekonomiskt när det gäller drift och skötsel. 

Enligt lokalpolicyn ska fastigheter, lokaler och byggnader som på lång sikt inte behövs eller 

bedöms inte vara av strategisk betydelse avvecklas, genom försäljning eller rivning. Enligt 

policyn ska även kommunkoncernens organisation ständigt söka lösningar som sänker 

lokalkostnaderna och optimerar nyttjandegraden. 
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8 Befolkningsprognos 

En svagt positiv utveckling av invånarantalet i Hedemora kommun som skett sedan 2014. Den 

förändringen förklaras främst av en mycket hög invandring som under 2014 och 2015 påtagligt 

bidrog till ökningen. Denna utveckling fortsatte fram till 2019. År 2020 vände utvecklingen och 

invånarantalet har sedan dess minskat.  

Prognosen visar att denna trend kommer att fortsätta kommande år. Fram till 2030 minskar 

invånarantalet med ca 30 personer varje år, för att därefter sakta öka igen. 2021 har Hedemora 

15 407 invånare och enligt prognosen är invånarantalet 15 122 personer år 2030. 

Tittar man ytterligare 10 år fram i prognosen till 2040, så har Hedemora 15 395 invånare. Det visar 

därmed att inga större svängningar egentligen kommer att ske om man ser till de närmsta 20 åren, 

utan befolkningsantalet totalt sett kommer att vara relativt stabilt under denna period.               

Om vi tittar ännu längre fram i prognosen, så ser vi att Hedemora kommuns invånarantal ökar 

ytterligare till 16 005 invånare år 2050, 16 699 invånare år 2060 och 17 423 invånare år 2070. Det 

ska dock tilläggas att ju längre fram i tiden dessa antaganden görs desto osäkrare är dem, vilket 

medför att även prognosen blir osäkrare längre fram i tiden. Det är också i allmänhet olika svårt 

att göra bra prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker 

förändringar i livet än i andra åldrar är prognosfelen större. Faktorer som leder till sådana 

förändringar är fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet (källa: SCB Hedemora kommun). 

Enligt den antagna planhandlingen ”Bostadspolitiska riktlinjer för Hedemora kommun 2021-

2024/2029” vill vi från kommunens sida ha mycket höga framtidsambitioner att tillsammans med 

övriga lokala aktörer på bostadsmarknaden kunna erbjuda Hedemoras invånare och våra ny-

inflyttande ett starkt utökat utbud av attraktiva bostäder och goda yttre boendemiljöer under de 

kommande åren. Attraktiva boendemiljöer och goda bostäder är helt grundläggande faktorer 

som har avgörande betydelse för möjligheterna att realisera en fortsatt framtida kommunal 

tillväxt och välfärd i Hedemora. 

 

Kommunens befolkningsframskrivning 2022-2035 med åldersintervaller: 
Ålder 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

0 151 148 146 147 147 148 150 151 153 153 154 154 155 156 

1-5 795 768 752 747 729 724 724 727 733 740 745 751 755 760 

  946 916 898 894 876 872 874 878 886 893 899 905 910 916 

                              
6 150 167 154 143 157 147 144 142 142 143 144 145 146 148 

7-12 971 933 956 944 936 945 923 917 900 893 894 887 888 892 

  1121 1100 1110 1087 1093 1092 1067 1059 1042 1036 1038 1032 1034 1040 

                              
13-15 546 549 507 495 464 470 477 478 491 478 474 471 468 470 

16-18 499 511 533 538 540 505 496 471 476 484 485 497 486 484 

19-64 8149 8095 7993 7941 7895 7858 7808 7780 7747 7707 7686 7685 7702 7708 

65-79 3014 3015 3037 3000 3000 2984 2981 2960 2972 3001 3016 3018 3010 3003 

80-w 1080 1121 1186 1266 1315 1377 1435 1498 1508 1528 1540 1549 1567 1585 

Summa 15355 15307 15264 15221 15183 15158 15138 15124 15122 15127 15138 15157 15177 15206 

     (Källa: SCB befolkningsprognos Hedemora 2021-2070) 
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Antalet barn i åldersgruppen 0 år bedöms pendla inom 146-156. En viss minskning sker i 

barnantalet i åldersgruppen 1-5 år. Mindre förändringar finns i 6-års gruppen men man kan se en 

svag minskning av antalet under den statistiska perioden. Åldersgruppen 7-12 år sticker ut och 

minskar mest  i de yngre åldersgrupperna, från 971 barn år 2022 till 936 barn år 2026 och endast 

892 barn år 2035. 

När det gäller åldersgruppen 13-15 år pekar även den prognosen på en minskning.                      

Bland 16-18-åringarna sker mindre pendlingar men antalet håller sig stabilt under perioden. 

Den största åldersgruppen 19-64 år minskar under perioden med 441 personer. 

Tillväxttoppen för den unga seniora befolkningen (65-79 år) förväntas inträffa 2024 med 3037 

individer vilket är 150 fler individer jämfört med ex. 2017 men därefter kommer antalet personer 

inom denna grupp att ligga stadigt runt ca 3000 invånare varje år.  

Den mest utmärkande förändringen får noteras för den äldre seniora befolkningen som 

förväntas öka med i snitt 40 personer varje år under hela perioden och även kommer fortsätta 

öka i samma tillväxttakt ända fram till år 2070 enligt befolkningsprognosen SCB. 

 

 

9 Vad påverkar sammanställning av facknämndernas behovsprognoser? 

Behovet av antalet platser inom både skolor och vård utgår från befolkningsprognoser, 

planerade nybyggnationer, nyttjandegrader, arbetsmiljö, antalet  inskrivna barn/elever 

(förskolor, skolor), kö till äldreomsorg, antalet beviljade insatser och stöd enligt LSS/SoL samt 

omvärldsbevakning/ev. kriser/flyktingströmmar. 

 

 

10   Miljö 

Hedemora kommun strävar efter att vara en hållbar kommun och är en del av Sveriges 

ekokommuner. För att uppnå detta finns en insikt om bland annat att en medveten 

lokalförsörjning/lokalplanering är en nyckelfaktor för långsiktiga och hållbara 

underhållsåtgärder/investeringar, val av hållbara byggnadsmaterial och en god samverkan med 

fastighetsägare. 

En hållbar lokalstrategi skapar ändamålsenliga, energieffektiva och prisvärda lokaler för 

verksamheterna. 
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11   Lokalförändringar 

Vissa lokalförändringar/ombyggnationer genomförs för att förbättra arbetsmiljön, för att 

uppfylla myndighetskrav eller för att ersätta icke ändamålsenliga lokaler. Andra 

lokalförändringar består av hyresgästanpassningar genom upprustning och renovering av 

lokaler som uppnått sin tekniska livslängd.  

Vid nyproduktion och större ombyggnationer 

För att kunna erbjuda nya verksamhetslokaler behövs god framförhållning, resurser och politiska 

inriktningsbeslut. Exempel på moment som kräver god framförhållning är nybyggnadsalternativ 

där processen för en ny detaljplan för önskat verksamhetsändamål kan ta upp till fyra-fem år att 

få fram. Ibland kan de olika momenten ta längre tid beroende på överprövningar av detaljplaner, 

hantering av upphandlingar, byggkonjunkturen eller långa byggtider. Nedan redovisas 

uppskattad tidsåtgång vid genomförande av en ny- eller större ombyggnation av lokaler. 

Aktivitet Uppskattad tidsåtgång 

Förstudie/Lokaliseringsalternativ 6-12 månader 

Detaljplan (standardförfarande) 8-24 månader 

Rumsfunktionsprogram 2-4 månader 

Projektering 3-8 månader 

Upphandling 3-6 månader 

Bygglov 2-3 månader 

Byggtid 12-24 månader 

 

 

12  Investeringsbehov 

Nedanstående tabell innehåller en samlad beskrivning av investeringsbehovet för de olika 

kommunala verksamheternas lokalbehov under en tioårsperiod framöver. Investeringsbehoven 

ligger även till grund för utredningar och beslut som Hedemora kommun måste göra för att över 

tid få en så detaljerad lokalförsörjningsplan som möjligt. 

Investeringsutgifterna är så kallade ”markeringsbelopp” och är en grov bedömning utifrån 

erfarenhetsvärden. Precisionen i investeringsutgifterna    ökar under projekteringsfasen och i 

utvärderingsfasen av inkomna anbud. Beloppen nedan är bedömda belopp i tkr. 

Det får noteras att takten i nedanstående projekt påverkas av de begränsningar som pågående 

pandemi medfört, såsom längre anbuds- och byggtider.  

Enligt beslutad lokalpolicy ska investeringar över 4 prisbasbelopp eller 200 000 kronor betalas 

av verksamheten som ett tillägg till hyran. Vidare beror tilläggshyran på kommunens 

internränta och redovisningsprinciper för komponenter. Alla investeringar i nedan tabell 

kräver tilläggshyresavtal. 

Vill verksamheten ändra användningen i befintliga lokaler, alternativt att det uppstår nya 

anpassningar på grund av verksamhetsrelaterade myndighets- och lagkrav, ska verksamheten 

betala dessa. 
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INVESTERINGSBEHOV 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 

Bildningsförvaltningen             

Kristallen utbyggnad *       1 000           8 000                    7 000           

Utredning förskoleplatser *  ?            

Tunet ROT-projekt          500           4 000             

Stallgården ROT-projekt     ?   ?        

Översyn Jonsboskolans lokaler *  ?            

Jonsboskolans kök          500           6 500             

Vasaskolans kök          900               

Vasaskolan ROT-projekt             5 000       

Martin Koch ROT-projekt         5 000             

Översyn lokalerna Bachmanska  ?            

Utredning Västerby skola *  ?            

Västerby skola, alt. 1 renovering                     8 000         30 000         

Västerby skola, alt. 2 nyproduktion                   10 000         48 000         

Västerby skola, alt. 3 nedläggning                    7 000           

Stureskolan, utemiljö         1 000             

Smedby skola, fönster       1 000               

Stadsbiblioteket ROT-projekt, fasad, 
fönster, hiss m.m. utredas 2022, 
utföras 2023?    ?          

Vikmanshyttans skola, ventilation i 
tegelbyggnaden                    1 500           

Rådhuset/annexet utredning *  ?            

Wahlmanska huset utredning *  ?            

Omsorgsförvaltningen             

HSR-enheten Kraftgatan *       2 000         11 000             

Kraftgatans disponering 
lokalhyresgäster utredning *   ?            

Kraftgatan ROT-projekt utredning *    ?          

Nytt avtal Vinstra, omförhandling 
pågår *      ny hyra        

Norden "Hjalmar", utökning med 5 
äldreboendeplatser *      ?        

Norden ventilation/kyla, brandskydd     10 000               

Yrkesv 30 ny gruppbostad       5 000               

Munkbohemmet, utökning med 6 
äldreboendeplatser * ?           

Munkbohemmet ROT-projekt                  10 000           

Granen ventilation/kyla, brandskydd                          10 000     

Gussarvsgården samlingssal, 
cykelförvaring, förråd, tvätt       3 500               

Norden, utbyggnad 20 + 20 
äldreboendeplatser            45 000 + 45 000  

Granen, utökning med 5 
äldreboendeplatser *    ?          

Tallgatan 10, ombyggnad 
servicebostad       1 200               

SUMMA investeringar     25 600         35 500      25 500-43 500   0-78 000      5 000                  100 000     



 

Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 

 

10 

 

Bildning 

* Kristallen utbyggnad/* Utredning förskoleplatser 

Projektering av utbyggnaden på Kristallen beräknas starta i dec 2021 och utbyggnaden 

beräknas vara färdigställd senast till sommaren 2024. Behovet av förskoleplatser har minskat 

sedan beslut togs att bygga ut Kristallen och därför behöver en vidare översyn/utredning göras 

under 2022 för att se om det kan finnas utrymme för att ev. lägga ner en förskola efter det att 

Kristallen byggts ut. Skulle en nedläggning vara möjlig påverkar det förskolornas planerade rot-

renoveringar. 

 

* Översyn Jonsboskolans lokaler 

Stora ytor i skolan står idag tomma och kostar onödiga pengar för kommunen. En utredning 

pågår för att effektivisera skolans lokaler och ta fram en plan för vilka ytor som bör vara kvar 

inom skolan. Om man centrerar all skol -och förskoleverksamhet i huvudbyggnaden samt 

förflyttar skolans kök och matsal in i huvudbyggnaden, så kan en mer enhetlig och effektiv 

verksamhet uppnås och tomma byggnader kan avvecklas, alternativt användas för annan 

verksamhet inom kommunen. Ett sådant alternativ påverkar planen att renovera det befintliga 

köket. En utredning hur Jonsboskolan som helhet ska användas kring förskola, huvudbyggnad 

och kök kommer att göras klart under våren 2022. 

* Utredning Västerby skola 

Västerby skola har omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov. En renovering är 

brådskande ur både ett byggnads-, arbetsmiljö- och pedagogiskt perspektiv. Då 

renoveringsbehoven är så pass omfattande har Heko förutom kalkyl för renovering/utbyggnad 

även tagit fram en kalkyl för vad det skulle kosta att bygga en ny skola i Västerby. 

En studie över antalet elever på skolorna i Hedemora kommun hösten 2021 i förhållande till 

antalet möjliga elevplatser, den så kallade nyttjandegraden visar en överkapacitet på 30,4 %.  

 

Utredningen visar vidare att det finns plats för Västerby skolas elever på andra kommunala 

skolenheter i närområdet. Stureskolan, Fyrklöverskolan och Vikmanshyttans skola har 

tillsammans plats för samtliga Västerbys elever utifrån hur beläggningen ser ut hösten 2021. 

Samtidigt står Hedemora kommun likt de flesta svenska kommuner inför ekonomiska 

utmaningar de närmaste åren. En avveckling av Västerby skola bör därför tas i beaktan ur både 

ett ekonomiskt, -organisatoriskt  och lokalmässigt perspektiv. Lokalstyrgruppen (Hedemora 

kommuns koncernledning samt lokalstrateg och fastighetschef på Heko) förordar att alternativ 

3 utreds innan man tittar på alternativ 1 och 2. 

Se separat utredning för mer information kring de olika alternativen. 

 

* Rådhuset/annexet utredning/* Wahlmanska huset utredning 

Hur ser man politiskt på vilken framtida verksamhet som ska finnas i rådhuset? 

Kommunstyrelsens strategiutskott bör ange den framtida inriktningen av rådhuset, annexet 

och Wahlmanska huset. Utredning kommer att ske under 2022 för hur dessa byggnader ska 

användas. 

 

Omsorgen 

* HSR-enheten Kraftgatan/* Nytt avtal Vinstra/* Norden "Hjalmar", utökning med 5 

äldreboendeplatser  

Hälso- sjukvård -och rehabiliteringsenheten (HSR) som idag är uppdelad i lokaler på Vinstra 

(rehab) samt Hjalmar på Norden (sjuksköterskorna) vill flytta ihop till mer ändamålsenliga 

lokaler för bättre synergieffekter. Man tittar just nu på lokaler på Kraftgatan. Genom att man 
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flyttar hela HSR-enheten till Kraftgatan så frigörs 5 äldreboendeplaster på Norden. Det finns 

även en möjlighet att bygga om rehabs nuvarande lokaler på Vinstra till 10 nya 

äldreboendeplatser (önskemålet om en sådan ombyggnation finns med i pågående 

omförhandling av Vinstra-avtalet). 

 

* Kraftgatans disponering lokalhyresgäster utredning 

Utredning pågår hur omsorgens verksamheter ska disponera lokalerna på Kraftgatan på ett 

mer effektivt sätt. Vissa verksamheter sitter för trångt och skulle kunna byta lokaler med 

varandra för att uppnå mer ändamålsenliga lokaler samt ett bättre flöde mellan 

verksamheterna. De fackliga föreningarna har idag större lokaler än vad de behöver och skulle 

kunna flytta till mindre lokaler. 

 

* Kraftgatan ROT-projekt utredning 

Hela kraftgatan har ett stort renoveringsbehov, såsom nya fönster, nya tak, ny ventilation, nya 

asfaltsytor, ny fasad, nya undertak, ny belysning, ytskikt m.m. Exakt vilka åtgärder som behövs 

samt vilka kostnader det innebär får vidare utredas under 2022. 

 

* Munkbohemmet, utökning med 6 äldreboendeplatser 

Ytskiktsrenovering kommer att ske av 6 lägenheter på gamla Rosen under våren 2022.   

 

* Granen, utökning med 5 äldreboendeplatser 

Om hemtjänsten kan flytta till andra lokaler i Långshyttan, förslagsvis till tomma lokaler inom 

förskola/skola så kan hemtjänstens nuvarande lokaler (5 lägenheter) frisättas för att tillskapa 5 

nya äldreboendeplatser på Granen. 
 

12.1 Förskolor 
 

När det gäller renovering av befintliga förskolor finns det en plan. Omfattningen av 

renoveringarna innebär en totalrenovering samt vissa förändringar av lokalerna utifrån 

verksamheternas behov, en s.k. rotrenovering. De förskolor som är i behov av att 

rotrenoveras är Tunet och Stallgården, där Tunet står först på tur. 

 
Tillfälliga moduler vid Regnbågens förskola hyrs in av kommunen från Hedemora 

kommunfastigheter genom ett femårigt tilläggshyresavtal som går ut den 21 oktober 

2024. Beslut har  fattats i bildningsnämnden om att Kristallen ska byggas ut för att ge plats 

åt dessa barn innan det tillfälliga hyresavtalet/tillfälliga bygglovet går ut för modulerna vid 

Regnbågen. Projektering av utbyggnaden på Kristallen beräknas starta i dec 2021 och 

utbyggnaden beräknas vara färdigställd senast till sommaren 2024.  

Dock har behovet av förskoleplatser i Hedemora minskat sedan beslut togs att bygga ut 

Kristallen och under 2022 är det betydligt många fler barn som förväntas börja 

förskoleklass än som förväntas börja i förskolan. En vidare översyn/utredning över det 

framtida lokalbehovet inom förskolan behöver därför göras under 2022. Finns det 

utrymme för att ev. lägga ner en förskola efter det att Kristallen byggts ut? Skulle en 

nedläggning vara möjlig påverkar det i så fall förskolornas planerade rot-renoveringar. 

 
Beläggning kommunens förskolor oktober 2021 

 Regnbågen – 86 barn 

 Tunet – 48 barn 

 Svedjan/Nattugglan – 48 barn, nattverksamheten har 10 barn 

 Kristallen – 65 barn 
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 Björkbacken – 47 barn 

 Västerby – 38 barn  

 Bikupan – 17 barn 

 Ekorren/Fjärilen – 57 barn  

 Smedby  – 46 barn 

 Stjärnsund  – 13 barn 

 Stallgården – 52 barn 

 
Beläggning fristående förskolor oktober 2021 

 Olympica  – 104 barn 

 Noas Ark – 54 barn 

 Nyckelpigan – 28 barn 

 Snödroppen – 19 barn 

 

 

12.2 Grundskolor F-9 
 
Låg- och mellanstadiet  

En studie över antalet elever på grundskolorna F-6 i Hedemora kommun hösten 2021 i 

förhållande till antalet möjliga elevplatser, den så kallade nyttjandegraden visar att det 

finns en överkapacitet på 30,4 % på kommunens F-6 skolor. SCB:s befolkningsprognoser 

visar även att samtliga åldersgrupper i de yngre åldrarna minskar kommande år, i gruppen 

7-12 år förväntas barnantalet minska som mest. 

 

Samtidigt har Västerby skola ett omfattande renoveringsbehov och en renovering är idag 

nödvändig både ur ett byggnads-, arbetsmiljö- och pedagogiskt perspektiv. Alternativet 

att tillåta eleverna att gå kvar i nuvarande skola utan åtgärder måste därför anses vara 

uttömt. 

 

Analysen kring antalet platser visar vidare att det finns plats för Västerby skolas elever på 

andra kommunala skolenheter i närområdet. Stureskolan, Fyrklöverskolan och 

Vikmanshyttans skola har tillsammans plats för samtliga Västerbys elever utifrån hur 

beläggningen ser ut hösten 2021. 

 

Lokalstrateg har med stöd av bildningsförvaltningen och Hedemora kommunfastigheter 

tittat närmare på Västerby skola utifrån ovan nämnda frågeställningar. Förutom att 

kalkyler tagits fram för att renovera Västerby skola, alternativt att bygga en ny skola i 

Västerby har man även tittat närmare på möjligheten att lägga ner Västerby skola. 

 

Lokalstyrgruppen har kommit fram till att kommunen ur både ett ekonomiskt,                     

-organisatoriskt och lokalmässigt perspektiv bör beakta en nedläggning och förordar att 

alternativet nedläggning av Västerby skola vidare utreds vidare innan man tittar på 

alternativen renovering eller nybyggnad.  

 

Högstadiet 

Behovet av särskoleplatser ökar i åldersgruppen och förslag har gått upp till 

bildningsnämnden om att bygga om ett klassrum på Vasaskolan för att bättre kunna 

tillgodose omvårdnadsbehoven hos eleverna i grundsärskolan/träningssärskolan. 

Vasaskolan har redan idag en särskoleverksamhet med 6 elever vilkas situation skulle 

gynnas av ombyggnationen. Anpassning av lokalerna ger också Vasaskolan förutsättningar 
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att ta emot elever med större omvårdnadsbehov där kommunen idag köper plats hos 

andra utbildningsanordnare. 

 

I övrigt ser man att lokalerna täcker behovet som finns för det elevantal man har idag, 

även om elevgrupperna varierar. Åldersgruppen förväntas dock minska något framöver 

enligt befolkningsprognosen för Hedemora kommun. 

 

Elevantal på kommunens skolor oktober 2021 

 Stureskolan – 295 elever 

 Fyrklöverskolan – 147 elever 

 Fyrklöverskolan sär – 11 elever 

 Vikmanshyttans skola – 90 elever 

 Västerby skola – 132 elever 

 Garpenbergs skola – 42 elever 

 Jonsboskolan – 109 elever 

 Smedby skola – 113 elever 

 Vasaskolan – 421 elever 

 Vasaskolan sär – 10 elever 
 
Elevantal på friskolorna oktober 2021 

 Olympica – 296 elever 

 Annaskolan – 75 elever 

 

 

 
Bildtext: Jonsboskolan, Långshyttan 
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12.3 Gymnasium och vuxenutbildningar 
 

Vad gäller gymnasiet är det svårare att bedöma kommande platsbehov, då det handlar så 

mycket om svängningar i samhället och hur eleverna väljer. Även med VUX är det svårt att sia 

då det handlar mycket om politiska vindar i samhället men även hur kombinationen studier 

på plats och studier på distans ser ut. Utifrån befolkningsprognosen ser man att befintliga 

lokaler täcker behovet som det ser ut i dagsläget och även vuxenutbildningarnas lokaler 

täcker sitt platsbehov.  

 

På Martin Koch gymnasiet ser man dock möjligheter att kunna nyttja lokalerna mer effektivt 

då det finns en del luckor i schemat. Man skulle exempelvis kunna få in mer VUX-verksamhet 

i gymnasiets lokaler för att minska behovet av lokaler på Bachmanska (A, B och C-huset). 

Byggnaderna A, B och C har även stora renoveringsbehov och därför behöver en plan tas 

fram för vilka lokaler som ska prioriteras på Bachmanska. Bildningsförvaltningen tycker 

därför det är viktigt att man påbörjar en utredning av den framtida användningen av dessa 

lokaler. 

 

Bildningsförvaltningen tittar även på möjligheten att köra igång med gymnasiesärskola i egen 

regi men att man då kan samverka med Vasaskolan vad gäller elever med större 

omvårdnadsbehov. 

 

En annan fråga som just nu utreds är behovet av ett nytt övningsområde för 

anläggningsprogrammet. Idag nyttjar skolan ett övningsområde på Hamrebanan men skulle 

vilja ha ett område närmare skolan, för att slippa skjutsa eleverna till och frånövningsplatsen. 

 

Elevantal på gymnasium & vuxenutbildningar hösten 2021 

 Martin Koch gymnasiet – 357 elever 

 SFI – 125 elever 

 VUX – 115 elever 

 Lär VUX – 15 elever 

 Vård – 83 elever 

 YH – 55 elever + 198 elever som läser på distans 

 

 
12.4 Särskilda boendeplatser för äldre 

 
Behovet av särskilda boendeplatser för äldre är beroende av flera faktorer såsom 

befolkningsprognoser, genomsnittlig boendetid och tillgången på förebyggande 

verksamheter som exempelvis hemtjänst, dagvård m.m. Omsorgsförvaltningen har även 

förvarnat att man ser en trend där den äldre befolkningen bor kvar längre i sina hem, 

vilket ger andra merkostnader i form av hjälpmedel m.m. 

 

Hedemora kommun har behov av att tillskapa ytterligare SÄBO-platser för att möta den 

åldrande befolkningen, enligt kommunens bostadsförsörjningsplan. Nedan presenteras 

förslag till lokalförsörjningsplan för omsorgen och hur kommunen kan förtäta inom 

befintliga verksamheter, både på kort och på lång sikt för att utöka antalet särskilda 

boendeplatser för äldre.  
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Möjligheter och behov – Lokaler Omsorgen 

 

Steg 1. Flytt av gruppbostaden Rosen (beslut taget av ON) 

Gruppbostaden Rosen ska flytta från Munkbohemmet eftersom en gruppbostad inte bör 

vara placerad i institutionella miljöer. Rosens gruppbostad kommer att flytta till Yrkesvägens 

nya planerade gruppbostad. Gruppbostaden på Yrkesvägen 30 kommer preliminärt att vara 

färdigställd till den 1 juli 2022 då 6 brukare planeras flytta in, varav de flesta från Rosen. 

Rosens gruppbostad kommer att avvecklas innan sommaren och de brukare som ska flytta 

från Rosen till annan gruppbostad än Yrkesvägen 30 kan flytta ut tidigare under våren 2022. 

 

Steg 2. Nya säbo-platser på Rosen 

Lokalen som gruppbostaden Rosen lämnar är tänkt att i första hand nyttjas som 

ersättningslokal för demens/äldreboenden på Norden innan ombyggnation av ventilationen 

startar där i september 2022. De personer som förflyttas till de 6 lägenheterna på Rosen 

kommer att erbjudas en permanent plats där och man kommer samtidigt passa på att 

ytskiktsrenovera lägenheterna på Rosen innan inflyttning sker under tiden de är tomma.  

 

Steg 3. Flytt av HSR-enheten 

Hälso- sjukvård -och rehabiliteringsenheten (HSR) som idag är uppdelad i lokaler på Vinstra 

(rehab) samt Hjalmar på Norden (sjuksköterskorna) vill flytta ihop till mer ändamålsenliga 

lokaler för bättre synergieffekter. Man tittar just nu på kommunens lokaler vid Kraftgatan 8-

12. De lokaler man tittar på främst är de som idag nyttjas av bildningsförvaltningen och som 

blir lediga i början av 2022. 

För att HSR-enheten ska kunna flytta in i lokalerna på Kraftgatan så krävs 

hyresgästanpassningar/ombyggnationer. Omsorgsförvaltningen har fyllt i en VBL 

(verksamhetsbeskrivning för lokalförändring) med HSR-enhetens samlade lokalbehov och 

gett Hedemora kommunfastigheter i uppgift att ta fram en kalkyl samt skiss för ombyggnad 

av bildnings lokaler. Ombyggnationen skulle kunna starta tidigast under hösten 2022 och 

lokalerna skulle då kunna stå färdiga tidigast hösten 2023. Kostnaden för ombyggnationen 

betalas av verksamheten genom hyrestillägg fr.o.m. tillträdesdagen.  

 

Steg 4. Nya säbo-platser på Hjalmar 

Lokalerna på Hjalmar som idag nyttjas av sjuksköterskorna inom HSR innehåller 5 lägenheter 

med gemensamhetsytor som även tidigare nyttjats för äldreboende. Genom att man flyttar 

hela HSR-enheten till Kraftgatan så frigörs dessa lägenheter för att kunna användas till 5 

äldreboendeplaster, utan några ombyggnadskostnader eller extra hyreskostnader för 

omsorgsförvaltningen, eftersom de nya platserna som hyrs ut i andra hand till brukarna även 

genererar hyresintäkter för omsorgen. Omsorgsförvaltningen bör dock vidare utreda vilket 

extra personalbehov som behövs för denna lösning samt ta fram kostnader för det.  

 

Steg 5. Nytt avtal Vinstra (äldreboende, korttidsboende, rehab), omförhandling pågår. 

Utökning med 10 säbo-platser? 

Det nuvarande hyresavtalet på Vinstra som avser Vinstragårdens äldreboende, 

korttidsboende/växelboende samt rehabs lokaler inom HSR löper ut den 2023-12-31. Just nu 

pågår omförhandling av hyresavtalet mellan Hedemora bostäder/Hedemora kommun 

(omsorgen) och fastighetsägaren SBB. Hedemora bostäder vill förhandla villkoren i ett nytt 

avtal i god tid innan avtalet löper ut för att veta förutsättningarna för en ev. fortsatt 

förhyrning. Får Hedemora bostäder/kommunen igenom de hyresvillkor och önskemål man 

har avseende lokalerna kan en fortsatt förhyrning utesluta alternativet att annars bygga ett 

nytt äldreboende. Nuvarande Vinstra kan fungera väl förutsatt att överenskommelse kan ske 
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med fastighetsägaren om renovering av nuvarande lokaler samt om fastighetsägaren har 

vilja att öka antalet lägenheter i de lokaler som rehab säger upp.  

 

Steg 6. Nya säbo-platser Hemtjänstens lokaler Granen 

Hemtjänsten har sina kontor i samma byggnad som Granens äldreboende i Långshyttan. 

Dessa kontor har även tidigare varit lägenheter för äldre. Skulle hemtjänsten flytta till 

förslagsvis lokalerna på Ekorrens förskola i Långshyttan (om Ekorren flyttar in i 

Jonsboskolan) så skulle man kunna tillskapa ytterligare 5 lägenheter/äldreboendeplatser på 

Granen.  

 

Steg 7. Utbyggnad av Norden 20 + 20 nya säbo-platser 

För att tillskapa ytterligare säbo-platser finns möjligheten att bygga ut Norden med 1-2 

flyglar i vardera 1-2 plan. Hedemora bostäder har tidigare tagit fram skisser på en sådan 

utbyggnad som skulle kunna skapa 20 nya platser per flygel (1 avdelning med 10 platser per 

plan) och därmed totalt 40 nya äldreboendeplatser.   

Utbyggnaden av respektive flygel kan ske etappvis och en utbyggnad skapar synergieffekter 

med befintlig äldreboendeverksamhet på Norden. En stor enhet ger samordningsvinster för 

personalen. Norden saknar idag även en del förrådsutrymmen som skulle kunna utökas i 

samband med en utbyggnation. 

 

Steg 8. Utbyggnad av Hjalmar med 4 nya säbo-platser 

För att få en rationellare enhet på Hjalmar med högre personaltäthet så kan man även bygga 

ut Hjalmars avdelning till 9 platser istället för 5. Skiss finns på hur man skulle kunna bygga ut 

Hjalmar med 4 lägenheter. Då de befintliga lokalerna på Hjalmar har något trängre 

korridorer samt något mindre gemensamma ytor än övriga avdelningar på Norden så bör en 

utbyggnad av Norden som genererar fler rationella enheter enligt steg 7 prioriteras först.  

 

 

Slutsats 

I och med denna lokalförsörjningsplan tillskapas det totalt 11 nya särskilda boendeplatser 

för äldre inom kommunens befintliga verksamhetslokaler inom ca 2 år. D.v.s. 6 platser på 

Rosen under nästa år och 5 platser på Hjalmar tidigast andra delen av 2023. Under denna 

tidsperiod kan även planeringen av flytt av hemtjänsten i Långshyttan påbörjas som skapar 

ytterligare 5 äldreboendeplatser på Granen.  

När rehab flyttar till Kraftgatan och lämnar sina lokaler på Vinstra kan fastighetsägaren 

påbörja ombyggnad av 10 nya lägenheter i dessa lokaler. När ombyggnaden är klar kan de 

nya lägenheterna i första hand användas som evakueringslägenheter för övriga boenden på 

Vinstragården, under tiden fastighetsägaren renoverar de befintliga lägenheterna på övriga 

avdelningar. När renoveringen är färdig står 10 nya lägenheter lediga till förfogande för 

äldreboendet. 

Inom en femårsperiod ca skulle det kunna tänkas vara rimligt att påbörja utbyggnad av 

Norden med 20-40 platser och därefter när behov finns utbyggnad av Hjalmar med 4 platser. 

 

Omsorgsförvaltningen har tillsammans med lokalstrategen även tittat på fler möjliga 

lösningar inom kommunens lokaler för att på sikt skapa ännu fler äldreboendeplatser. 
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Följande äldreboendeplatser finns i kommunen idag 

 
 Granen – 25 boenden 

 Norden – 48 boenden 

 Munkbohemmet – 34 boenden 

 Vinstragården – 29 boenden + 10 korttidsboenden/växelboenden 

 
12.5 Bostad med särskild service enligt LSS/SoL 
Bostad med särskild service ska erbjudas kommuninvånarna enligt lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Av tradition är det 

gruppbostäder som består av ett mindre antal lägenheter med delat 

gemensamhetsutrymme och fast bemanning dygnet runt eller en servicebostad, d.v.s. en 

separat lägenhet i närheten av gemensamt utrymme och  personal som finns tillgänglig vid 

behov.  

 

Verksamheten för brukare inom funktionshinderområdet kommer att förändras eftersom 

omsorgsförvaltningens bedömning är att fler människor kommer att vara berättigade till 

servicebostad jämfört med i dag. Medan behovet av boende i gruppbostad kommer att 

minska. I slutet av 2022 kommer det att finnas 6 gruppbostäder och 3 servicebostäder inom 

kommunen, Rosen och Damastvägen gruppbostäder avvecklas under året och flyttar till den 

nya gruppbostaden på Yrkesvägen 30. 

 
Gruppbostäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

 Damastvägen – 5 platser (lokalen uppsagd till den 2022-09-30, flyttar till bl.a. 

Yrkesvägen 30 under 2022) 

 Karl Trotzig – 6 platser 

 Täppanvägen – 6 platser 

 Sturegatan – 6 platser 

 Rosen – 6 platser (flyttar till bl.a. Yrkesvägen 30 under 2022) 

 Norrbygatan – 6 platser 

 Kommande 2022: Yrkesvägen 30 – 6 platser 

 
Servicebostäder enligt LSS 

 Backliden – 10 platser 

 Hökargatan – 4 platser + 4 satelitlägenheter 

 Tallgatan – 4 platser (varav 1 plats enligt SoL) + 8 satelitlägenheter 

 
Gruppbostäder enligt SoL (Socialtjänstlagen) 

 Björkgården – 6 platser  

 
12.6 Daglig verksamhet/Dagverksamhet 

Behovet av dagverksamhet kommer att öka i liten skala. 

Vad gäller daglig verksamhet finns det i dagsläget behov av en tvättstuga för att tvätta 

hemtjänstens arbetskläder, eftersom Tvättboa inte kan utöka sin dagliga verksamhet för 

att lokalerna är för små. Förslag finns att bygga en ny tvättstuga vid hemtjänstens lokaler 

på Vintergatan 2.  
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Mini-Maxi och Nygammalt anser att lokalerna inte är ändamålsenliga för sina 

verksamheter. Man bör se över om Nygammalt, Mini-Maxi, LH Metall och LH Trä kan 

utöka och flytta om i sina lokaler på Kraftgatan. I samband med det bör även de fackliga 

representanter som finns i andra delar på Kraftgatan genomlysa sina lokaler eftersom de 

har stora ytor för sin verksamhet som kan användas mer effektivt.  

En omflyttning av omsorgsförvaltningens verksamheter på Kraftgatan är under pågående 

utredning för att optimera verksamheternas flöden sinsemellan och dess 

lokalanvändande. 

 
Kommunens dagliga verksamheter: 

 Skrinet (försäljning) 

 LH Verkstaden (försäljning) 

 Tvättboa 

 Hamre ridskola 

 Korpen/Ängen/Källan 

 (Mini-Maxi och Nygammalt är inte en daglig verksamhet. Verksamheterna är en 

del inom kommunens arbetsmarknadsenhet.)  

 

Dagverksamhet inom kommunen 

 Dagverksamheten Hedbygläntan för demenssjuka 

 

 

13  Kommunens egna fastigheter 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för, planerar, utför och projektleder 
investeringsprojekt i de kommunägda fastighetsobjekten. 

 
 Vasahallen – Under året som varit har man vid återkommande tillfällen varit 

tvungen att lappa och laga flera läckor i bassängen.  Under 2022 ska 

underhållsåtgärder utföras, såsom ny värme- och undercentral, nya partikelfilter, 

ventiler och avgasare. Taket behöver ny takduk (beslut tas 2022), en 

mögelutredning kommer samtidigt att göras i samband med tidigare takläckage. 

Behov finns av målning på fasad, takfot och fönster, bör ses över.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ta fram förslag på hur en 

ny simbassäng och barnbassäng kan utformas i Hedemora kommun. 

Simbassängen bör ligga i anslutning till Vasahallen för att möjliggöra samverkan 

med befintliga omklädningsrum och duschrum. Utredning pågår. 

 Idrottsplatsen Klosterliden har flera delar som bör renoveras. Exempelvis läktaren, 

pumphuset och fasaden behöver målas. Behovet kommer att ses över närmare 

under 2022. 

 Hedemora Ishall – Takåtgärder har utförts under det senaste året p.g.a. dålig 

takkonstruktion där man har bytt ut en träbalk och byggt ut/förlängt takfoten 

samt bytt ut taktrall och nitar. En ny dagvattenledning för takavvattningen har 

installerats. Markstabiliseringsåtgärder har utförts p.g.a. sättningsskador i 

byggnaden. Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har äskat medel för 

yttertaksisolering, ny takduk och takplåt för att åtgärda de kondens- och 

fuktproblem som ännu kvarstår i takkonstruktionen. Duschar, förråd och 

omklädningsrum är gamla, slitna och fuktskadade och utredning kommer att 

göras för att se över behov för dessa ytor. Önskemål om fjärrvärme finns. 
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 Ridanläggning i Hamre har behov av tillgänglighetsåtgärder såsom ny RWC samt 

behov av ny belysning. Beslutat uppdrag finns om att kommunen ska köpa 

ridhuset från ridklubben så att kommunen ska äga hela anläggningen. 

 Gruvlaven i Intrånget renoverades under 2021 med målning av fasad och tak.  

 Sveaparkskiosken – Taket behöver ses över då takpannor skadats. 

 Rostugnen i Vikmanshyttan har större behov av renovering än vad som bedömts 

tidigare och framförallt taket är i behov av att bytas ut (beslut tas 2022). 

 F.d. bastun i Trollbo bör ses över hur den används idag. 

 Wahlmanska huset – En utredning kommer att göras under 2022 för att ta fram 

en plan för hur byggnaden ska användas. Huset används just nu av kulturenheten 

för renovering av kommunens konstsamling. Bör denna verksamhet vara kvar där 

eller bör man satsa på annan typ av kulturell offentlig verksamhet som passar 

huset och dess historia? Wahlmanska huset är en kulturhistorisk byggnad med ett 

kulturhistoriskt värde. Renoveringsbehov finns och tillgänglighetsanpassningar 

kan komma att behövas beroende på framtida användning. Miljö-och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över underhållsbehoven närmare under 

kommande utredning. Planuppdrag för utveckling av intilliggande markområde 

finns och diskussioner har även förts om försäljning skulle vara aktuellt när 

detaljplanen är antagen. 

 Rådhuset och annexet – Hur ser man politiskt på vilken framtida verksamhet som 

ska finnas i rådhuset? Kommunstyrelsens strategiutskott bör ange den framtida 

inriktningen. Utredning kommer att ske under 2022 för hur rådhuset och annexet 

ska användas. Frågor som bör besvaras i utredningen är om man kan kombinera 

annan verksamhet i rådhuset om de förtroendevalda sitter kvar i lokalerna? Vilka 

tillgänglighetsanpassningar behövs? Hur ska annexet användas? Förslag finns från 

lokalstyrgruppen om att annexet ska bli museum för arkitekterna Aalto och 

Wahlman och vad skulle en sådan lösning innebära för möjligheter/utmaningar? 

Vad gäller underhåll så har man under året bytt ut rådhustornets urtavlor samt lagat 

takplåt runt tornets staket. Undercentralen behöver ses över och bytas ut. 

 Hönsan kallbadhus och hopptorn behöver tätare underhåll vad gäller tvätt och 

målning, målat med linoljefärg. Tvätt och målning är utfört under året men även 

hopptornet behöver målas inom den närmsta tiden. Kallbadhuset har ett stort 

renoveringsbehov. Utredning  av olika alternativ pågår och beslut behöver tas inom 

kort. 

 Vasaliden – Belysning på båda planerna kommer att installeras under 2022.  

 F.d. brandstationen i Vikmanshyttan (består av två byggnader). Puts på fasad 

behöver ses över. En av byggnaderna står tom och miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över användningsbehovet för kommunen. 
 

 



 

Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 

 

20 

 

          Bildtext: Rostugnen i Vikmanshyttan 

 

 

 

14  Övrig lokalinformation 
 
 Omförhandling pågår av hyresavtalet för Vinstra (äldreboende, korttidsboende och 

rehab). 

 Hyresavtalet för gruppbostaden Damastvägen (extern inhyrning) är uppsagt till den 

2022-09-30. 

 AB Hedemorabostäder har köpt Yrkesvägen 30 i Hedemora. Byggnaden ska 

användas som gruppbostad för 6 brukare. 

 Hedemora kommun har under 2021 sålt ishallen Klosterhallen i Långshyttan. 

 Renoveringen av Tjädernhuset förväntas vara klar i december 2021 och 

kommunens förvaltningar kommer att flytta in i början av 2022. 
 
 

  Bildtext: Vy över Hönsan med hopptornet och kallbadhuset i bakgrunden 
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§ 5 Dnr KS522-21   141 

Näringslivsstrategi Hedemora kommun 
 

Sammanfattning 
Under ett års tid har Näringslivsenheten tillsammans med politiker, 
representanter från näringslivet samt tjänstemän från kommunen arbetat fram 
en Näringslivsstrategi som syftar till att skapa en gemensam riktning för att 
möta kommunens utmaningar och ta tillvara möjligheterna med delaktighet 
och god samverkan mellan näringslivet, kommunorganisationen och andra 
samverkande aktörer. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Näringsliv Hedemora den 7 januari 2022 med 
tillhörande bilaga, förslag till Näringslivsstrategi 

Strategiutskottets beslut 
Uppföljning sker till strategiutskottet den 19 december 2022. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Näringslivsstrategin antas samt att Näringslivsenheten får mandat att 
implementera denna strategi i kommunens alla förvaltningar samt de 
kommunala bolagen.  
  

Utdrag till  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 



 

 
 
Hedemora kommun 

Hemsida 
www.hedemora.se 

E-post 
kommunledningskontoret@hedemora.se 
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Näringslivsstrategi 

Sammanfattning 
Under ett års tid har Näringslivsenheten tillsammans med politiker, 
representanter från näringslivet samt tjänstemän från kommunen arbetat fram 
en Näringslivsstrategi som syftar till att skapa en gemensam riktning för att 
möta kommunens utmaningar och ta tillvara möjligheterna med delaktighet 
och god samverkan mellan näringslivet, kommunorganisationen och andra 
samverkande aktörer. 

Ärendebeskrivning 
Förutsättningarna för Hedemoras näringsliv är goda. Andelen företagare är 
högre än rikssnittet, nyföretagandet ligger också på en hög nivå, de flesta 
branscher finns representerade samt både stora och små företag. Trots dessa 
goda förutsättningar har Hedemora varit långt ner i Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet. Det är något vi vill ändra på. 
 
För att möta de utmaningar som Hedemora kommun står inför har fem 
strategiska målområden identifierats. Alla fem är viktiga och behöver hänga 
ihop för att skapa en bra helhet. Dessa är: 

• Goda förutsättningar för företagande 
• God dialog och samverkan 
• Stolta ambassadörer för Hedemora kommun 
• Rätt kompetens för att växa 
• Ökad attraktivitet får Hedemora kommun att växa 

 
Näringslivsstrategin är inte en strategi för hur Näringslivsenheten ska utföra 
sitt arbete utan hur Hedemora Kommun och våra kommunala bolag genom 
att väga in tillämpliga delar ur Näringslivsstrategin i sin egen 
verksamhetsplanering samt formulera egna mål/aktiviteter kan skapa en 
attraktivera kommun att bo, verka och besöka samt att detta blir en viktig del 
i strävan mot visionen ”Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun”. 
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Näringslivsenheten tycker att detta är en bra, enkel och tydlig strategi och 
om den antas kommer vi mer aktivt kunna arbeta för att skapa ett bättre 
företagsklimat för vårt näringsliv. Når vi målen i denna strategi kommer det 
på sikt leda till en öka population, fler arbetstillfällen, större möjlighet för 
våra företag att fortsätta utvecklas och stanna i kommunen samt att vi blir en 
attraktivare kommun när det gäller nyetableringar av verksamheter men även 
besökare till våra utflyktsmål och sevärdheter. 
 

Förslag till beslut 
Näringslivsstrategin antas samt att Näringslivsenheten får mandat att 
implementera denna strategi i kommunens alla förvaltningar samt de 
kommunala bolagen.  

Christian Fredin 
Näringslivschef  
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Förord 
Under 2021 har kommunen tillsammans med representanter för näringslivet i Hedemora 
arbetat fram en ny näringslivsstrategi. I hela arbetet har kommunalråden och oppositionsråd 
deltagit av den enkla anledningen att näringslivet behöver långsiktigt bra förutsättningar 
oavsett vilka partier som styr kommunen. 
 
Genom god samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället skapas 
förutsättningar för ett hållbart och attraktivt Hedemora. Ett starkt näringsliv skapar 
arbetstillfällen för Hedemorabor och inpendlare. Med Hedemora avses hela kommunens 
geografiska område, dvs inte bara centrum och angränsande tätort.  
 
Förutsättningarna för Hedemoras näringsliv är goda. Andelen företagare är högre än 
rikssnittet, nyföretagandet ligger också på en hög nivå, de flesta branscher finns 
representerade samt både stora och små företag. Trots dessa goda förutsättningar har 
Hedemora varit långt ner i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är något vi 
vill ändra på. 
 
Syftet med näringslivsstrategin är att skapa en gemensam riktning för att möta kommunens 
utmaningar och ta tillvara möjligheterna med delaktighet och god samverkan mellan 
näringslivet, kommunorganisationen och andra samverkande aktörer. Näringslivsstrategin är i 
sig inte lösningen utan det är att tillsammans genomföra dessa strategier i praktiken och följa 
upp resultatet. Det blir en viktig del i strävan mot visionen Hedemora är en välkomnande och 
hållbar kommun. 
 
 
 
Hedemora 2021-12-08 
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Strategin 
 
För att möta de utmaningar som Hedemora kommun står inför har fem strategiska 
målområden utkristalliserat sig i diskussionerna med näringslivet. Alla fem är viktiga och 
behöver hänga ihop för att skapa en bra helhet. Dessa är: 

• Stolta ambassadörer för Hedemora kommun 
• God dialog och samverkan 
• Ökad attraktivitet får Hedemora kommun att växa 
• Rätt kompetens för att växa 
• Goda förutsättningar för företagande 

 
 

 
Bild 1. Visionens strategiska målområden 

 
 
I följande avsnitt beskrivs innebörden av och innehållet i varje målområde. 
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Förutom vad som faktiskt utförs för att uppnå strategin är det också viktigt att berätta om det. 
Det behöver därför kommuniceras ”bevis” (aktiviteter, resultat och effekter) på att Hedemora 
kommun utvecklas i positiv riktning. Ett stort ansvar för kommunikationen har självfallet 
kommunens kommunikatörer men effekten blir än större om ”alla” är goda ambassadörer för 
Hedemora och pratar gott om kommunen, näringslivet och samarbetet. Det innebär inte att 
tysta ner kritik eller sakna självkritik för det behövs för att utvecklas. Det handlar inte heller 
om att göra reklam för kommunorganisationen utan snarare att uppmuntra och locka nya 
företag och människor att se Hedemora kommun som ett bra val att bo, verka och besöka. 
 

 
• Synliggöra goda exempel och lyfta fram det som är unikt med Hedemora kommun 
• Lyfta fram och uppmuntra goda ambassadörer för Hedemora 
• Uttrycka en stolt självbild och Hedemoras identitet 

 
 

• Årligen öka betyget i KKIK:s mätning av tillit och förtroende 
• Kommunikationsinsatser för attraktivitet/TEM besökare i Hedemora 

 
 
 

Stolta ambassadörer för Hedemora 

Mål 

Mått 
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Kommunen och näringslivet är beroende av varandra och behöver samspela för att skapa bra 
lösningar och förutsättningar. En ömsesidig förståelse och intresse för varandra är grunden för 
tillit och förtroende och dialog är det viktigaste verktyget för det. Näringslivet bör därför 
involveras mer i de kommunala beslut som påverkar näringslivet.   
 
 

• Ökad ömsesidig förståelse och vilja att hitta lösningar 
• Fokusgrupper utses utifrån aktuella och angelägna frågor som berör näringslivet för att 

möjliggöra samskapande 
 

 
• Årligen öka betyget avseende Politikers och tjänstemäns attityd till företagande i 

SNL:s fötertagsklimatundersökning 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

God dialog och samverkan 

Mål 

Mått 
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Studier om platsers attraktivitet visar att det är ett komplext begrepp som dessutom förändras 
över tid. Från att ha handlat mycket om samhällsbyggnadsfaktorer såsom arkitektur, utbud av 
nöjen, handel, strandtomter mm har på senare tid sociala faktorer uppmärksammats mer som 
betydelsefulla, inte minst segregation, brott och otrygghet.  
 
 

• Hedemora kommun ska kunna erbjuda en mångfald och variation av attraktiva tomter 
och boenden 

• Aktivt förebygga all form av brottslighet för att skapa trygghet för alla som bor och 
verkar i Hedemora kommun 

 
 

• Alltid kunna erbjuda detaljplanerad mark 
• Årligen öka resultatet i tidningen Fokus undersökning “Här är bäst att bo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ökad attraktivitet får Hedemora att växa 

Mål 

Mått 
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Många företag vittnar om svårigheten att få tag i den kompetens som behövs för att driva och 
utveckla sitt företag. Från att ha gällt spetskompetens inom vissa branscher så börjar det nu 
omfatta alla kategorier. Hedemora och dess företag behöver både jobba med att locka fler och 
att se hur kompetens kan utvecklas på plats. 
 
 

• Samverkan skola och näringsliv 
• Aktivt locka till inflyttning och underlätta för medflyttande 
• Proaktiv headhunting av studenter– behåll kontakten med Hedemorabor under 

studietiden på annan ort 
• Förmåga att locka och utveckla nyexaminerade inom företaget och kommunen 

 
 

• Positivt befolkningsnetto i åldersgruppen 18-65 år 
• Permanenta projektet Samverkan skola-näringsliv så att alla högstadieelever har 

kontakt med ett fadderföretag  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätt kompetens för att växa 

Mål 

Mått 
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De vanligaste orsakerna till att företag har kontakt med kommunen är olika former av 
myndighetsärenden, upphandlingar och/eller mark-/fastighetsförvärv. Vissa gör det bara en 
gång i livet och vet inte därför vem som skall kontaktas, hur det går till och vad som kan 
förväntas. Bemötandet behöver därför vara vägledande och vänligt utan avkall på 
rättsäkerhet/likabehandling. 
 
 

• Professionell och smidig myndighetsutövning. Varje tjänstepersons handläggning och 
bemötande har betydelse 

• Enkelt för lokala företag att deltaga i upphandlingar 
• Tillgång till lokaler och byggbar mark för att kunna etablera sig eller utöka sin 

verksamhet 
 
 

• Årligen öka det sammanfattande betyget i Svenskt Näringslivs företagsklimat samt 
SKR:s Insikts-undersökning  

• Alla företag erbjuds möjligheten till tidig dialog vid relevanta upphandlingar som 
Hedemora kommun genomför 
 
 

 
 
 
 

Goda förutsättningar för företagande 

Mål 

Mått 
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Strategin i praktiken – från ord till handling 
Om strategin skall förverkligas behöver den genomsyra alla förvaltningars och kommunala 
bolags arbete i tillämpliga delar. Detta görs genom att väga in näringslivsstrategin i samband 
med förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplanering och formulerar egna mål/aktiviteter 
i sin aktivitetsplan samt genomför och följer upp dessa.  
 
Näringsliv Hedemora sammanställer alla förvaltningars näringslivsmål/aktiviteter, följer upp 
dessa samt rapporterar detta till den politiska ledningen. 
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§ 143 Dnr 2020.427.041 
Dnr 2021.840.221 

Omdisponering av investeringsmedel till år 2022 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin investeringsbudget ett 
antal investeringar som ännu inte genererat några kostnader år 2021 och 
önskar därmed en omdisponering av investeringsmedlen till kommande 
budgetår.  

Investeringsprojekten som önskas överflyttas avser 
tillgänglighetsinventering yttre miljö, rondellen Tviksta-RV70 samt 
Kallbadhuset renovering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19 
november 2021 med tillhörande bilaga 1. Tillgänglighetsinventering yttre 
miljö 

Förslag till kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige att ej 
påbörjade investeringar överflyttas till år 2022,  

Projekt 49310 Tillgänglighetsinventering yttre miljö, 0,5 mkr 

Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 1,0 mkr 

Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

KS041-20   041
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Angelica Eriksson Nordqvist, 0225-342 63 
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Omdisponering av investeringsmedel till år 2022 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin investeringsbudget ett 
antal investeringar som ännu inte genererat några kostnader år 2021 och 
önskar därmed en omdisponering av investeringsmedlen till kommande 
budgetår.  

Investeringsprojekten som önskas överflyttas avser 
tillgänglighetsinventering yttre miljö, rondellen Tviksta-RV70 samt 
Kallbadhuset renovering.  

Ärendebeskrivning 

Tillgänglighetsinventering yttre miljö 
Inventering har utförts dels i form av en tillgänglighetspromenad, 
uppsökande samråd med intresseorganisationer, samt digital inventering via 
kommunens hemsida där medborgare markerat en aktuell plats med kartnål 
och med text beskrivit tillgänglighetshinder. Inga externa kostnader har 
belastat investeringen och önskemålet är istället att använda investeringens 
medel för direkta åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten i yttre miljö 
under kommande budgetår.  
 

• Se över placeringarna och antalet handikapparkeringar i centrala 
Hedemora för att öka tillgängligheten till olika besöksmål. 

• Arbeta för förbättrad tillgänglighet i Sveaparken. 

• Förbättra tillgängligheten vid övergångsställe på Sätervägen, 
samt förtydliga övergångsställen generellt. 

• Uppdatera Hedemora kommuns uteserverings policy för att 
ytterligare förbättra tillgängligheten och även innehålla riktlinjer 
för användningen av trottoarer utanför ex. butiker. 

• I samarbete med kommunikationsenheten informera allmänheten 
om fortsatt möjlighet att rapportera tillgänglighet och trygghets 
hinder via infracontrol. 
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Rondellen Tviksta-RV70 
Ett politiskt beslut ang. utformningen behövs för fortsatt arbete. Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att presentera förslag på 
utsmyckning och kostnadsbild av upprustning av befintlig ryttare vid 
strategiutskottet den 20 december 2021. 
 

Kallbadhuset renovering 
Ett politiskt beslut angående Kallbadhusets framtida utformning behövs för 
fortsatt arbete. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta 
fram förslag på utformning som alla berörda parter kan enas kring. Detta 
kommer preliminärt att presenteras under första kvartalet 2022. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige att ej 
påbörjade investeringar överflyttas till år 2022,  

• Projekt 49310 Tillgänglighetsinventering yttre miljö, 0,5 mkr 

• Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 1,0 mkr 

• Projekt 49291 Kallbadhuset, 2,0 mkr 

  

 

 

Niklas Arfs, teknisk chef   

Kristofer Abrahamsson, projektledare Samhällsenheten 

Angelica Eriksson Nordqvist, ekonom 



Sammanställning av 

 Tillgänglighetsinventering yttre miljö i centrala Hedemora 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning av synpunkter via telefon och mail : 

 
1. Sveaparken. Ur en rullstolsburen perspektiv så vore ju en stenlagd (slät) gång alternativt 

asfaltsgång från de tillgängliga parkeringsplatserna till tennis/padelbanorna, lekparken, 
serveringen samt en hårdlanserar yta utanför serveringen. Sen vet jag ej hur den tillgängliga 
toaletten kan disponeras, kanske redan finns en lösning på det. De gånger det anordnas 
tillställningar nere i Sveaparken (typ konserter mm) så stängs alltid de tillgängliga platserna 
av och dom används till annat som rör själva arrangemanget, inte bra. Sen i övrigt så hade 
det väl varit trevligt med tillgängliga bord. Typ såna med bänkar fast det är ett mer över häng 
på gavlarna så man kan rulla intill med rullstolar både vanliga men även permobiler. 
- Mail från anonym medborgare 
 

2. Ett övergångsställe med avfasade trottoarkanter över Borgaregatan i norra änden är önskvärt 
då den ena sidans smala trottoar inte är användbar p.g.a. mycket överhäng från buskar 
sommartid och att den inte skottas vintertid. 
- Telefonsamtal från anonym medborgare 
 

3. Ett övergångsställe över Callerholmsgatan i närheten av nr. 16 är önskvärt då det längs den 
gatan bara finns ett enda övergångsställe längs den långa vägen.  
-  Telefonsamtal från anonym medborgare 

 
4. Bättre märkning vid övergången mellan Vintergatan 1 A och B samt Hedbygatan 1 A och B då 

det uppstår förväxling av adresserna, även ambulansen har haft svårt att hitta. 
-   Telefonsamtal från anonym medborgare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minnesanteckningar från tillgänglighetspromenad yttre miljö i 
Hedemora centrum  
2020-04-27 10:00 – 11:30 

 

 

Närvarande:  
Kristofer Abrahamsson projektledare Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen Hedemora kommun 

Carin Laby föreningen Synskadade Hedemora Säter 

Bengt Bäcke ombudsman SRF Dalarna 

 

Upplägg 
Gruppen samlades 10:00 utanför Centrumgallerians entré för kort genomgång. Därefter gav sig 
gruppen ut och gick Åsgatan norrut sedan tillbaka Åsgatan söderut och ner Ämbetsgatan och tillbaka 
med avslut vid parkeringen intill centrumgallerian.  

 

 

Iakttagelser och förslag på åtgärder 
Under promenaden diskuterades flera generella hinder och olika lösningar. bl.a. diskuterades 
uteserveringar, gatupratare, marschaller och hur man tar sig förbi dessa.  
Vikten av att det finns en ”bottenbräda” eller liknande längst ner mot marken runt 
uteserveringar diskuterades då en sådan avsevärt förenklar för synskadade med teknikkäpp. 
Användningen och placeringen av s.k. gatupratare eller ev. marschaller bör vara styrt i policy 
för att inte hindra framkomligheten. 
Kommunen har en uteserveringspolicy som togs fram 2013, innehållet i denna bör ses över 
och eventuellt revideras. 
Byggnation av taktila stråk utförs ofta felaktigt eller där det inte tillför någon större hjälp. 
Som t.ex. på platser där det finns fullgoda naturliga ledstråk t.ex. i form av en husfasad och en 
trottoarkant. Vid ombyggnationer ska tillgängligheten planeras och utformningen kan 
lämpligtvis konsulteras med sakkunniga som t.ex. SRF Dalarna.  
Övergångsställen i Hedemora centrum är ett stort problem för synskadade. Det blev vi varse 
vid promenaden idag. Övergångsställena går helt enkelt inte att hitta. Lösningar på detta kan 
vara t.ex. pollare i detta sammanhang en låg stolpe - höjd ca 90 cm - med tickljud och 
horisontell överyta och som placeras vid övergångsställe med taktil riktningsgivare och ev. 
kartillustration på överytan.  



Därtill kan också kupolplattor på var sida om övergångsstället visa synskadade med 
teknikkäpp var övergångsstället är placerat. De ger en indikation i den käppen vilket gör att 
man stannar upp och därmed minimerar risken för att av misstag gå ut i körbanan. 
 
Placeringen av ett övergångsställe vid Hökartorget känns inte naturlig då det inte ligger i linje 
med gata och trottoar. Det här är också en plats där många genar över gatan utan att gå vid 
övergångsstället. 

 
Bild 1. Bilden visar Hökartorget och Ämbetsgatan med pilar som visar en vanligt använd gångriktning samt en 
ring med ett frågetecken vid övergångsstället där placeringen av denna är i fråga.  
 
Tillgängligheten över ytor med kullerstenar är problematisk och kan vara svårt att ta sig fram 
över. Här kan plana ytor i form av ledstråk förbättra framkomligheten. 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Lina Norlander /Äldreomsorg /Omsorgsförvaltningen
Skickat: den 20 januari 2022 17:11
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Sv: Avgift socialpsykiatri
Bifogade filer: ON § 281.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards 

LINA NORLANDER

Assistent 

Omsorgsförvaltningen

Telefon: 0225-341 35

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun 

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General 
Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 

KS030-22   730
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Lina Norlander /Äldreomsorg /Omsorgsförvaltningen
Skickat: den 27 januari 2022 16:33
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Sv: Tjänsteskrivelse
Bifogade filer: ON § 8.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards 

LINA NORLANDER

Assistent

Omsorgsförvaltningen 

Telefon: 0225-341 35 

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun 

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General 
Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 

KS033-22   706
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Omsorgsförvaltningen 
Vintergatan 2 
776 33 Hedemora 
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0225-340 00 
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433-2409 
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Ändring i Socialtjänstlagen (2001:453) 

Sammanfattning 
Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen, SoL knutna till 
prisbasbeloppet. Några av de beloppen är högkostnadsskyddet och 
minimibeloppet. I socialutskottets betänkande 2021/22 SoU1 förslogs en 
höjning av minimibeloppet. Förslaget antogs av riksdagen den 16 december 
2021. Lagändring i socialtjänstlagen (2001:453)  trädde i kraft den 1 januari 
2022. 

Ärendebeskrivning 
För att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL är flera av de belopp som används knutna 
till prisbasbeloppet, såsom högkostnadsskyddet och minimibeloppet. 
Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5§ SoL, omfattar avgift för hemtjänst, 
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar 
och får per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger av 
prisbasbeloppet. För år 2022 motsvarar det 2 170,28 kr per månad. 
Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna 
den enskildes levnadskostnader, utom bostadskostnaden, med ledning av ett 
minimibelopp enligt 8 kap. 7§ SoL. Minimibeloppet enligt första stycket ska 
täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, 
dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, 
hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 
Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. 
I socialutskottets betänkande 2021/22 SoU1 förslogs en höjning av 
minimibeloppet. Höjningen motsvarar höjningen av konsumtionsstödet i 
bostadstillägget, dvs 200 kr per månad för ensamstående och 100 kr 
sammanlevande makar och sambor.  
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Minimibeloppet är enligt 8 kap.7§ SoL för ensamstående lägst en tolftedel av 
1,4044 (1,3546 år 2021) gånger prisbasbeloppet, för år 2022 motsvarar det 
5 652,71 kr per månad.  
Minimibeloppet för var och en sammanlevande makar och sambor är lägst 
en tolftedel av 1,1694 (1,1446 år 2021) gånger av prisbasbeloppet, för år 
2022 motsvarar det 4 706,84 kr per månad. 
Minimibeloppet kan efter individuell prövning höjas om den enskilde på 
grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt 
högre belopp än det som anges i 8 kap. 7§ SoL. Yngre personer med 
funktionsnedsättning kan efter en individuell prövning beräknas till en nivå 
som överstiger minimibeloppet med upp till 10%.  
 

Ekonomi 
Vid beräkning av avgift inom äldreomsorgen gäller högkostnadsskyddet 
enligt 8 kap. 5§ SoL, för år 2022 motsvarar det 2170,28 kr per månad. 
Minimibeloppet enligt 8 kap. 7§ SoL motsvarar det för ensamstående 
5 652,71 kr per månad och för sammanlevande makar och sambor 4 706,84 
kr per månad för år 2022. 
 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt nedan; 
Enligt riksdagens beslut att enligt 8 kap. 7§ socialtjänstlagen (2001:453) ska 
minimibeloppet om inte annat följer av 8§, alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av 

1. 1,4044 prisbasbelopp för ensamstående 
2. 1,1694 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och 

sambor. 
 
 
 
Anna Frisk Gustafsson  Michaela Grönvalls 
Avdelningschef  Enhetschef 

 
  

 



DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet
KS515‐21 622 2021‐12‐09 Medborgarinititiativ om bara ekologisk mat i kommunens förskolor och skolor I dagsläget äter Hedemora kommuns barn och unga dagens stora måltid (och ibland även frukost och mellanmål) på 

förskolan resp. skolan, 5 dagar i veckan. Av all mat är idag endast 32 % ekologik. Det betyder att 68 % av maten innehåller 

en rad olika gifter (besprutningsmedel, tillväxtmedel, och ofta tillsattsämnen) som påverkar jorden, vattnet, och inte minst 

barnen.  Ambitionen enligt kommunens hemsida är att andelen ekologisk mat ska öka årligen. Det är en för vag ambition 

anser jag och många fler av Hedemora kommuns invånare. Vi önskar nu en drastisk förändring av prioritet och föreslår att 

Hedemora kommun pionjerar som första kommun att erbjuda 100 % ekologisk mat på alla skolor och förskolor. Det vill vi,

‐ För miljöns skull, så barnen och deras barnbarn också får möjlighet att andas frisk luft och dricka rent vatten på vår 

hemplanet. 

‐ För hälsans skull, att förebygga barnens hälsa så mycket som möjligt betyder att välja bort gifter till 100 %.

‐ För barnens utveckling, att ge barnen de bästa förutsättningarna.

”Bekämpningsmedel påverkar inte bara de skadedjur eller ogräs som det är tänkt att bekämpa. Gifterna påverkar även 

annat levande runt gården, kan vara direkt skadliga för den som arbetar på gården och rester av ämnet riskerar att stanna 

kvar i maten vi äter, Bekämpningsmedlen stannar inte heller bara på området det behandlar utan sprids i värsta fall till 

vattendrag, sjöar och grundvatten där det kan skada växter och djur och utgöra ett hot mot dricksvattnet. Det är dyrt att 

rena dricksvatten från bekämpnings‐medel.” Ur artikel från Naturskyddsföreningen: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/6‐anledningar‐att‐byta‐till‐eko/

Det finns skolor, som tex Wandorfskolor, som serverar mycket eller till och med utslutande biodynamsk eller ekologisk kost. 

Och jag ser ingen anledning till att de kommunala skolorna ska servera besprutad mat.

Här finns länk till en förskola att inspireras av, eller köpa in mat ifrån:

https://www.s2hforskolor.se/s2h‐f%C3%B6rskolor/ekologisk‐mat 

Kommunens mål är att andelen ekologisk mat ska öka varje år men det finns ett stort ekologiskt utbud idag och således inga 

hinder för att erbjuda enbart ekologisk mat nu. Ett sätt att ställa om snabbt är att ta in en konsult som kan ta fram ett 

matförändringsprogram, och forma en ny meny som faller inom en rimlig budget. Jag anser att förändringen här är för viktig 

för barnens hälsa och allas vår miljö för att förbise, skjuta upp, eller fastna i gamla mönster. Jag vill se att 100 % ekologisk 

matsedel fullföljs under året 2022.

KS012‐22 339 2022‐01‐04 Medborgarinitiativ om att skapa en hundrastgård i Långshyttan Vi i Långshyttan vill gärna ha en hundrastgård. Då alla andra byar runt omkring o vi är ett gäng som både tränar 

hundar osv så vill vi gärna ha en hundrastgård..så hundarna kan både tränas o leka med andra för att även kunna 

få bättre gemenskap med folk med liknande intressen.

KS013‐22 314 2022‐01‐04 Medborgarinitiativ om att lämna en remsa osandad på alla gångvägar och småvägar Mitt förslag är att kommunens sandning ska ske överallt där det behövs, men att man ska lämna en 

halvmetersbred remsa osandad på alla gångvägar och småvägar. Sparkåkning är ett gammalt, mycket roligt och 

praktiskt sätt att förflytta sig på vintern. I Hedemora, liksom på många andra ställen, görs det ofta omöjligt av 

kommunens nitiska sandning. Jag vet att halkolyckor är ett stort problem, men jag tycker att man borde kunna 

kombinera flera sätt att röra sig. Jag går minst 10000 steg om dagen själv och vet att mitt förslag skulle fungera 

för både gående, cyklande och sparkåkare. Många gamla och folk med dålig balans (dit hör jag) uppskattar att ha 

en spark att hålla sig i och att lasta varor på. Det är lite tragiskt att av idel välvilja hindra ett sådant här gammalt 

kulturarv att leva vidare!

KS014‐22 314 2022‐01‐05 Medborgarinitiativ om att lämna en remsa osandad på gång‐ och cykelbanor Mitt förslag är att ni endast ska sanda halva gång‐ och cykelbanor. Det skulle vara kul om man kunde åka spark, 

dra barnen i pulkor och snowracer (Bob) med mera. Saknar det!



DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet

KS027‐22 310 2022‐01‐14 Medborgarinitiativ om att namnge Hedemoras stadsdelar Vad de olika stadsdelarna heter i Hedemora är något som jag som Hedemorabo inte ens har koll på. Det är trist 

att namnet glöms bort, försvinner. Det vore trevligt om man på något vis, med skyltar uppmärksammade alla 

områden. Mullbacken, Åhagen, Solliden, Epaåkern, Tviksta, Västkusten , Högåsa osv. Några av områdena har jag 

själv googlat fram , kollat sophämtningsschemat . Min gamla mamma nästan 90 år berättar om områden hon 

bott eller arbetat på under sitt liv och jag har inte vetat vart hon menar. Trist om våra stadsdelar inte "syns". 

Förslagsvis, använd o visa vad områdena heter. Har sett detta på många mindre orter jag besökt på resor runt 

om i landet, Sörmland ex har väldigt trevliga "historiska " skyltar. Trevligt med skyltade benämnda 

stadsdelar/områden i Hedemora, att hålla vid liv något som verkar fallit i glömska hos många inkl mig själv.

KS032‐22 339 2022‐01‐26 Medborgarinitiativ om hundrastgård på Stadsberget Som hundägare tycker jag och flera med mig att det skulle vara fantastiskt med en hundrastgård på stadsberget. 

Ofta när man tagit sin promenad vill man sitta ner och fika lite och prata med andra hundägare, medan 

hundarna leker. En bra plats skulle kunna vara den ovala gräsyta som finns uppe vid parkeringen. Den klipps ju 

ändå. Ett stängsel och ett par robusta bord räcker bra. (Förresten, tackför bordet i rastgården vid Brunnsjöliden 

)!
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Kommunfullmäktige tillhanda. 

Med vänlig hälsning 

Helle Bryn‐Jensen 
Jurist, Rättsenheten 
Länsstyrelsen Dalarna 

Telefon: 010‐225 03 96 
Växel: 010‐225 00 00 
helle.bryn‐jensen@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/dalarna 

För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

VARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte 
är helt säker på att dessa är ok. 

KS516-21   191
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Besöksadress Åsgatan 38 Orgnr 202100-2429

Helle Bryn-Jensen
Telefon: 010-225 03 96
Fax: 010-225 01 10
helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

Inspektion av överförmyndarna i Avesta, Hedemora och 
Norbergs kommuner år 2020

Närvarande: Med anledning av den pandemi som pågår i världen har årets tillsyn 
genomförts utan fysisk närvaro på arbetsstället. 

Tillsynen har genomförts genom att länsstyrelsen har begärt ut listor på vilka 
ärenden som finns och utifrån dessa beställt kopior på vissa dokument i akten. I 
samband med listorna har också länsstyrelsen fått svar på frågor genom att 
nämnden har besvarat en enkät (årsredogörelse). Uppföljning av akt-granskningen 
med frågestund har genomförts via en digital möteslösning. Vid uppföljningen deltog 
Torbjörn Granström chef, Terhi Lehtinen Andersson handläggare, Camilla 
Pettersson handläggare, Sara Stille Handläggare, Därefter har kansliet återkopplat 
på frågor som lyftes vid uppföljningen. 

1. Överförmyndarens verksamhet

Ur årsredogörelsen framkommer det att kansliet är bemannat med 5 
personer på 4,5 årsarbetskrafter. Kansliet kommer att utökas till 
totalt 5,5 heltidstjänster från 1 december som en direkt följd av att 
Fagersta kommuns överförmyndare flyttar in med sina ärenden till 
kansliet i Hedemora. Med den nya bemanningen tror man att 
arbetsbelastningen kommer att fungera.  
Ca 90 % av årsräkningarna från ställföreträdare kom in i tid och 
granskningen av dessa är klar. Av de 24 påminnelse som skickades ut 
gick två ända till vitesbeslut hos tingsrätten. 
Vid den årliga omprövningen av förvaltarskap inhämtas uppgifter 
från i första hand förvaltaren och sedan eventuellt ett läkarintyg eller 
en social utredning.  
Delegationsordningen har uppdaterats och trädde i kraft den 1 
januari 2020. 
Ur statistiken kan man utläsa att de tre kommunerna har totalt 
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2. Sammanfattning av årets inspektion

Genom att vi med ett annorlunda upplägg har kunnat titta på många 
fler akter än vi brukar har vi upptäckt en del administrativa 
underligheter i akthanteringen men i stort fungerar enheten mycket 
bra och gör ett bra arbete. Länsstyrelsen ser fram emot det fortsatta 
arbetet med dokumentmallar och rutinbeskrivningar som nu görs i 
samband med systembytet. 

Eventuella brister som lett till påpekanden eller kritik avseende 
akthanteringen framgår i respektive bilaga. 

Tillsynen förklaras härmed avslutad

Protokollet har upprättats av jurist Helle Bryn-Jensen. 

Kopia till:
Överförmyndaren i Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner via 
överförmyndarkansliet, overformyndarkansli@hedemora.se
Kommunfullmäktige i Avesta kommun, servicecenter@avesta.se 
Kommunfullmäktige i Hedemora kommun, kommun@hedemora.se 
Kommunfullmäktige i Norberg kommun, info@norberg.se
JO, jokansli1@jo.se 

 

mailto:overformyndarkansli@hedemora.se?subject=&body=
mailto:servicecenter@avesta.se
mailto:kommun@hedemora.se
mailto:info@norberg.se
mailto:jokansli1@jo.se
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Rättsenheten
Helle Bryn-Jensen
Direkt 010-2250396
helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858

Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Org nr 202100-2429
Besöksadress Åsgatan 38

Bilaga för Hedemoras kommun

1. Granskning av slumpvis utvalda akter

Akt 953 H Godmanskap 
Bra redogörelser i akten. 
Ingen anmärkning

Akt 5336 H Godmanskap
Akt 57 H Förvaltarskap 
Akt 296 H Förvaltarskap 
Akt 5432 H Godmanskap 11:2 bevaka rätt i dödsbo
Akt 1008 H Ensamkommande barn
Akt 462 H Godmanskap 
Akt 216 H Godmanskap
Akt 34 H Godmanskap 
Akt 691 H Förvaltarskap 
Akt 145 H Godmanskap 
Akt 934 H Förvaltarskap 
Ingen anmärkning

Akt 5055 H ensamkommande barn
Akten borde ha avslutats 1/1-18 vilket kansliet nu är 
medveten om.
I övrigt ingen anmärkning 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: kommun
Skickat: den 20 december 2021 13:05
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: VB: Protokoll från årets överförmyndartillsyn
Bifogade filer: Bilaga Hedemora(19523497).pdf; Tillsynsprotokoll(19345604).pdf; Följebrev 

Hedemora.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

 Hej, 

Detta mail har kommit till hedemora@kommun.se och vi skickar till dig för besvarande. 

Vänligen svara direkt till den ursprungliga avsändaren (inte till kundtjänst) samt ombesörj eventuell diarieföring. Är 
mailet inte avsett för dig att hantera, vänligen skicka tillbaka det till oss i kundtjänst. Om du vet vem som ska vara 
mottagaren, informera oss gärna om det så kan vi göra rätt vid nästa tillfälle. 

Hedemora kommuns tjänstegaranti säger att kunder/medborgare ska få åtminstone ett första svar från oss inom två 
arbetsdagar. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

ELISABETH 
Kundtjänst 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-34000 

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 

Från: Andersdotter Ulrika <ulrika.andersdotter@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 20 december 2021 12:01 
Till: kommun <kommun@hedemora.se> 
Ämne: Protokoll från årets överförmyndartillsyn 

Hej, 

VARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte 
är helt säker på att dessa är ok.  

KS535-21   191
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Enligt ämnesraden kommer här protokollet från årets överförmyndartillsyn. Bifogat är även följebrev till 
kommunfullmäktige.  
  
Med vänlig hälsning 
  
Ulrika Andersdotter  
Jurist Rättsenheten  
Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden 
 
Telefon: 010-225 05 48 
Växel:    010-225 00 00 
ulrika.andersdotter@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/dalarna 
  
För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
  
  



 

 
Följebrev 
 
  

  
Rättsenheten 
Ulrika Andersdotter 
Direkt 010-2250548 
ulrika.andersdotter@lansstyrelsen.se 

Hedemora kommun 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858 
Postadress 791 84 FALUN  E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429 
Besöksadress Åsgatan 38    

 

 

Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet 

 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. 
Kopia av protokoll över inspektionen översänds härmed, adresserad till 
kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och 
därmed ytterst ansvariga för verksamheten, för kännedom. 

 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 
överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna. 
Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels registret 
över ärenden enligt föräldrabalken, dels stickprovsvis utvalda akter. 
Länsstyrelsen ska upprätta ett protokoll över inspektionen. 

 

I protokollet redogörs aktgranskningen akt för akt med angivande av 
aktnummer alternativt initialer. Om anmärkningar anges kan det röra sig 
om allt från brister av enklare karaktär, t.ex. handlingar som inkommit till 
överförmyndaren utan att ha stämplats in, till brister av allvarligare 
karaktär såsom avsaknad av årsredovisning från en ställföreträdare. En 
anmärkning behöver alltså inte innebära att akten har allvarliga brister. 
Eventuell kritik som framförs kan vara av enklare eller allvarligare art, allt 
beroende på anmärkningarnas beskaffenhet. Länsstyrelsen använder sig av 
en tregradig kritikskala som utgörs av formuleringarna kan inte undgå 
kritik, kritik, och allvarlig kritik. För det fall granskningen inte påvisar 
några brister eller endast påvisar ett fåtal brister av ringa art som inte 
föranleder kritik kommer det att anges i en sammanfattande bedömning. 
Länsstyrelsen kan också ålägga överförmyndarnämnden att genomföra 
förändring eller förbättring med anledning av en anmärkning och som ska 
redovisas separat eller vid nästkommande inspektion.  

 
 

Ulrika Andersdotter 
Jurist 
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Postadress:791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

Överförmyndarenheten i Hedemora
overformyndarkansli@hedemora.se 

Tillsyn hos V-Dala överförmyndarsamverkan 
innefattande Avesta, Hedemora och 
Norbergs överförmyndare samt Fagersta 
överförmyndarnämnd den 25 november 
2021

Närvarande: Torbjörn Granström enhetschef, Terhi Lechtinen-
Andersson handläggare, Camilla Pettersson handläggare, Anna-Karin 
Olsson handläggare, Marja Lindblom Liljekvist assistent, Sara Stille 
handläggare, Ulrika Andersdotter jurist Länsstyrelsen Dalarna, Anna-
Karin Alm jurist Länsstyrelsen Dalarna, Helle Bryn-Jensen jurist 
Länsstyrelsen Dalarna.

1 Överförmyndarens verksamhet

1.1 Allmänt om verksamheten
V-Dala överförmyndarsamverkan är en samverkan mellan Avesta, 
Hedemora, Norberg och Fagersta kommuner. Fagersta kommun anslöt 
till verksamheten i januari 2021. Fagersta kommun har en 
överförmyndarnämnd och de övriga tre har enskilda överförmyndare. 
Kontoret för verksamheten ligger i Hedemora. Verksamheten har en 
samlad årsarbetskraft på 5,75 heltidstjänster. Tjänsterna består av en 
chef, fyra handläggare och en assistent på 0,75 %. Från och med 2022 
kommer ytterligare en handläggare att vara anställd. När bemanningen 
är på plats bedöms resurserna vara tillräckliga och den tillkommande 
handläggaren anställs för att kunna möta kommande behov. 
Diskussion om gemensam nämnd föreligger vilket verksamheten 
kommer att verka för under 2022. Förhoppningen är att det ska vara 
klart till 2023. 

1.2 Verksamheten i siffror
Ur statistiken kan även utläsas hur många redovisningshandlingar som 
har blivit granskade med anmärkning. Rikssnittet ligger på 2,39 % för 
de aktuella kommunerna ligger det mellan 0,55 och 2,32 %. Av detta 
framgår alltså att samtliga kommuner ligger under rikssnittet vad 
gäller anmärkningar.  

Protokoll

Datum
2021-12-01

Ärendebeteckning 
203-19365-2021

mailto:overformyndarkansli@hedemora.se
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En annan siffra som sticker ut i statistiken är antalet 
ställföreträdarskap som är förvaltarskap. Rikssnittet för procentuell 
andel av befolkningen som har ställföreträdare ligger på 0,8 % varav 
15 % består av förvaltarskap. Motsvarande siffror gällande 
ställföreträdarskap inom kommunerna enligt nedan.

Riket Avesta Fagersta Hedemora Norberg

Ställföreträdarskap % 0,8 0,87 1,5 1,4 0,9

Varav förvaltarskap % 15 20 18 27,9 7

Här kan vi se att samtliga kommuner utom Norberg ligger över 
rikssnittet. Det ska dock noteras att för små kommuner blir påverkan 
stor procentuellt sett även med få ärenden. 
Totalkostnaden per kommuninvånare samt kommunernas andel av 
arvodeskostnaden ser ut som följer:

Riket Avesta Fagersta Hedemora Norberg

Kostnad/invånare 114 kr 130 kr 129 kr 161 kr 113 kr

Kommunens del 
av utbetalda 
arvoden i %

43 51 39 48 37 

Siffrorna i tabellen indikerar att Hedemora kommun kanske bär en 
större kostnad för kansliet än de övriga kommunerna. 

1.3 Granskning av årsräkningar
90 % av årsräkningarna kom in i tid. 36 påminnelser skickades. Fyra 
vitesföreläggande lämnades till överförmyndaren men inga till 
tingsrätt. Granskningen av föregående år blev klar i augusti men det 
mesta var gjort redan i juni. Vid granskningen förekom anmärkningar 
enligt 16 kap. 5 § föräldrabalken avseende sammanblandning av 
ekonomi. 

1.4 Ställföreträdare och årlig omprövning av 
förvaltarskap

Nya ställföreträdare kontrolleras mot belastningsregister, hos 
kronofogdemyndigheten och eventuellt socialregistret. Bedömning av 
lämplighet utgår också ifrån vad de har angett i intresseanmälan. Möte 
med tilltänkt ställföreträdare kan också genomföras. Befintliga 
ställföreträdare kontrolleras mot belastningsregister och 
kronofogdemyndigheten en gång om året. 
Ställföreträdarna erbjuds regelbundna utbildningar för bland annat 
årsredovisningar. Nya ställföreträdare har utbildats digitalt och ett 
utbildningsmaterial har tagits fram som kan användas enskilt eller i 
mindre grupper. 
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Omprövning av förvaltarskap sker i slutet av varje år. Alla förvaltare 
får ut en blankett som ligger till grund för prövningen. Genomgång av 
akten utförs och eventuellt läkarintyg samt socialt utlåtande inhämtas 
vilket sedan ligger till grund för omprövningen.

2 Granskning av akter

Vid besöket granskades sammanlagt 31 slumpvis utvalda akter. 
Eventuella kommentarer och kritik återfinns i bilagorna för respektive 
kommun.

3 Förvaring av akter

Akterna förvaras i brandsäkra och låsbara skåp. Enheten har gott om 
utrymme och mycket god ordning bland sina akter.

4 Sammanfattning av årets inspektion

Länsstyrelsen fick ett gott bemötande vid årets tillsyn. Fagersta 
kommun har anslutit till verksamheten i år vilket enheten verkar ha 
hanterat bra. Merparten av akterna granskades utan anmärkning. 

Tillsynen förklaras härmed avslutad.

Beslutet har fattats av enhetschef Daniel Eriksson med jurist Helle 
Bryn-Jensen som granskande. Protokollet har upprättats av jurist 
Ulrika Andersdotter.

Kopia till
Kommunfullmäktige i Avesta kommun, servicecenter@avesta.se
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun, info@fagersta.se 
Kommunfullmäktige i Hedemora kommun, kommun@hedemora.se
Kommunfullmäktige i Norberg kommun, info@norberg.se
JO, jokansli1@jo.se 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:servicecenter@avesta.se
mailto:info@fagersta.se
mailto:kommun@hedemora.se
mailto:info@norberg.se
mailto:jokansli1@jo.se
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Överförmyndarenheten i Hedemora

Granskning av akter Hedemora
Akt 115H Förvaltarskap
Akt 934H Förvaltarskap
Ovanstående akter granskades utan anmärkning.

Akt 520H Förvaltarskap
Många korrigeringar i årsräkningen för 2019 och dessutom med 
tippex som skrivits över med både röd och blå text.
Akt 691H Förvaltarskap
Vid överförmyndarens granskning av årsräkning så har inte posterna 
bockats av. Detta gör att det är svårt att se att den faktiskt har 
kontrollerats. 

Bilaga Hedemora

Datum
2021-12-17

Ärendebeteckning 
203-19365-2021



 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

PROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-02-03 

 
 

 
 

 
 

Kommunfullmäktiges presidium 
  
Plats Rådhuset 
Datum 2022-02-03, kl. 10.00-10-20 
Deltagare Ulf Hansson (S), ordförande – via teams 

Erica Drugge (C) 
Lena Eriksson, nämndsekreterare 

 
 
 

1. Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2022 – 
fysiskt eller digitalt? 
Pandemin påverkar fortfarande samhället och restriktioner för hur 
människor får träffas och mötas finns. Dock flaggas det om att man den 
9 februari 2022 ska upphäva restriktionerna. 
Frågan är om fullmäktige ska sammanträda fysiskt eller på distans 
diskuteras. 
 
Beslut: Fullmäktige ska sammanträda fysiskt. Kommunsekreteraren 
 meddelar närradion och justerare om beslutet. 

2. Hedemorablomman 
Vid föregående beredning beslutade man att Hedemorablomman skulle 
delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2021. 
Dock kunde den nominerade ta emot blomman och utdelningen skulle 
därför ske vid ett senare tillfälle.  
 
Beslut:  Utdelning av Hedemorablomman ska ske vid fullmäktiges 
 sammanträde den 15 februari månad 2022.                                                                     
               Mottagare av Hedemorablomman bjuds in av 
 kommunsekreteraren till Sankt Paulusgården. 

3. Kommunrevisionen 
Vid fullmäktiges sammanträde den 15 februari 2022 ska fullmäktige 
behandla revisionens granskning av kommunens långsiktiga finansiella 
planering. Kommunrevisionens ordförande har meddelat 
kommunsekreteraren att kommunrevisionen inte kommer att delta vid 
behandlingen av ärendet. 
 

Beslut:  Revisionen får meddela om de kommer att närvara. 

4. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ 
6 medborgarinitiativ har inkommit: 
-  Medborgarinitiativ om bara ekologisk mat i kommunens förskolor 
 och skolor 
-  Medborgarinitiativ om att skapa en hundrastgård i Långshyttan 
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- Medborgarinitiativ om att lämna en remsa osandad på alla gångvägar 
 och småvägar för sparkåkare 
- Medborgarinitiativ om att lämna en remsa osandad på gång- och 
 cykelbanor för att kunna dra barn i bob 
- Medborgarinitiativ om att namnge Hedemoras stadsdelar 
- Medborgarinitiativ om hundrastgård på Stadsberget 

5. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor 
Ingen fråga har inkommit. 
 
Två motioner har inkommit: 
-  Motion om brist på behöriga lärare från Allan Mattsson (KL), 
 remitterad av kommunsekreteraren till bildningsnämnden 
-  Motion om servicecenter i Långshyttan från Allan Mattsson (KL), 
 remitterad av kommunsekreteraren till kommunstyrelsen 
 
Obesvarad interpellation från Allan Mattsson (KL) ställd till 
omsorgsnämndens ordförande Kajsa-Lena Fagerström (S), ska besvaras: 
- Interpellation om tidigare bifallen motion om stöd till anhörigvårdare 

6. Fyllnadsval 
Följande fyllnadsval ska behandlas: 
 
-  Ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, efter Henrik Selin 
 (S) som övergått till ledamot och ordförande i nämnden.  
- Avsägelse från Jennie Vikström (KL) som ersättare i omsorgsnämnden 
-  Avsägelse från Göran Wennerström (M) som ledamot och 2:e vice 
 ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

7. Delgivningar 
Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till 
kommunfullmäktige. 

8. Dagordning för 15 februari 
Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.  
 
Beslut:  Hedemorablomman tillkommer  
               Ä 8, Bostadspolitiska riktlinjer utgår. 

9. Justering 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 15 februari 2022 ska 
ske torsdag den 17 februari 2022 kl. 16.00 i Rådhuset. På tur att justera 
är Socialdemokraterna och Moderaterna. 

10. Beslutet om att ändra antalet ledamöter i fullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2021 att föreslå 
Länsstyrelsen Dalarna att inför valåret 2022 ändra antalet ledamöter i 
Hedemora kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 35 ledamöter. 
Länsstyrelsen har den 21 januari 2022 informerat kommunsekreteraren 
att i och med att den nya kommunallagen trädde kraft, så ska numera ett 
beslut om antalet ledamöter i fullmäktige tas av kommunfullmäktige 
själva. Därav behöver kommunfullmäktige fatta nytt beslut om antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige. 
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Ärendet bereddes av kommunstyrelsen den 1 februari 2022 och kommer 
upp till fullmäktige för ställningstagande nu den 15 februari 2022. 

11. Information inför behandlingen av utbetalning av partistöd 
2022 
Information lämnas om att kommunsekreteraren den 28 februari 2022 
kommer att skicka ut till partiernas postmottagare underlag inför 
redovisning och utbetalning av partistöd 2022. 
KF-presidiet tar del av preliminär beräkning av utbetalning av partistöd 
och vad som krävs för ett parti att få del av det beräknade partistödet (se 
reglemente för partistöd). 

12. Begäran om anstånd för återrapportering av uppdrag 
avseende bidragsbestämmelser för föreningar 
Den 24 november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om nya 
bestämmelser för föreningsbidrag utifrån den så kallade dialogmodellen. 
Vidare beslutade fullmäktige att bildningsnämnden skulle återrapportera 
implementeringen av de nya kriterierna till fullmäktige den 26 april 
2022.  
 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott beslutade den 24 januari 
2022 att begära anstånd hos kommunfullmäktige att flytta fram 
återrapporteringen till den 18 oktober 2022. 
 
Beslut: KF-presidiet beslutar att återrapporten flyttas fram till 
 fullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2022. Ordförande 
 kommer delge information till fullmäktige i samband med 
 sammanträdet den 15 februari 2022.  

13. Kommande möte 
Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i mars 2022 hålls 
torsdag den 10 mars 2022, kl. 10.00 i Tjädernhuset. 
Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning.  
 
Ulf Hansson (S) Jennifer Berglund,  
 ordförande kommunsekreterare 
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