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Kommunfullmäktige 
Jennifer Berglund 

KUNGÖRELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-19 

Kommunfullmäktige 
kallas härmed till sammanträde tisdag den 26 april 2022 kl 18.00 i St Paulusgården. 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten 
i kommunreceptionen, Hökargatan 6, 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. Årsredovisning 2021
6. Revisionsberättelse 2021 för Hedemora kommun
7. Fråga om ansvarsfrihet
8. Anmälan av granskning av avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut 

verkställs
9. Redovisning och utbetalning av partistöd
10. Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024
11. Begäran från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om omdisponering av 

investeringsmedel
12. Framställan om gemensam nämnd för kommunerna Avesta, Fagersta, Hedemora och 

Norbergs överförmyndarverksamhet med en förvaltning som utgår ifrån V-Dala 
överförmyndarkansli

13. Förslag på arvode till förtidsröstmottagare, röstmottagare och ordförande samt vice 
ordförande i vallokal

14. Ställningstagande om fortsatt utredning av befintlig och ny simhall
15. Årsredovisning 2021 för gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
16. Årsredovisning 2021 för Västmanland-Dalarna lönenämnd
17. Redovisning av obehandlade motioner
18. Redovisning av obehandlade medborgarförslag
19. Anmälan av motioner
20. Anmälan av interpellationer och frågor
21. Anmälan av medborgarinitiativ
22. Valärenden
23. Delgivningar
24. 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
Ulf Kindlund (KL) Agneta Andreasson-Bäck
Ers Ers
Patrik Lindström (KL) Henrik Selin (S)
Ers Ers
Ulrika Sundquist (L) Camilla Norberg (S)
Ers Ers
Emilia Romboni (-) 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  Anmälan av interpellationer, utgår 

Förslag till beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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Ä 5 Dnr KS041-20   041 

Årsredovisning 2021 för Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde presenterade ekonomichefen utkastet till 
årsredovisning 2021 för Hedemora kommun. Förslag var att 
kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen 2021. Melker Andersson (M) och Britt-Inger Remning (M) 
yrkade att kommunstyrelsen skulle bordlägga ärendet. Yrkandet bifölls. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2022 återupptogs ärendet 
och kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisning 2021 för Hedemora kommun. 

Beslutsunderlag 
Förslag till årsredovisning 2021 för Hedemora kommun från 
ekonomiavdelningen den 1 mars 2022 
Kommunstyrelsen den 8 mars 2022 § 16 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 29 

Förslag till kommunfullmäktige 
Årsredovisning 2021 för Hedemora kommun godkänns. 
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Ä 6 Dnr KS041-21   041 

Revisionsberättelse 2021 för Hedemora kommun 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas 
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i 
kommunens företag. 

Revisorerna bedömer att sammantaget att styrelse och nämnder i Hedemora 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt västligt är rättvisande. 

Revisorerna bedömer att styrelsen och nämndernas interna kontroll har varit 
tillräcklig. 

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Däremot 
bedömer revisorerna att resultatet av verksamhetsmålen för kommunen inte 
är förenligt med vad fullmäktige fastställt då endast 60 % av målen uppfylls. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse 

och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021 från kommunrevisionen den 19 april 2022 
 
Förslag till beslut 
Revisionsberättelsen 2021 godkänns. 
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Ä 7 Dnr KS041-21   041 

Fråga om ansvarsfrihet  
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till revisorernas förslag att tillstyrka 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för 2021 den 19 april 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa 
organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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Ä 8 Dnr KS068-22   007 

Anmälan av granskning av avseende kommunens 
kontroll av att fattade politiska beslut verkställs 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av 
kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2021.  

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att det saknas formaliserade rutiner för att säkerställa att av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och 
återrapporteras. Utifrån de granskade besluten gör revisionen bedömningen 
att besluten i regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för 
verkställighet. Dock anser revisionen att det inte alltid är tydligt inom vilken 
tidsram som beslut ska genomföras. I lite mindre än hälften av de beslut som 
granskats saknas det information om återrapportering. Revisionen bedömer 
att besluten skulle kunna förtydligas. Med utgångspunkt från de granskade 
besluten gör revisionen därtill bedömningen att kommunens arbetssätt för 
bevakning av att beslut verkställs fungerar i praktiken. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
att: 

1. Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att 
säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras. 

2. Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om 
uppdrag anges tidpunkt för återrapportering. 

3. I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna 
avseende verkställande av beslut och återrapportering. 

Kommunrevisionen rekommenderade fullmäktige att begära in ett yttrande 
avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 
revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i 
juni år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Granskning från kommunrevisionen den 16 mars 2022 

 

Forts. §  
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Forts. §  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 
kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige i juni 2022. Det innebär 
att yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 juni 2022. 

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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Ä 9 Dnr KS045-22   104 

Redovisning och utbetalning av partistöd 
Sammanfattning 
Enligt det reglemente för partistöd som kommunfullmäktige antagit den 13 
februari 2018 ska kommunfullmäktige årligen i april fatta beslut om 
utbetalning av partistödet. För att kunna få del av partistödet krävs att varje 
parti lämnar en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet 
använts föregående år. 

Alla partier har inkommit med redovisningar inom föreskriven tid. 
 
Beslutsunderlag 
Partistödsredovisning från Socialdemokraterna den 8 mars 2022 
Partistödsredovisning från Sverigedemokraterna den 10 mars 2022 
Partistödsredovisning från Vänsterpartiet den 21 mars 2022 
Partistödsredovisning från Kommunlistan den 22 mars 2022 
Partistödsredovisning från Liberalerna den 23 mars 2022 
Partistödsredovisning från Kristdemokraterna den 25 mars 2022 
Partistödsredovisning från Moderaterna den 25 mars 2022 
Partistödsredovisning från Miljöpartiet den 29 mars 2022 
Partistödsredovisning från Centerpartiet i Hedemora den 30 mars 2022 
 
Förslag till beslut 

1. Presenterade partistödsredovisningar för året 2021 godkänns. 
2. Partistöd för året 2022 utbetalas till samtliga partier som finns 

representerade i Hedemora kommuns kommunfullmäktige. 
  

Utdrag till 

Partierna 
Ekonomiavdelningen 
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Ä 10 Dnr KS009-20   201 

Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024 

Sammanfattning 
Förslag till Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024/2029 behandlades av 
kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021. Strategiutskottet 
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anta Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024/2029 för Hedemora kommun, 
med tillägg för vissa redaktionella ändringar. Lennart Mångs (M) deltog inte 
i beslutet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 1 februari 2022. Britt-Inger 
Remning (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motivering att 
man önskar en redovisning över vad som är gjort. Yrkandet bifölls. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2022 och Melker 
Andersson (M) yrkade bifall till förslaget från Anja Hedqvist (S) om att man 
ändrar till Bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024. Man tar bort året 2029. 
Yrkandet bifölls. 

Lennart Mångs (M) yrkade att en årlig uppföljning ska ske i 
kommunstyrelsen under februari månad. Yrkandet bifölls. 

Beslutsunderlag  
Föregående bostadspolitiska riktlinjer 2016–2019, antagen av 
kommunfullmäktige den 13 september 2016 § 102, förlängd av 
kommunstyrelsens strategiutskott den 14 oktober 2019 § 97 
Förslag till Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024/2029 den 13 december 
2021 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021 § 77 
Kommunstyrelsen den 1 februari 2022 § 5 
Skrivelse med uppföljning av föregående bostadspolitiska riktlinjer 2016–
2019 från kommunstyrelsens ordförande den 5 april 2022 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 31 

Forts. § 
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Forts. §  

Förslag till kommunfullmäktige  
1. Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024 för Hedemora kommun antas. 

2. En uppföljning av Bostadspolitiska riktlinjer 2021–2024 för 
Hedemora kommun ska årligen ske till kommunstyrelsen i februari 
månad. 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 11 Dnr KS041-20   041 

Begäran från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
om omdisponering av investeringsmedel 
 
Sammanfattning 
I investeringsplanen år 2021 beviljades en budget på 2,0 mkr till Rondellen 
Tviksta-RV70. Projektet har inte genererat några kostnader under år 2021 
och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen önskade därför omdisponera 
investeringsbudgeten på 2,0 mkr till år 2022 vilket också beslutades av 
kommunfullmäktige den 15 februari 2022. Tyvärr smög sig ett skrivfel in i 
tjänsteskrivelsen och beslutet blev att överflytta 1 mkr istället för 2 mkr. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2022 föreslår 
kommunfullmäktige att tidigare beslut ersätts med att:  

- budgeten för projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70 på 2,0 mkr 
överflyttas till år 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2022 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att tidigare beslut ersätts med att:  

- budgeten för projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70 på 2,0 mkr 
överflyttas till år 2022. 

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 
Kommunfullmäktige den 15 februari 2022 § 11 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 9 mars 2022 § 16 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2022 § 28 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 34 

 

 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

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

- Projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70, 2,0 mkr 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  
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Ä 12 Dnr KS088-22   190 

Framställan om gemensam nämnd för kommunerna 
Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs 
överförmyndarverksamhet med en förvaltning som 
utgår ifrån V-Dala överförmyndarkansli 
 
Sammanfattning 
Överförmyndarverksamheten står under de kommande åren inför stora 
förändringar på nationell nivå. För att möta de kommande förändringar som 
sker på området vill de enskilda överförmyndarna i Avesta, Hedemora och 
Norberg och överförmyndarnämnden i Fagersta utveckla sin samverkan 
inom V-Dala överförmyndarsamverkan och ingå i en gemensam 
överförmyndarnämnd med start den 1 januari 2023. Värdkommunen för den 
gemensamma nämnden föreslås vara Hedemora kommun. 

I en tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 8 mars 2022 
föreslås att kommunerna i V-Dala överförmyndarsamverkan, Avesta, 
Hedemora och Norberg, ska ingå i en gemensam överförmyndarnämnd med 
Fagersta kommun. 
Samtliga ovan nämnda kommuner ska samverka inom ramen för V-Dala 
överförmyndarsamverkan från och med den 1 januari 2023. V-Dala 
överförmyndarkansliets verksamhet organiseras under en enskild 
förvaltning, överförmyndarförvaltningen i värdkommunen Hedemora. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från V-Dala Överförmyndarsamverkan den 8 mars 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2022 § 29 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 35 

 

 

 

 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunerna i V-Dala överförmyndarsamverkan, Avesta, Hedemora 

och Norberg, ska ingå i en gemensam överförmyndarnämnd med 
Fagersta kommun. 

2. Samtliga ovan nämnda kommuner ska samverka inom ramen för V-
Dala överförmyndarsamverkan från och med den 1 januari 2023. 

3. V-Dala överförmyndarkansliets verksamhet organiseras under en 
enskild förvaltning, överförmyndarförvaltningen i värdkommunen 
Hedemora. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ovan nämnda 
kommuner fattar ett likalydande beslut. 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  
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Ä 13 KS103-22   024 

Förslag på arvode till förtidsröstmottagare, 
röstmottagare och ordförande samt vice ordförande i 
vallokal 
 
Sammanfattning 
Valkansliet har sett över nuvarande arvodesregler för arbete med val med 
anledning av att nuvarande arvodesregler innehåller oklarheter:  

- ett begrepp om att beräkning sker genom det förhöjda 
inkomstbeloppet. Förhöjt inkomstbelopp existerar inte, däremot finns 
förhöjt prisbasbelopp. Inkomstbasbeloppet speglar 
inkomstutvecklingen, prisbasbelopp speglar prisutvecklingen. Det 
förhöjda prisbasbeloppet för år 2022 är 49 300 kronor, 
inkomstbasbelopp för 2022 är 71 000 kronor. 

- procentsats för röstmottagare finns inte angivet utan endast en 
summa på 2 460 kr. Under valen 2018–2019 arvoderades 
röstmottagare med 4% av inkomstbasbeloppet. Om procentsatsen ej 
kommer att anges i beslutet, kommer inte det fasta arvodet för 
röstmottagare att räknas upp till varje valperiod. Detta kommer att 
försvåra att rekrytera röstmottagare då arvodesutveckling ej kommer 
att ske. 

- timersättningen för röstmottagare som arbetar på timmar (exempelvis 
röstmottagare vid förtidsröstning, ambulerande röstmottagare) 
behöver också uppdateras till varje ny valperiod, annars följer inte 
ersättningen inkomstutvecklingen. 

- inget arvode för ersättare finns fastställt. 
 
Valkansliet föreslog valnämnden att behandla frågan om arvoden på nytt, för 
vidare ställningstagande i kommunfullmäktige.  
Valnämnden behandlade ärendet den 31 mars 2022 och beslutade att ställa 
sig bakom presenterat förslag till arvoden och arvoderegler för röstmottagare 
och föreslår kommunfullmäktige att fastställa arvoden och arvoderegler för 
röstmottagare enligt presenterat förslag 
 
 
 
Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Forts. §  
 
Valkansliet föreslår följande: 

1. Förslag till arvoden till röstmottagare 

 Enligt nuvarande beslut 

från KF 

Förslag till nytt arvode 

Ordförande 3690 kronor (6 % av det 
förhöjda 
inkomstbasbeloppet) 

4260 kronor (6 % av 
inkomstbasbeloppet) 
uppräknat för året 2022 

Vice ordförande 3075 kronor (5 % av det 
förhöjda 
inkomstbasbeloppet) 

3550 kronor (5 % av 
inkomstbasbeloppet) 
uppräknat för året 2022 

Röstmottagare 2 460 kronor 2840 (4 % av 
inkomstbasbeloppet) 
uppräknat för året 2022 

Förtidsröstmottagare,  

vardagar 

175 kronor  185 kronor per timme 
(uppräknat för året 2022) 

Förtidsröstmottagare,  

helgdagar 

230 kronor  240 kronor per timme 

(uppräknat för året 2022) 

Ersättare på 

valdagen (beredskap 
under valdagen att gå 
in och arbeta ifall om 
inplanerat personal är 
sjuka) 
 

Finns ej  950kronor  

Ersättare under 

förtidsröstning (FT) 

vardag 

Finns ej  60 kronor per timme 

Ersättare (FT) helg Finns ej 80 kronor per timme 

 

2. Dessa summor (fasta arvoden) omfattar allt arbete och utbildning 
under och inför valdagen. Utöver detta ska även milersättning utgå 
enligt vanligt praxis om 1,85 kronor per kilometer.  

 
Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. §  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2022 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa arvoden och arvoderegler för 
röstmottagare enligt presenterat förslag. 

Beslutsunderlag 
Valnämnden den 31 mars 2022 § 27 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 33 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer arvoden och arvoderegler för röstmottagare 
enligt presenterat förslag. 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 14 Dnr KS343-19   292 

Ställningstagande om fortsatt utredning av befintlig 
och ny simhall  
 

Sammanfattning 
Vid strategiutskottet 11 oktober 2021 presenterades första delen i 
badutredningen. 

Nu behövs beslut om placering av ny simhall och undersökning av 
medborgarnas önskemål samt vidare utredning i frågorna om 
användningsområde för de befintliga simbassängsytorna, infrastruktur i 
området kring Vasahallen, exteriören för den nya simhallen, eventuellt 
ytterligare samhällsnyttiga funktioner i samband med nybyggnation, 
utredning om lämplig energieffektiv teknik, tillika framtida 
personalorganisation samt underlag för friskvårdcenter inom näringslivet i 
Hedemora. 

I en tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
lämnades förslag om att ekonomiska medel för fortsatt utredning kunde 
finansieras med ett tillskott om 1000 tkr i 2022 års investeringsram. Dessa 
utredningar och beslut behövs som underlag i fortsatt projektering och leder i 
förlängningen mot tillräckliga underlag att gå vidare med till upphandling av 
ny simhall i Hedemora. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 8 december 2021 att: 

1. Föreslå till kommunstyrelsens strategiutskott att föreslå till 
fullmäktige att besluta om en ny simhall ska byggas, vilka alternativ 
som ska utredas vidare, samt simhallens ev. placering. Även ta 
ställning till alternativet om att renovera befintlig simbassäng/bygga 
ny bassäng i befintlig hall.  

2. Inför fullmäktigebeslut föreslås strategiutskottet ge 
ekonomiavdelningen i uppdrag att redogöra för de ekonomiska 
konsekvenserna för kommunen vid investering i ny simhall enligt de 
alternativ som presenteras.  

 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. §  

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade ärendet den 20 december 
2021. Lennart Mångs (M) yrkade att strategiutskottet skulle besluta sig för 
att ställa sig bakom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut. Yrkandet bifölls. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 12 april 2022 lämnade 
Lennart Mångs (M) följande yrkande: 

1. De totala ekonomiska konsekvenserna för att bygga en ny simhall 
måste redovisas. 

2. Man måste redovisa vad man ska använda den befintliga byggnaden 
till där simbassängen huserar idag. Och de ekonomiska 
konsekvenserna av det. 

3. Undersöka möjligheten att bygga ny bassäng i befintlig lokal och 
dom ekonomiska konsekvenserna av det. 

Melker Andersson (M), Britt-Inger Remning (M), Per Bengtsson (KL) och 
Marit Andersson (SD) yrkade bifall till Lennart Mångs (M) yrkande. 

Yrkandet avslogs och omröstning begärdes. Efter omröstning stod det klart 
att kommunstyrelsen hade beslutat att avslå yrkandet. 

Lennart Mångs (M) yrkade då att ärendet skulle återremitteras med följande 
motivering: 

1. Ingen redovisning av vad man ska använda befintliga lokaler till. Och 
inga ekonomiska konsekvenser av det. 

2. Svårt att med lätthet förstå den ekonomiska redovisningen och 
konsekvenserna av en nybyggnation av simhall. 

3. Svårt att hitta i den redovisning man som fritidspolitiker måste sätta 
sig in i för att förstå vad som ingår i en ny simhall och vad den 
kommer att kosta i investeringskostnad. 

Yrkandet avslogs. 

Lillemor Gunnarsson (C) lämnade följande yrkande: med anledning av 
beslutet i strategiutskottet den 20 december 2021 så vill den politiska 
majoriteten förtydliga med följande yrkande till ny formulering av beslut i 
kommunstyrelsen den 12 april 2022: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att befintlig simhall i 
Hedemora kommun inte renoveras. 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. §  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en ny 
simhall ska byggas i Hedemora kommun. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Hedemora 
kommuns nya simhall skall byggas enligt ”Alternativ 2 
Grundalternativet nybyggnad” (majoritetens förslag) 

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en ny simhall ska 
lokaliseras på grusplanen intill Vasahallen. 

5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge uppdrag till 
kommunstyrelseförvaltningen att påbörja upphandling angående 
bygge av an ny simhall i Hedemora kommun. Upphandlingen ska 
innehålla de i ”alternativ 2 Grundalternativets nybyggnads” 
önskemål. 

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att underlag för 
investeringsbeslut och förändringar i kommande budgetramar ska 
beslutas i Kommunfullmäktige före tecknande av avtal med aktuell 
entreprenör. 

Yrkandet bifölls. 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Allan Mattsson (KL), Per 
Bengtsson (KL), Melker Andersson (M) och Marit Andersson (SD) 
reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 
november 2021  
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021  
§ 148 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021 § 79 
Skriftligt yrkande från Lillemor Gunnarsson (C) den 4 april 2022 
Driftbudget för simhall från ekonomiavdelningen den 30 mars 2022 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 32 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig simhall i Hedemora 

kommun inte renoveras. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska byggas i 
Hedemora kommun. 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. §  

3. Kommunfullmäktige beslutar att Hedemora kommuns nya simhall 
ska byggas enligt ”Alternativ 2 Grundalternativet nybyggnad” 
(majoritetens förslag) 

4. Kommunfullmäktige beslutar att en ny simhall ska lokaliseras på 
grusplanen intill Vasahallen. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att ge uppdrag till 
kommunstyrelseförvaltningen att påbörja upphandling angående 
bygge av an ny simhall i Hedemora kommun. Upphandlingen ska 
innehålla de i ”alternativ 2 Grundalternativets nybyggnads” 
önskemål. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att underlag för investeringsbeslut och 
förändringar i kommande budgetramar ska beslutas i 
kommunfullmäktige före tecknande av avtal med aktuell entreprenör. 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 15 Dnr KS053-22   106 

Årsredovisning 2021 för gemensam nämnd för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 
 
Sammanfattning 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 
översänt sin årsredovisning för 2021.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande: 

1. Årsredovisningen 2021 för Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel den 8 februari 2022 § 13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2022 § 25 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 36 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisningen 2021 för Gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

2. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 16  Dnr KS091-22   106 

Årsredovisning 2021 för Västmanland-Dalarna 
lönenämnd 
 
Sammanfattning 
Västmanland-Dalarna lönenämnd har översänt sin årsredovisning för 2021.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta följande: 

1. Årsredovisningen 2021 för Västmanland-Dalarna lönenämnd 
godkänns. 

2. Västmanland-Dalarna lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Västmanland-Dalarna lönenämnd den 25 februari 2022 
§ 3 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2022 § 26 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 37 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisningen 2021 för Västmanland-Dalarna lönenämnd 

godkänns. 
2. Västmanland-Dalarna lönenämnd beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 
  

Utdrag till 

"[Skriv text här]"  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 17  

Redovisning av obehandlade motioner 
 
Sammanfattning 
Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte 
behandlats: 
 

a) KS405-20 001 Motion om att alla folkvalda partier som vill ska ges 
insynsplats i utskotten, remitterad till kommunstyrelsen (bordlagd av 
kommunstyrelsen den 8 september 2020) 

b) KS488-21 100 Motion om att kommunfullmäktige ska inrätta en 
arvodeskommitté, remitterad till kommunstyrelsen 

c) KS507-21 318 Motion om bidrag till Långshyttans vägförening, 
remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

d) KS508-21 318 Motion om att det årliga bidraget till vägföreningar 
ska räknas upp med KPI, remitterad till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

e) KS509-21 332 Motion om att bygga ut lekparken i Långshyttan, 
remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

f) KS510-21 339 Motion om försköning av Centrumparken i 
Långshyttan, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

g) KS526-21 600 Motion om brist på behöriga lärare, remitterad till 
bildningsnämnden och kommunstyrelsen 

h) KS543-21 100 Motion om servicecenter i Långshyttan, remitterad till 
kommunstyrelsen 

i) KS056-22 288 Motion om att i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget 2023 avsätta medel 
för reparationsstöd av Bengtsgården i Långshyttan, remitterad till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

j) KS066-22 829 Motion om plan för utveckling av 
spontanidrottsplatser i kommunens tätorter, remitterad till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 40 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 
obehandlade motioner. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 18  

Redovisning av obehandlade medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag, inlämnade till kommunfullmäktige, har ännu 
inte behandlats: 
 

a) KS022-21 332 Medborgarförslag om pulkakulle vid lekplatsen på 
Åhagen, 2021-01-10, remitterad till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

b) KS039-21 370 Medborgarförslag om att ta fram en omfattande 
konsekvensanalys inför en eventuell exploatering av vindkraft i 
Hedemora kommun, remitterad till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

c) KS116-21 028 Medborgarförslag om friskvårdspeng istället för 
friskvårdstimme för kommunanställda, remitterad till 
kommunstyrelsen 

d) KS175-21 820 Medborgarförslag om att låta föreningar sälja 
namnrättigheterna till Vasahallens idrottshall, remitterad till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden 

e) KS184-21 265 Medborgarförslag om att pappersbruk inte ska hugga 
ner skog utan spara skogen som naturreservat, remitterad till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden 

f) KS250-21 311 Medborgarförslag om enkelriktning av trafiken på 
Vårgatan i Hedemora, remitterad till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

g) KS254-21 338 Medborgarförslag om hundlatrin i Västerby, 
remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

h) KS267-21 514 Medborgarförslag om parkering på Morgatan i 
Hedemora, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 12 april 2022 lämnade 
Melker Andersson (M) en protokollsanteckning om att det tar för lång tid för 
att besvara medborgarförslag. 

 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 41 

Förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av 
obehandlade medborgarförslag. 

  

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 19 Dnr KS119-22   332 

Anmälan av motion om att anlägga lekplatser i 
kommunens tätorter Smedby, Stjärnsund, 
Vikmanshyttan och Garpenberg 
Sammanfattning 
Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäls: 

”Kommunen har på ett fördelaktigt sätt investerat i barnen, med lekplatsen i 
Hedemora/Sveaparken under åren 2020–2022 till ett belopp om ca 4,5 mkr. 

Nu anser vi i Kommunlistan att det är de större tätorternas tur. Av den 
anledningen anser jag att MoS i 2023‐års investeringsbudget skall utreda var 
i Smedby, Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg man kan anlägga 
lekplatser. Jag anser att ett ungefärligt belopp om ca 500 000 kr kan anslås 
per ort.” 

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Allan Mattsson (KL) den 7 april 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har 
remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 20 Dnr KSxxx-22   xxx 

Anmälan av interpellationer och frågor  
Sammanfattning 
Ingen interpellation eller fråga har inkommit. 

  

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(39) 
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2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 21  

Anmälan av medborgarinitiativ 
Sammanfattning 
Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-03-09--
2022-04-12: 

a) KS100-22 332 Medborgarinitiativ om att förnya lekplatsen i 
Västerby 

b) KS121-22 860 Medborgarinitiativ om scenbygge vid Vasaliden 

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 2022-03-09--2022-
04-12 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 
perioden 2022-03-09--2022-04-12. 
  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 22 Dnr KS085-22   023 

Val av ledamot i bildningsnämnden 
Sammanfattning 
Ida Kortesmäki (C) beviljades av kommunfullmäktige den 22 mars 2022 
befrielse från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. Val av ny 
ledamot i bildningsnämnden ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ida Kortesmäki (C) den 9 mars 2022 
Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 38 

Förslag till beslut 
Till ledamot i bildningsnämnden för tiden fram till 31 december 2022, 
väljs_____________________________. 

  

Utdrag till 

xxx 
Bildningsnämnden 
Löneförvaltningen 
Matrikeln 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 23  

Delgivningar  
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS184-21 265 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 13 
april 2022 § 31 att avslå medborgarförslag om att pappersbruk inte 
ska hugga ner skog utan att spara skogen som naturreservat. 

b) KS081-22 023 Beslut från Länsstyrelsen Dalarna den 29 mars 2022 
att utse Ulf Kindlund (KL) till ny ledamot för Kommunlistan i 
kommunfullmäktige efter Larz Andersson. Till ny ersättare efter Ulf 
Kindlund har Mikael Franke-Blom utsetts. 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 13 april 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(39) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 
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Ä 24  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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1. Inledning 
1.1 Om kommunens årsredovisning 2021 

Den årsredovisning som ni nu läser är indelad i sex huvudavsnitt: 
• Kapitel 1 Inledning. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektörens inledningsord.  
• Kapitel 2 Förvaltningsberättelse. Här redovisas övergripande om Hedemora kommunkoncern och Hedemora 

kommun.  
• Kapitel 3 Ekonomisk redovisning. Innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter för 

koncernen respektive Hedemora kommun. 
• Kapitel 4 Uppföljning av kommunens mål. Kommunen har fastställt fem övergripande mål. Till varje mål är 

kopplat ett antal nyckeltal. Under detta kapitel görs en detaljerad uppföljning av varje nyckeltal. 
• Kapitel 5 Driftsredovisning. Här finns redovisning för respektive nämnd, främst avseende ekonomi. Rap-

portering om verksamhet, händelser under året etc. ligger under förvaltningsberättelsen och måluppföljning under 
kapitel 4. 

• Kapitel 6 Investeringsredovisning är en redogörelse för kommunens investeringar. 

Lag om årsredovisning 

En kommunal årsredovisning ska tillfredsställa många intressenter. Den ska ge en återrapportering till förtroendevalda, 
primärt kommunfullmäktige, kring ekonomi, verksamhet och styrning. Den ska också ge relevant information till andra 
intressenter som till exempel kommuninvånare så att de kan värdera hur kommunens arbetar och ge bedömningsunderlag 
vid val av sina förtroendevalda  
Från 2019-01-01 gäller en ny ”Kommunal bokförings- och redovisningslag”. Lagen innehåller bland annat tydliga 
rekommendationer för utformning av kommunala årsredovisningar där i huvudsak följande delar kan noteras: 

• Fokus för redovisningen lyfts från och med 2019 på kommunkoncernen och inte bara på själva kommunen. Detta 
återspeglas i alla delar av årsredovisningen. 

• Även verksamhet som drivs tillsammans med andra kommuner och genom privata utförare redovisas. 
• Årsredovisningen har fått en fast form med avsnitt som alltid ska finnas med och som redovisas i en fast ordning. 

Den kommunala årsredovisningen liknar i mångt och mycket den utformning som gäller för aktiebolag. 

Ett grundläggande syfte med årsredovisningen är att den ska utgöra underlag för ansvarsprövningen i fullmäktige. 

• För att det ska vara möjligt krävs att årsredovisningen innehåller en avrapportering av hur fullmäktiges beslutade 
mål har uppfyllts, om fullmäktiges beslutade riktlinjer har följts samt om de uppdrag som fullmäktige har gett 
nämnderna har genomförts. 

• Årsredovisningen ska också vara en spegel av budget och planer. 
• Ett annat grundläggande syfte är också att redovisa en rättvisande bild av det finansiella resultatet och ställningen. 
• Budgeten är av central betydelse för styrningen/politisk styrning. Därför måste budgetutfall tydligt rapporteras, 

såväl kvantitativt som kvalitativt! Årsredovisningen måste därför vara utformad så att fullmäktige och övriga 
intressenter kan få en verklig återkoppling mot den budget som beslutats. 

Årsredovisningen redovisas genomgående i miljoner kronor när inget annat anges.  
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1.2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Året som gått.  
 

2021 summeras och vi kan alla konstatera att det blev ännu ett år som präglades av pandemin. Våra verksamheter har 
fortsatt utmanats och tvingats till nya arbetssätt. Under vissa perioder innebar en hög frånvaro bland personalen en 
resursbrist för våra verksamheter.  
Jag är stolt över hur krishanteringen i vår kommun har fungerat och hur vi arbetar tillsammans för kommuninvånarnas 
bästa. Det finns en vi-känsla, och en vilja till att uträtta mycket och med hög kvalitet – en Hedemoraanda – som kommer 
fram ännu tydligare när vi utmanas.  
2021 summeras också som ett år med ett bra ekonomiskt läge. Vi har ett totalt överskott på 67 miljoner. 
Det mest positiva är att varje förvaltning håller sin budget. 
Under året blir stadsscenen Vasateatern klar. En satsning som kommer att ge kommunens invånare en plats för kultur och 
nöjen och som håller hög klass. Jag ser också att valet att kombinera den så att den kan användas för skolornas verksamhet, 
våra kommunala möten och för publika arrangemang är lyckat. Vi utnyttjar våra lokaler mer och fler får glädje av dem. 
Under 2022 väntar invigningen av Vasateatern och jag ser fram emot den och mitt första besök i den nya lokalen.  
Under året renoveras också Tjädern, vårt kommunhus, i syfte att få än mer verksamhetsanpassade lokaler, samt förbättrad 
ventilation. Kommunens olika verksamheter har varit utplacerade i olika tillfälliga lokaler runt om i Hedemora och jag vet 
att vi alla ser fram emot att samlas igen under 2022. Det kommer att stärka kommunen att åter samla en stor del av 
personalen på samma plats och vi välkomnar våra kommuninvånare som i och med detta också enklare kommer i kontakt 
med oss.  
Långshyttan står modell för en ny satsning där kommunen vill utveckla våra tätorter, utanför Hedemora centrum. Genom 
medborgardialog och att arbeta tillsammans kan vi samla stor kraft och gemensamt göra skillnad. Jag ser fram emot hur 
arbetet i Långshyttan fortsätter och vill också se en fortsättning av arbetssättet i övriga tätorter.  
Året har varit fullt av prestationer, verksamhetsutveckling och satsningar som gör Hedemora till en ännu bättre plats att 
leva och verka i. Jag vill betona att det är var och en av oss som gör skillnaden, tillsammans.  
Oavsett om du är anställd i kommunen, arbetar som politiker eller bor här hoppas jag att du som jag är stolt över det vi 
åstadkommer, och det vårt Hedemora är och växer mot.  
Avslutningsvis. Under året avslutade kommundirektör Annika Strand sin anställning och jag vill tacka för det arbete Annika 
Strand gjort. Jag passar också på att välkomna Tommy Hansen som vår nye kommundirektör och ser med tillförsikt fram 
emot hans arbete tillsammans med oss alla.  
Till sist, stort tack för året som gått. 

 
Stefan Norberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2. Förvaltningsberättelse
I förvaltningsberättelsen lämnar Hedemora kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala 
koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 
Förvaltningsberättelse.  
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Hedemora kommuns verksamhet det gångna 
året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en bild av den samlade kommunala verksamheten, 
oberoende av hur verksamheten är organiserad. 
Kommunen har inget moderbolag för de 4 ägda bolagen och är därför inte att betrakta som en ren koncern. I 
årsredovisningen används ändå beteckningen kommunkoncern, av pedagogiska skäl, även om benämningen inte är helt 
relevant.  

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

 Utvecklingen inom Hedemora kommunkoncern

Den samlade kommunala verksamheten består av Hedemora kommun samt de fyra bolagen AB Hedemorabostäder, 
Hedemora Kommunfastigheter AB, Hedemora Energi AB och fram till och med 2021-05-31 även Hedemora Näringsliv 
AB. Resultatet för året uppgår till 111,4 mkr (föregående år 38,6 mkr) och koncernens omsättning uppgår till 517,1 mkr 
(föregående år 440,5 mkr).  
Det redovisade resultatet för 2021, 111,4 mkr, är betydligt bättre än tidigare år. Vilket förklaras främst av bättre resultat 
för kommunen och för Hedemora Energi AB.  
Trots utvecklingen vad gäller befolkning och åldersstruktur är den finansiella ställningen förhållandevis stabil. Soliditeten 
(med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) är 21%.  
Nedan visas två olika sammanställningar över koncernen.  
 
Koncernen resultatutveckling

mkr
2021 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter 517,1 440,5 454,2 482,0 478,9 499,0
Verksamhetens kostnader -1 369,8 -1 315,3 -1 328,0 -1 318,4 -1 302,3 -1 318,9
Avskrivningar -86,5 -84,2 -89,6 -83,7 -90,5 -91,8
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämn 1 055,5 1 001,6 967,1 944,1 942,2 943,7
Finansnetto -4,9 -4,0 -2,6 -2,8 -7,5 -10,2
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8
Resultat 111,4 38,6 1,1 21,2 20,8 103,6

Hedemora kommunkoncern - Resultatutveckling

 
 

Kommunkoncernen har varit intakt sedan 2012 förutom att Hedemora Näringsliv AB tillkommit under 2016. Under 2021 
påbörjades en avveckling av Hedemora Näringsliv som beräknas vara helt genomförd i början av 2022. Verksamheten 
bedrivs från och med 1 juni i kommunen under kommunstyrelseförvaltningen. Nedan redovisas övergripande resultat och 
ställning för de helägda bolagen till Hedemora kommun.  
 
Utfall 2021

mkr Kommun- Hedemora Hedemora- Hedemora Hedemora Hedemora
koncernen kommun bostäder Kommunfast. Energi Näringsliv

Verksamhetens intäkter 517,1 199,2 84,4 82,6 292,8 1,4
Verksamhetens kostnader -1 369,8 -1 171,5 -69,1 -69,8 -201,2 -1,5
Avskrivningar -86,5 -18,4 -13,7 -10,9 -43,4 0,0
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämn. 1 055,5 1 055,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansnetto -4,9 2,5 -1,8 -1,7 -3,9 0,0
Resultat 111,4 67,3 -0,3 0,2 44,3 -0,1  
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Hedemora Energi AB 

Koncernen Hedemora Energi AB som består av ett moderbolag, två helägda dotterbolag och ett dotterbolag som ägs till 
94% och ett intressebolag, redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 55,7 mkr. Motsvarande period förra året var -
0,8 mkr. Rörelsens nettoomsättning uppgår till 292,8 mkr (208,7 mkr föregående år). Balansomslutningen uppgår till 868,1.  
Investeringarna för året uppgår till 88,3 mkr.  
AB Hedemorabostäder 

Bolaget redovisar en omsättning med 84,4 mkr och ett resultat på 2,5 mkr efter finansnetto. Bolaget har en 
balansomslutning på 425,0 mkr och ett eget kapital på 94,8 mkr. 
Hedemora kommunfastigheter AB 

Bolaget redovisar en omsättning på 82,6 och ett resultat på 0,4 mkr efter finansnetto. Balansomslutningen uppgår till 332,3 
mkr, eget kapital 23,6 mkr och obeskattade reserver 17,4 mkr.  
Hedemora näringsliv AB i likvidation avger följande 
avgåenderedovisning för räkenskapsåret 2021–01–01 – 2021–08–12. 
Bolaget redovisar en omsättning på 1,4 mkr och ett resultat med -0,1 mkr.  Balansomslutning uppgår till 1,7 mkr och eget 
kapital till 1,7 mkr.
 
 
 

Den kommunala koncernen

Hedemora kommunkoncern Bokslut Bokslut Bokslut 
mkr 2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter 454,2 440,5 517,1
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar -1413,9 -1 399,5 -1 456,2
Verksamhetens nettokostnader -959,7 -959,0 -939,2
Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning 967,1 1001,6 1055,5
Årets resultat 1,1 38,5 111,4
Eget kapital 446,0 474,7 578,5
Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser 291,4 322,7 427,6
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 17% 17% 21%
Investeringar 175,6 180,0 208,2
Långfristig låneskuld 966,3 1015,8 1111,2
Antal anställda 1 487 1 484 1 486

Per invånare

Verksamhetens nettokostnad, (kr/invånare) -62 040 -61 916 -60 802
Skatteintäkter och statsbidrag, (kr per invånare) 62 519 64 854 68 335
Investeringar per invånare, (kr/invånare) 11 352 11 655 13 479  

  



 

7 
 

 Utvecklingen inom Hedemora kommun

Hedemora kommun redovisar för 2021 ett överskott om 67,3 mkr (föregående år 35,2 mkr). Överskottet är störst för 
Finansförvaltningen och Omsorgsnämnden.  

Eget kapital uppgår till 310,3 mkr och soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 27%. Kommunen har inga lån. 

Kommunen
Hedemora kommun Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
mkr 2017 2018 2019 2020 2021
Antal invånare (folkmängd) 15 526 15 435 15 469 15 444 15 446
Kommunal skattesats (%) 22,64 22,17 22,17 22,17 22,17
Verksamhetens intäkter 237,9 235,5 212,4 215,1 199,2
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar -1 177,6 -1 186,8 -1 193,4 -1 184,3 -1 189,9
Verksamhetens nettokostnader -939,7 -951,3 -981,0 969,2 -990,7
Nettokostnad, andel av skatt och generella bidrag (%) 99,7% 100,8% 101,4% 96,8% 93,9%
Skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning 942,2 944,1 967,1 1 001,6 1 055,5
Årets resultat 0,7 -2,6 -4,4 35,2 67,3
Andel av skatteintäkter, gen. bidrag o utjämning (% ) 0,1% -0,3% -0,5% 3,5% 6,4%

Eget kapital 215,2 212,6 208,0 243,0 310,3
Eget kapital inkl totala pensionsförpliktelser 46,3 54,4 53,5 91,1 159,5
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, (% ) 10% 12% 11% 18% 27%

Investeringar (netto) 17,2 26,9 21,1 18,8 19,6
Långfristig låneskuld 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
Antal anställda 1 403 1 372 1 331 1 334 1 348  

De nyckeltal som är markerade med fetstil är nyckeltal som följs upp speciellt för kommunen och som även kommenteras 
i kapitel 4 av årsredovisningen. 
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2.2 Den kommunala koncernen  

 Verksamheter inom Hedemora kommun och dess kommunala bolag 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs inom kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation samt i fyra 
helägda bolag, De fyra bolagen är Hedemora Energi AB, Hedemora näringsliv AB, AB Hedemorabostäder samt slutligen 
Hedemora kommunfastigheter AB. Hedemora näringsliv ingår från 1 juni 2021 i kommunstyrelseförvaltningen och bolaget 
likvideras enligt Kommunfullmäktiges beslut i februari 2021. 

Därtill finns samverkansföretag som t.ex. Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken Hedemora kommun och dess 
bolag finansierar hela kommunkoncernens investeringsbehov. Dessutom samverkar kommunen med andra kommuner 
avseende upphandlingsverksamhet, räddningstjänst, mm. Kommunen anlitar i stort sett inte privata utförare, medan till 
exempel bildningsverksamhet bedrivs till ca 20% genom friskolor. En översikt av den kommunala verksamheten visas i 
följande organisationsschema. 

 Förändringar inom den politiska organisationen 

Den 16 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige, till följd av det ekonomiska underskottet 2019, att inte bevilja 
ansvarsfrihet för bildningsnämnden och omsorgsnämnden. Samtliga ledamöter och ersättare entledigades från sina 
uppdrag och i samband med det så beslutade fullmäktige även att minska antalet ledamöter och ersättare i nämnderna, 
från 11 ledamöter och 11 ersättare till 7 ledamöter och 7 ersättare fram till årsskiftet 2020/2021. Beslutet överklagades 
och förvaltningsrätten upphävde den 15 december 2020 den del i beslutet som avsåg antalet ledamöter i nämnderna. 
Nämnderna gick därefter tillbaka till att inrymma 11 ledamöter och 11 ersättare. 

I samband med beslutet gällande den tillfälliga nämndförändringen för bildningsnämnden och omsorgsnämnden, 
beslutade kommunfullmäktige att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning med syfte att utreda den politiska 
organisationen i Hedemora kommun. Beredningen tog fram tre förslag till framtida politisk nämndsorganisation. 
Utredningen skickades på remiss till de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. I remissvaret 
fick partierna även lämna yttrande i frågan om de förordade eller inte, en minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige till kommande mandatperiod. 
Kommunfullmäktige behandlade frågan och remissvaren den 23 november 2021 och beslutade att efter valet 2022 så ska 
nuvarande nämndstruktur behållas, men att man ska se över behovet av att ha antalet nuvarande utskott under nämnderna. 
Vidare beslutade fullmäktige att en sänkning av antalet ledamöter i fullmäktige ska göras, från 41 ledamöter till 35 
ledamöter.  
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 Kommunens nämnder och dess verksamhet 

 

Nämnder Verksamhet 

Kommunfullmäktige 

Ordf. Ulf Hansson 

Kommunfullmäktige är kommunens ”riksdag” och därmed kommunens högsta 
beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter under mandatperioden 
2018–2022. Dock är 5 platser tomma för Sverigedemokraterna. 

Kommunstyrelsen 

Ordf. Stefan Norberg 

V. ordf. Lillemor Gunnarsson 

Oppositionsråd Lennart Mångs 

Förvaltn.chef Annika Strand 
(2021) 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunen. Verksamheter inom 
kommunstyrelsen är kanslienhet, HR-avdelning, ekonomiavdelning, IT-avdelning samt 
kommunikationsavdelning. Även Räddningstjänst och näringslivsfrågor ligger inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Kanslienheten har utgjorts av kommunjurist tillika dataskyddsombud, säkerhetschef 
tillika säkerhetsskyddschef, mångfaldsstrateg, samhällsstrateg, hållbarhetsstrateg samt 
förvaltningschef tillika kommundirektör.  

Bildningsnämnden 

Ordf. Gertrud Hjelte 

Förvaltn.chef John Steen 

Bildningsnämndens huvudsakliga uppgift är att svara för utbildning av barn och elever 
från förskola, pedagogisk omsorg, pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid via förskole-
klass, fritidshem, grundskola, grund-särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.  

• Kulturenheten svarar för allmänkultur, barn- och ungdomskultur inklusive den 
kommunala musikskolan 

• Stadsbiblioteket är kommunens bibliotek som förutom att vara ett folkbibliotek 
också ger stöd till skolbiblioteken. 

• Förvaltningen svarar också för fritidsgårdar, verksamheten vid bad och 
motionsanläggningarna, idrottsplatser, idrottshallar och föreningsstöd. 

• Kostenheten lagar mat till kommunens skolor och en del av förskolan samt till 
äldreboenden. 

Omsorgsnämnden 

Ordf. Kajsa-Lena Fagerström 

Förvaltn.chef Marjo Savelius 

Omsorgsförvaltningen svarar för kommunens Individ och familjeomsorg, särskilda 
boenden, hemtjänst, mm. 

• Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning 
• Olika sysselsättningsåtgärder 
• Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 
• Särskilt boende för äldre (145 platser) 
• Hemtjänst i ordinärt boende  
• Gruppbostäder och servicebostäder (56 platser) LSS (lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade) 
• Boendestöd  
• HSR Hälsa, sjukvård och rehabilitering till dem som bor i särskilt boende och 

även hälso-och sjukvård till de som är bedömda att tillhöra den kommunala 
hemsjukvården 

• Handläggning SOL (socialtjänstlagen)/LSS  
• Bostadsanpassning 

Miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden 

Ordf. Anja A Hedqvist 

Förvaltn.chef Niklas Arfs (TF)  

Erik Olsson 

Verksamheten omfattar  
• miljö- och hälsoskyddsområdet 
• livsmedelskontroll  
• prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
• plan- och byggnadsväsende 
• bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
• kart- och mätverksamhet samt 
• energirådgivning 

Kommunrevisionen 

Ordf. Jan-Erik Olhans 
Revisorernas uppgift är att för fullmäktiges räkning övervaka och granska den kommuna-
la verksamheten så att den utövas på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Valnämnden 

Leif Fredriksson 

Valnämnden är i stort sett aktiv endast i samband med riksdagsval, regionval, kommunal-
val samt EU-val.  
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Överförmyndar-

nämnden 

Överförmyndare: 
Kurt Hjertton, Hedemora k:n 
Rune Olsson, Avesta k:n 
Ingrid Hellström, Norbergs k:n 
 
Förvaltn.chef Annika Strand 
 

Dala överförmyndarsamverkan är en samverkansorganisation där kommunerna Avesta, 
Norberg, Fagersta samt Hedemora ingår. Hedemora kommun är värdkommun för 
verksamheten och har även arbetsgivaransvaret. Verksamhetens gemensamma kansli är 
även beläget i Hedemora (V-Dala överförmyndarkansli). 
Överförmyndaren är tillsynsmyndighet med uppdraget att genom sin granskning se till 
att de personer som har en ställföreträdare (god man, förvaltare mm) inte lider några 
rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. Överförmyndaren har utöver detta också 
en rådgivande roll och ansöker till tingsrätten om olika typer av ställföreträdarskap för 
att nämna några av överförmyndarens huvudsakliga uppgifter.  

Finansförvaltningen Inom Finansförvaltningen redovisas kommunens skatteintäkter, generella bidrag, utjäm-
ningssystem, fastighetsavgift samt finansiella intäkter och kostnader. 
Under finansförvaltningen redovisas även kostnader för avtalspensioner, avtals-
försäkringar och utbetalningar för gamla pensionsåtaganden. Kommunens förvaltningar 
debiteras med ett PO-pålägg på 40,15 % på samtliga utbetalda löner. Den del som inte 
avser lagstadgade arbetsgivaravgifter, 40,15%-31,42% = 8,73% tillförs finansförvalt-
ningen för att täcka de delar som avser avtalspensioner och -försäkringar. 
Slutligen debiteras nämnderna för kapitalkostnader i form av en internränta på 1,25 % 
vilken beräknas på respektive nämnds bokförda anläggningstillgångar. Denna debitering 
redovisas som intäkt under Finansförvaltningen och som en kostnad för nämnderna. 

 

 

 Kommunens helägda bolag och dess verksamhet 

Hedemora kommun har fyra helägda bolag. Däremot finns inget moderbolag varför kommunen inte har någon renodlad 
koncern. 

Bolag Verksamhet 

AB Hedemorabostäder 

Ordf. Mikael Gotthardsson 

VD Erik Kristiansson 

AB Hedemorabostäder ägs till 100% av Hedemora kommun och är ett allmännyttigt 
bostadsföretag som har till föremål för sin verksamhet att inom Hedemora kommun 
förvärva, äga, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och 
affärslägenheter. Bolaget förvaltar ca 76 000 m2 bostäder och lokaler.  
Marknaden för Hedemorabostäder är Hedemora kommun. Bolaget har 1 111 lägenheter i 
Hedemora, Smedby, Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg. Merparten av 
lägenheterna ligger i centralorten Hedemora. 

Hedemora 

kommunfastigheter AB 

Ordf. Mikael Gotthardsson 

VD Erik Kristiansson 

Hedemora kommunfastigheter AB är helägt av Hedemora kommun. Bolaget har till 
ändamål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom samt bedriva annan därmed 
förenlig verksamhet.  

Hedemora kommunfastigheter bildades 2011 för att äga och förvalta kommunens 
verksamhetslokaler. Förvaltad yta uppgår till 76 000 m2. 

Dessutom sköter bolaget om kommunens gator, parker och fritidsanläggningar samt 
lokalvård inom i huvudsak kommunens skolor och barnomsorg. 
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Hedemora Energi AB 

Ordf.  Håkan Morelius 

VD Anders Engdahl 

 

Hedemora Energi AB är moderföretag i en koncern som erbjuder varor och tjänster inom 
elnät, fjärrvärme, VA, avfallshantering och stadsnät. Under 2019 tillkom även elhandel 
inom koncernen. 
Bolaget är helägt av Hedemora kommun och har till uppgift att  

• Främja tillgången till bredband för boende och företag inom kommunen 
• Främja en god fjärrvärmeförsörjning inom Hedemora och Säters kommuner. 
• Bedriva avfalls-, vatten- och avloppsverksamhet. 
• Producera elenergi via vindkraft för egen förbrukning 
• Bedriva elhandel på affärsmässig grund. 

Koncernen består av moderföretag med två helägda dotterföretag, ett företag som ägs till 
94% och ett intresseföretag.   
I moderbolaget distribueras fjärrvärme och stadsnätstjänster. Bolaget producerar och 
distribuerar dricksvatten, omhändertar och renar avloppsvatten samt transporterar och 
behandlar avfall. 
Hedemora Kraft och Värme AB producerar el och fjärrvärme i en kraftvärmeanläggning i 
Hedemora och i en kraftvärmeanläggning i Säter. I Långshyttan och Vikmanshyttan finns 
produktionsanläggningar som producerar fjärrvärme. Bolaget har ingen anställd personal. 
Personalen är anställd i Hedemora Energi som säljer tjänster till bolaget.  
Hedemora Elnät AB transiterar och distribuerar elenergi i eget elnät inom Hedemora 
kommun. Bolaget har ingen anställd personal. Personalen är anställd i Hedemora Energi 
AB som säljer tjänster till bolaget. 
Hedemora Elhandel AB som startade sin verksamhet under 2019 har som syfte att hantera 
ägarnas behov av elleverans, hantering av elproduktion samt har slutförsäljning av el till 
slutkundsmarknaden i första hand inom Hedemora kommun. Bolaget samarbetar med 
Jämtkraft AB, som bedriver elhandel och är balansansvarig.  
Intresseföretag Svältbackens Kraft AB ägs med en tredjedel, tillsammans med Setra trävaror 
AB och Erasteel Kloster AB. 

Hedemora näringsliv 

AB 

Ordf. Gun Drugge 

VD Sofie Jutner (TF) 

Hedemora näringsliv AB bildades 2016 då kommunens näringslivsverksamhet övertog 
verksamheten inom företagarföreningen Hedemora intressenter. Kommunen valde då att 
driva verksamheten i bolagsform. Bolaget ska allmänt verka för att främja näringslivet och 
landsbygdsutvecklingen inom kommunen. Under 2021 har man påbörjat avvecklingen av 
bolaget och verksamheten drivs sedan 1 juni under kommunstyrelseförvaltningen. 

 

 Gemensamma nämnder, mm 

Vissa delar av kommunens verksamhet bedrivs i samarbete med en eller flera andra kommuner. För styrning av dessa 
verksamheter har bildats gemensamma nämnder med förtroendevalda från respektive kommun. 

Vad gäller driften av respektive verksamhet är den normalt förlagd till en värdkommun, d.v.s. någon av kommunerna i de 
ingångna samarbetena. Nedan ges en kort beskrivning av respektive samarbeten som Hedemora kommun bedriver. 
Närmare rapport om förvaltning och ekonomisk redovisning lämnas i separata årsredovisningar/verksamhetsberättelser 
för respektive nämnd och redovisas inte i denna årsredovisning.  
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Namn Verksamhet 

Gemensam nämnd för upphandling, GNU 
 

Hedemora kommun har ett samarbete för upphandlingsfrågor tillsammans med 
kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. För detta 
ändamål finns en gemensam nämnd för upphandlingsfrågor, GNU. Ludvika 
kommun är värdkommun för samarbetet. För att bedriva verksamheten finns ett 
UpphandlingsCenter, UhC, med ett kontor i Ludvika. UhC har i dagsläget ca 
25 årsarbetare. UhC samordnar och verkställer upphandlingar för de kommuner 
som ingår i samarbetet. För Hedemoras del finns en upphandlare på plats i 
Hedemora två dagar per vecka. Arbetet i Hedemora samordnas i övrigt av 
ekonomichefen, som fungerar som upphandlingssamordnare, samt en lokal 
upphandlingsgrupp, LUG. 

Västmanland-Dala lönenämnd Västmanland-Dala lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan 
mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och 
Skinnskatteberg (FAHNS). Sedan 2019 ingår även Smedjebackens kommun i 
samarbetet. Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom 
löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration. Norbergs 
kommun är värdkommun och lönekontoret är placerat i Norbergs kommunhus. 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och läkemedel 
 

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas 
(Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) 
skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den kommunala kontrollen 
av receptfria läkemedelsförsäljningen i detalj-handeln. Nämndens uppdrag 
består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. 

Språktolknämnden i Dalarna 
 

För att kunna tillgodose kommunernas och Region Dalarnas skyldighet att 
tillhandahålla tolkar för den enskildes kontakter med myndigheterna har en 
gemensam nämnd bildats. Borlänge kommun är värdkommun och 
verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess 
organisation. 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
  

Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att erbjuda hjälpmedel, tillbehör och 
förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av kommunernas och 
regionens ansvar. Värd för nämnden är Region Dalarna. 

Visit Dalarna Visit Dalarna har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja 
besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har 
utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt och har ett tydligt och utvecklat 
samarbete med företagen i besöksnäringen. 

Utveckling i Dalarna Holding AB Bolaget är Dalarnas kommuners gemensamma organ för länsövergripande 
utvecklingsarbete. Bolagets ändamål är att driva eller stödja regionalt 
utvecklingsarbete inom nuvarande Dalarnas län.  

Södra Dalarnas samordningsförbund Södra Dalarnas samordningsförbund uppgift är att möjliggöra för myndigheter 
att samarbeta om arbetslivsinriktad rehabilitering för dem som hamnat utanför 
arbetslivet. 

Dalarnas kommunförbund Dalarnas Kommunförbunds uppdrag är att skapa ett strukturerat samarbete 
med den nya länsregionen, Region Dalarna, och på så sätt säkra det 
kommunala inflytandet i det regionala utvecklingsarbetet.I Dalarnas 
Kommunförbunds verksamhet ingår Gymnasieantagningen och AV-media. 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten i 
Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg. Avesta kommun är värdkommun.  

V-Dala överförmyndarsamverkan V-Dala överförmyndarsamverkan är en samverkansorganisation i enlighet med 
modellen överförmyndare i samverkan. Samverkande kommuner är Avesta, 
Hedemora, och Norbergs kommuner. Från och med 1 januari 2021 ingår även 
Fagersta kommun i samarbetet. 

Hedemora kommun är värdkommun för denna samverkan.  
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 Upplysning om sådana privata utförare som inte är kommunala koncernföretag 

I princip all ”kommunal verksamhet” bedrivs inom kommunkoncernen av anställd personal.  

Däremot finns inom kommunen en omfattande friskoleverksamhet där drygt 20% av kommunens elever går i friskolor. 
Friskolorna är Olympicaskolan i centrala Hedemora och Annaskolan i Dormsjö som båda driver såväl förskola, skola som 
fritids. Dessutom finns förskolorna Noas ark och Nyckelpigan i centrala Hedemora samt Dormsjöskolan i Dormsjö som 
bedriver grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. 
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2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

 Utvecklingen globalt och i Sverige 

Även 2021 har kännetecknats av covid-19 pandemin som har ställt tydliga krav på kommunsektorn och resten av världen 
att ställa om sina arbetssätt. Efter en kraftig försvagning av ekonomin under föregående år har det vänt tydligt uppåt under 
2021. Prognoserna för skatteunderlagsutvecklingen har ändrats mycket och ofta och året har präglats av en stor osäkerhet 
ur många perspektiv. Kommun- och regionsektorn väntas nå mycket starka ekonomiska resultat till följd av stora 
pandemirelaterade tillskott. De stora tillskotten har tryggat kommunsektorns ekonomi och givit den goda möjligheter att 
hantera pandemin. Samtidigt har arbetet med att kämpa mot pandemin varit mycket tidskrävande, vilket kan ha lett till att 
många utvecklingsprojekt behövts nedprioriteras. 
SKR noterar en fortsatt stark konjunkturutveckling som dock ser ut att bromsas något av den höga inflationen. Deras 
bedömning är att arbetslösheten som inte beror på konjunktur kommer att stanna vid 7,5% vilket är en fortsatt en hög nivå.  

 Befolkningsutvecklingen i Hedemora 

Inom Hedemora kommun, som har en landareal på 840 kvadratkilometer bor idag ca 15 446 invånare. Jämfört med andra 
kommuner är Hedemora något mer glesbefolkad än den genomsnittliga kommunen i Sverige. I Dalarna är Hedemora bland 
de mest tätbefolkade tillsammans med Avesta, Säter, Borlänge, och Falu kommun. 
Sett till de senaste fem åren har kommunens sammanlagt haft en minskning av befolkningen men med en stor variation 
mellan åren. Den huvudsakliga orsaken till befolkningsökningen under 2015-2017 har varit den stora invandringen där 
Hedemora kommun har varit en stor mottagningskommun.  
 
Befolkningsutveckling de senaste 5 åren 

2017 2018 2019 2020 2021

Antal invånare 15526 15435 15469 15423 15446
Förändring jfr föregående år 138 -91 34 -46 23  

Källa: SCB Folkmängden den 1 november efter region och år. PxWeb (scb.se) 

 

Befolkningsutveckling 2002-2021 

 
Källa: SCB Folkmängden den 1 november efter region och år. PxWeb (scb.se) 

 

 Demografi och kostnader för olika ålderskategorier 

Nedanstående bild ger en uppfattning av kostnaderna för olika ålderskategorier. Kostnaderna är höga för barn och unga, 
relativt låga mellan 18–64 år för att sedan öka. En tendens finns såväl i Sverige som i Hedemora mot att vi blir allt färre i 
spannet 18–64 år som ska bära kostnader för barn och unga samt för äldre. 
 
Total kostnad per ålder 
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Källa: SKR 

 Arbetsmarknad 

Hedemora kommuns näringsliv har traditionellt bestått av tre huvudgrupper.  
• Gruv-, järn- och stålindustri har varit omfattande med stålindustrier främst i orterna Långshyttan och 

Vikmanshyttan samt Bolidens gruva i Garpenberg.  
 

• Jordbruk- och skogsbruk är en stor och viktig del inom Hedemora kommun. Här har, precis som i övriga 
Sverige, skett en successiv övergång från småskalighet till större, men färre gårdar. Skogsbruket utvecklas 
också.  
 

• Livsmedel och handel. Ytterligare exempel på verksamheter inom kommunen är mejeri, bryggerier och 
äggproduktion. Handeln i Hedemora centralort håller fortfarande ställningarna relativt väl och läget intill 
riksvägen har bidragit till en del nyetableringar under senare år.  

Andelen företagare i kommunen ligger på drygt 7,3%, vilket är lite högre än riksgenomsnittet. Gällande företagsklimat 
ligger kommunen på plats 243 av 290 i den senaste mätningen, vilket är ett lågt resultat men en förbättring mot föregående 
år. En annan rankning, Insikt, som bygger på utlåtanden från de företag som varit i kontakt med kommunen ger betydligt 
högre värden. Där framgår att man är nöjda med kommunen och dess arbete.  
 

 Bostadsmarknad 

I de centrala delarna av Hedemora kommun är läget på bostadmarkanden ansträngt. Till skillnad från nationell nivå där 
bostadspriserna har stabiliserats har de ökat i Hedemora kommun under de senaste åren.  
Migrationsverket har sagt upp 58 lägenheter till första september 2021. Arbetet med att renovera och hyra ut dessa 
lägenheter har pågått hela hösten. Eftersom alla dessa lägenheter är belägna i våra ytterområden har det krävts stora 
marknadsinsatser för att få dessa lägenheter uthyrda. I Vikmanshyttan är nu alla migrationsverks lägenheterna renoverade 
och uthyrda. Under första halvåret 2022 kommer de återstående lägenheterna i Garpenberg och Långshyttan att 
färdigställas och marknadsföras. I samverkan med Kommunen har Hedemorabostäder initierat ett projekt för att skapa 
framtidstro och inflyttning i Långshyttan. 
På grund av det höga kostnadsläget fattade styrelsen beslut att avbryta upphandlingen av de 16 lägenheterna som planerades 
att byggas på Fastigheten Laxen 14. 
Rotrenoveringen av kvarteret Hammaren är klart förutom de utvändiga arbetena på gård och mark. Arbetet har varit 
mycket omfattande där vi byter bla alla rör för vatten, värme, avlopp. Vi byter till, nya fönster, nya dörrar, ny dränering 
och tak. Kök och badrum får en genomgående upprustning. Investering uppgår till 55 miljoner kr och investeringen sker 
utan nyupplåning. 
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 Utbildning 

Vad gäller utbildning så har ca 28% av kommunens invånare eftergymnasial utbildning medan riksgenomsnittet ligger på 
44%.  
Att höja utbildningsnivån i Hedemora kommun är därför en prioriterad fråga. Detta görs bland annat genom att erbjuda en 
Yrkeshögskoleutbildning på plats i Hedemora och genom ett ökat antal studieplatser på gymnasiala yrkesutbildningar inom 
både vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet. Vidare har stora satsningar gjort på att skapa en likvärdig och 
kompensatorisk skola något som också visar sig i att Hedemora kommun har en högre andel behöriga till gymnasiet än 
kommuner med motsvarande socioekonomisk situation. Insatserna har bland annat handlat om att öka skolnärvaron genom 
att tydligt prioritera relationen mellan lärare, elever och elevens hem. Skolan har också närmat sig det lokala näringslivet, 
bland annat genom fadderföretag på högstadiet. Detta syftar till att ge våra unga kommuninvånare kunskaper om hur 
arbetsmarknaden fungerar och ljusa utsikter för etablering på den samma. 
  

 Näringslivsfrågor 

Hedemora kommun driver näringslivs- och landsbygdsutveckling och arbetar bland annat med: 

• Nyföretagarrådgivning 

• Rådgivning till befintliga företag 

• Stöd vid etablering 

• Företagslotsmöten 

Näringslivsenheten har arbetat med fyra fokusområden under året: tidig dialog, skola – arbetsliv, brott och otrygghet och 
Långshyttans utveckling. 

 

 Effektiviseringsarbete och långsiktig planering 

Trots pandemin har kommunen jobbat vidare med de effektiviserings- och sparförslag som togs fram under 2019 och 
presenterades i dokumentet benämnt ”Effektiviseringar 2020–2022”. Vid en återrapport till kommunstyrelsen juni 2020 
var åtgärder motsvarande 48 mkr genomfört. Resterande åtgärder hade i de flesta fall antingen bytts ut mot andra åtgärder, 
eller var nästintill genomförda. Ett fåtal åtgärder hade avbrutits pga att det inte var möjligt att genomföra dem. 

Såväl effektiviseringsplan som investeringsplan är dokument som löpande behöver revideras. Inför fastställandet av varje 
årsbudget ska planerade åtgärder presenteras. Den nya budgetprocessen som börjat tillämpas inför budgetåret 2022 syftar 
till att lägga större fokus på diskussion kring effekter av kostnadsreducerande åtgärder, öka det långsiktiga perspektivet 
och förenkla omfördelning av medel mellan de olika nämnderna. 

 Andra åtgärder för att effektivisera kommunens verksamhet 

Inom förvaltningarna pågår många åtgärder för att kunna bedriva verksamheterna så effektivt som möjligt. En central del 
i detta utvecklingsarbete är digitalisering. Under 2020 har kommunkoncernens stödfunktioner (HR, Ekonomi, IT, 
Kommunikation) påbörjat ett arbete för att kunna samarbeta mer. Arbetet har fortgått under 2021, framförallt på IT- och 
kommunikationsområdet, och på sikt är planen att detta ska ge samordningsvinster i form av sänkta kostnader och ökad 
kvalitet. 
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 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

I tabellen sammanfattas de mest väsentliga risker som identifierats för kommunen, indelat i omvärldsrisker, 
verksamhetsrisker och finansiella risker.  

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet 

Omvärldsrisker   

Brist på arbetskraft Brist på bostäder i Hedemora tätort kan försvåra 
försörjning av arbetskraft till företagen 

AB Hedemorabostäder 
 

Åldrande befolkning Ökat tryck på omsorgsverksamheten Omsorgsnämnden 
Avvecklad asylverksamhet 
i Dalarna 

Uteblivna hyresintäkter för tomma lägenheter och 
minskat elevantal i skolor och förskolor 

AB Hedemorabostäder 
Bildningsnämnden 

Verksamhetsrisker   

Personal Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. 
Negativa effekter för personal och kvalitet 

Omsorgsnämnden 
Bildningsnämnden 

Underhåll av anläggningar 
och fastigheter 

Tidigarelagda investeringar i VA-anläggningar. 
Tillräckligt underhåll av fastigheter 

Hedemora Energi 
Hedemora kommunfastigh. 

Finansiella risker   

Ränterisk Kostnadseffekter vid ränteändring De kommunala bolagen och 
kommunen vid framtida 
lånebehov 

Pensionsförpliktelser Kostnadsökningar på grund av ränteändring och för-
ändringar i livslängd  

Kommunen 

 

 Närmare beskrivning av risker  

Brist på arbetskraft och personal 

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för kommunen och dess verksamhet. För vissa personalgrupper, särskilt lärare 
och omvårdnadspersonal finns det rekryteringssvårigheter samtidigt som kommunen står inför pensionsavgångar de 
kommande åren. Därtill finns inom framförallt omsorgsverksamheten problem med arbetsmiljö och sjukskrivningar. Detta 
gäller även till viss del inom chefsleden där det varit en del omsättning under året. 
De problem som finns ställer krav på friskvårdssatsningar och förbättrad arbetsmiljö men också på omställning, 
rationaliseringar och nyttjande av nya tekniska lösningar (välfärdsteknik). Kommunen har utvecklat ett system med 
vikariepooler för effektivare personalanvändning, tagit fram strategier för friskvårdsinsatser, rekrytering och trivsel på 
arbetsplatsen. 
Åldrande befolkning 

Parallellt med problemen gällande personalförsörjningen ökar vårdbehovet inom äldreomsorgen. Detta medför ökade 
kvalitetsrisker, då det finns begränsat med äldrebostäder och brist på utbildad omvårdnadspersonal.  
Avvecklad asylverksamhet i Dalarna 

Migrationsverket beslutade i december 2020 att de ska avveckla asylverksamheten i Dalarna under 2021. För Hedemora 
innebar det att 240 personer varav 150 barn har lämnat kommunen under 2021. Det har lett till tomma lägenheter för AB 
Hedemorabostäder och ett behov för bildningsnämnden att anpassa utbildningsverksamheternas storlek till det nya 
elevunderlaget. 
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Underhåll av anläggningar och 

byggnader 

Åldrade anläggningar och byggnader 
medför risk för att underhåll och 
investeringar måste tidigareläggas i 
förhållande till befintliga underhålls- och 
investeringsplaner. Det gäller såväl 
anläggningar för allmänt dricksvatten och 
avlopp som bostäder.  
Tidigarelagda utgifter leder till ett ökat 
lånebehov, med följd att den kommunala 
koncernens resultaträkning, och även kom-
munens, kommer att belastas med ökade 
räntekostnader. Fastighetsbeståndet inom 
dotterbolaget AB Hedemorabostäder har en 
genomsnittlig ålder på cirka 40 år. Äldre 
allmänna vatten- och avloppsledningar 
samt tätskikt i badrum gör att ett flertal 
vattenskador uppkommer. Målsättningen är 
att renoveringar ska ske med eget 
kassaflöde och utan nyupplåning.  
Ränterisk 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten i den kommunala koncernen och kommunen. Den kommunala koncernen är exponerad för ränterisk. 
Kommunens dotterbolag har idag ca 1010 mkr i låneskulder, samtliga finansierade genom Kommuninvest. Utöver detta 
har koncernen en möjlig limit på ytterligare ca 1000 mkr. Kommunen har inga lån. En räntehöjning med 1% ger ökade 
kostnader med 10,1 mkr för koncernen.  
Koncernen har ett koncernkonto hos Södra Dalarnas Sparbank. Likviditetsrisk förekommer i princip endast vid 
löneutbetalningar i juni och december, då utbetalning sker innan skatteintäkter kommer in på kontot. 
Pensionsförpliktelser 

2021-12-31 har kommunen 150,8 mkr i pensionsförpliktelser som ligger som en ansvarsförbindelse inom linjen. Under 
2015-2016 gjorde kommunen partiell inlösen i två omgångar hos KPA, vilket motsvarade ca 300 mkr. Genom denna 
åtgärd har kommunens risktagande minskat väsentligt och därför görs bedömningen att inga större risker finns för 
överraskningar vad gäller utbetalningar av framtida pensioner.  
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2.4 Händelser av väsentlig betydelse 

 Kostnader och intäkter relaterade till Covid-19 

Pandemin har påverkat resultatet med både högre kostnader på vissa håll och lägre kostnader på annat samtidigt som 
kommunen fått ökade bidrag från staten, mestadels i form av ersättningar för sjuklöner. I detta avsnitt redogörs för storleken 
på dessa poster avseende kommunen (ej koncernen). Notera att det ibland är svårt att bedöma om en kostnad är relaterad 
till covid-19 eller inte. Detta avsnitt innehåller majoriteten av kostnader och intäkter för att ge en överblick men är inte en 
fullständig lista. Det ska också tilläggas att kostnader då befintlig personal ägnat arbetstid till ”covid-relaterade” 
arbetsuppgifter inte ingår i siffrorna. Kommunstyrelseförvaltningen har inte haft några intäkter eller kostnader med 
anledning av pandemin. 

Mkr Intäkt + Intäkt - Kostnad + Kostnad - SUMMA

Bildningsnämnden 4,1 -1,2 -2,7 6,8 7,0

Omsorgsnämnden 8,0 -11,4 1,0 -2,4

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

SUMMA 12,5 -1,4 -14,3 9,9 6,6  
Intäkter till följd av covid-19 består av generella statsbidrag, ersättning för sjuklöner, ersättning för extra 
sjukvårdskostnader, och andra mindre riktade bidrag. Totalt uppgår dessa till 12,5 mkr för perioden och intäktsförlusterna 
i form av intäkter till Vasahallen och bortfall av hyresintäkter uppgår till 1,4 mkr. De ökade kostnaderna består av kostnader 
för sjukvårdsmaterial, högre sjuktal, förstärkning i samband med distansarbete på gymnasiet, 14,3 mkr medan kostnaderna 
har minskat för vikarier och kompetensutveckling. Dessa uppgår till 9,9 mkr. 

Totalt innebär detta att covid-19 har lett till ett förbättrat resultat för 2021 med 6,6 mkr. 

 

 Verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar 

Effektiviseringsarbetet under året har haft effekt och resulterat i kostnadsminskningar, vilket tillsammans med de extra 
statsbidragen har bidragit till att utfallet för året blev mycket bättre än förväntat. 2020 var resultatet innan finansiella poster 
+32,3 mkr. För 2021 har det förbättrats till +67,3 mkr. Det är en förbättring med 35 mkr mellan åren. Det är värt att notera 
att de åtgärder som genomförts under tidigare år har fått helårseffekt först 2021. Vid en uppföljning i juni 2020 hade 
åtgärder motsvarande 48 mkr genomförts. 

 

 Koncernen 

Kurbit AB, ett delägt kommunikationsoperatörsbolag har bildats under 2021. Förberedelser inför 
kommunikationsplattform har pågått under året, migreringen kommer att vara genomförd under första kvartalet 2022. 

Branschorganisationen Avfall Sverige placerade Hedemora på en 10:de plats (av 241) på en lista över landets bästa 
avfallskommuner, avseende kundnöjdhet, miljövärden, mängden restavfall och utsortering, vilket visar att arbetet med 
avfallsfrågor gett resultat. 

Stadsnätsutbyggnaden fortsätter som planerat. Under 2021 har 8,2 mkr (6,1 mkr) investerats, Andelen hushåll som 
möjliggjorts anslutning till stadsnät är nu 85%. 

En utredning om Hedemora Näringsliv AB:s framtid har genomförts och kommunfullmäktige beslutade i februari 2021 att 
avveckla bolaget och ta näringslivsfrågorna i förvaltning under kommunstyrelsen, vilket skedde från 1 juni 2021.  
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 Förändringar i kommunens ledningsorganisation 

• Kommundirektör Annika Strand har avgått 
med pension i december 2021 och ny 
kommundirektör Tommy Hansen började sin 
tjänst i januari 2021.  

• T f förvaltningschef för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden Niklas Arfs 
avslutade sitt uppdrag i september 2021. Då 
tillträdde den nya förvaltningschefen Erik 
Olsson tjänsten.  

• Emil Blomberg slutade som ekonomichef i 
augusti och Anita Mikkonen tillträdde som tf 
ekonomichef i samband med det och 
anställdes som ordinarie ekonomichef i 
oktober.  

• Inom Bildningsförvaltningen har t f 
förvaltningschefer Niklas Nordahl och Eva 
Winarve-Westerholm avslutat sina uppdrag 
och återgått till anställningar som 
avdelningschefer och ny förvaltningschef 
John Steen har anställts. 

 

 Kommunstyrelsen 

Invånare  

Året har åter präglats av omställning och anpassning utifrån de krav pandemin har ställt på oss. Inom 
kommunstyrelseförvaltningen har detta bland annat inneburit digitala möten, videokonferenser och distansarbete. Detta 
har på kort tid utvecklat kommunens digitala arbetssätt positivt. Arbetssätt för att hantera bland annat våra politiska 
möten korrekt och med god funktion och tillgänglighet har också tagits fram.   
Men, vi har också fått lägga utvecklingsarbete åt sidan för att arbeta med krishantering. Ett sådan exempel är kommunens 
visionsarbete och en strategisk plan. Arbetet inleddes 2020 med en konferens där ledande politiker, näringslivsföreträdare 
och tjänstepersoner deltog. Tanken var att fortsätta dialogen under 2021 men pandemin tvingade oss att avvakta.   
Kommunen har under hela året haft en aktiv krishantering för att snabbt kunna anpassa sin verksamhet samt stötta 
kommunens invånare och näringsliv utifrån vad covid-19 och smittspridningen krävt.   
Näringslivsenheten inrättas i Kommunstyrelseförvaltningen den 1 juni och därmed läggs Näringslivsbolaget ned.   
I år har alla klasser i årskurs 7-9 på Vasaskolan och Olympicaskolan varsitt fadderföretag som hållit föredrag i klasserna 
och gett dem uppgifter att återrapportera. Upplägget är ett samarbete mellan KSF och Bildningsförvaltningen, samt 
kommunens näringsliv.  
En näringslivsstrategi arbetas fram under året. Strategin beräknas antas under 2022.  
Hedemora kommun och Hedemora Bostäder har under våren inlett ett arbete för att utveckla attraktiveten i Långshyttan. 
Ett flertal workshops har genomförts och arbetet fortsätter under 2022.   
Inför att nya lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) trädde ikraft har 
kommunen utrett hur en visselblåsarfunktion kan fungera i Hedemora kommun.   
Dessutom har en organisation skapats för att strukturerat arbeta med digitalisering i syfte att erbjuda fler e-tjänster och 
effektivisera våra verksamheter.  
Digitaliseringsstrategin har under året utvecklats inom kommunen och en handlingsplan har kommit på plats. För en ökad 
säkerhet inom kommunens verksamhet påbörjades arbetet med att introducera 2-faktorsinloggningar i delar av 
kommunens it-miljö. En lösning som motverkar intrång och ökar vår säkerhet.   
Utvecklingen gällande e-arkivering i kommunen har fortsatt. Handlingar från systemet Procapita har flyttats till e-
arkivering.   
Förvaltningen har initierat förstudie och därefter startat upp projektet för servicecenter, med uppgift att öka 
tillgängligheten, effektiviteten och attraktiviteten för kommunen. Målsättningen är en väg in till kommunen, och att en 
majoritet av frågorna som kommer in till kommunen ska besvaras redan i första kontakten, hos servicecenter.   
Utöver det inleds projektet för ny webbplats. Dessutom arbetar förvaltningen med kommunens bolag med syftet att stärka 
samarbetet gällande it-, ekonomi-, personal- och kommunikationsfrågor.   
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Ekonomi  

Budgetavvikelsen för året blev ett överskott på 0,2 mkr vilket motsvarar 0,3 % av budget. Nettoöverskottet innehåller ett 
antal poster både över och under budget. Avslutet av projektet Laddstolpar på landsbygden och överförandet av 
anläggningarna till Hedemora energi innebar ett underskott för kommunen med 0,3 mkr. Personalkostnader för avslut av 
anställningar och facklig tid balanseras av att tillfälliga vakanser och frånvaro ej tillsatts av vikarier. Uppstarten av 
satsningen på ett servicecenter har medfört konsultkostnader som dock rymts inom budget då intäktssidan varit 
underbudgeterad och gav ett bättre utfall. En rättning av en flerårig investering gav ett positivt utfall på 0,3 mkr. Under året 
köptes it-utrustning till kommunfullmäktiges ledamöter för 0,2 mkr. 
 

Medarbetare  

HME-undersökningen, Hållbart medarbetarengagemang, genomfördes genom svar från kommunens samtliga 
medarbetare. Undersökningen berör motivation, ledning och styrning och resultatet innebär ett gott betyg för Hedemora. 
Vi höjde index med 4,3 från föregående år till 81,2 (index var 76,9 under 2020).  
Chefsfrukostar har arrangerats månadsvis för ökad ledning och styrning. En uppdaterad chefshandbok lanseras och ett 
bättre stöd vid undersökning av diskriminering på arbetsplatsen kommer på plats.   
Förvaltningen har genom ett utbildningsmaterial för chefer och assistenter ökat kommunens kompetens och förståelse för 
den ekonomiska processen. Arbetet kommer att fortsätta även under 2022.   
Ett utvecklingsarbete i Raindance, kommunens ekonomi- samt fakturahanteringssystem är påbörjat – dels för att få in 
lönedetaljer i rapporter dels att införa automatkontering av återkommande fakturor.   
Under 2021 avslutade kommundirektör Annika Strand sin tjänst. Istället rekryterades Tommy Hansen, som inledde sin 
anställning den 1 januari 2022. Under året har kommunen rekryterat flera nya chefer – exempelvis förvaltningschef 
Miljö- och samhällsbyggnad, förvaltningschef Bildning, ekonomichef och näringslivschef.   
Kommunens rekryteringsarbete har setts över och nya mallar, plattform och grafisk form för annonsering har tagits fram. 
Arbetet fortsätter 2022.   
  

Hållbar utveckling  

Hedemora är en Ekokommun. Det innebär att vi deltar i ett kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling. Utifrån 
Aktuellt Hållbarhets kommunrankning 2021, Sveriges Miljöbästa kommun, är Hedemora i år rankad som nr 96 av 
landets 290 kommuner. En förbättring jämfört med plats 108 i förra årets ranking. I länet placerar sig Hedemora på plats 
3 av 15 kommuner.   
  
Kommunens bilpark har minskat och vid utbyte av bilar så har miljöbilar införskaffats.   
 

 Bildningsförvaltningen 

Invånare 

Likt stora delar av världen har året för de invånare som finns i bildningsnämndens olika verksamheter präglats av den 
pågående pandemin. 
Under delar av året har verksamheten i Vasahallen tvingats stänga eller kraftigt minska sitt öppethållande för våra invånare. 
Flera kultur- eller fritidsevenemang så väl i kommunal- som icke kommunal regi har dessutom tvingats ställa in eller 
minskas i omfattning. Detta till trots har verksamhetsområdet kultur- och fritid närmat sig invånarna under året på ett helt 
nytt sätt genom dialogmodellen där föreningsbidrag och stöd från verksamheten mot föreningar samplaneras för att ge bäst 
nytta och glädje för kommunens invånare.  
I pandemitider har folkbibliotekens upplysande och folkbildande roll haft stor betydelse. Hedemora stadsbibliotek har 
pandemin till trots hållit sina dörrar öppna hela året och dessutom ökat stödet till både förskola och vuxenutbildning för att 
öka läsandet hos barn och vuxna. 
Martin Koch-gymnasiet, Hedemora vuxenutbildning och några av våra grundskolor har tidvis tvingats till fjärrundervisning 
på grund av hög smittspridning i samhället. Skolorna har detta till trotts fortsatt att utvecklingsarbete och har bland annat 
jobbat med ökad studiekoncentration genom att motverka så kallat skojbråk i alla åldrar. För att förbättra våra ungas 
framtidsutsikter och bidra till kompetensförsörjningen i Hedemora kommun har skolorna dessutom fortsatt samverkan 
skola-arbetsliv med bl.a. fadderföretag, arbetsmarknadskunskap, ungt företagande samt utökade yrkesutbildningar inom 
vuxenutbildningen.  
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Ekonomi 

Verksamheterna inom bildningsnämnden har under 2021 fortsatt utvecklas inom god ekonomisk hushållning. Ökad 
samplanering inom och mellan enheterna skapar möjlighet till samnyttjande av resurser.  
Rådet för kommunala analyser, RKAs index över kostnadseffektiviteten i kommunal utbildningsverksamhet tyder på att 
arbetet givit effekt och visar att Hedemora kommuns verksamheter tycks bedrivas på ett effektivt sätt. 
 

 
 
Under 2021 har den centrala förvaltningen dessutom varit framgångsrik vid statbidragsansökningar och har på så sätt givit 
enheterna möjlighet att jobba med ytterligare utvecklingsprojekt. 
 

Medarbetare 

Bildningsnämndens medarbetares insatser under covid-19 pandemin är något som behöver lyftas fram som extra ordinära. 
Trots tidvis höga sjuktal och snabba omställningar i verksamheten har medarbetarna stadigt upprätthållit en god verksamhet 
genom 2021 så väl som de gjorde 2020. 
Fokus i bildningsnämndens samtliga verksamheter har de senaste sex åren varit Hedemora och vidkommuns värdegrund, 
KRAM. Vid höstens kulturenkät till medarbetarna var nöjdhetsgraden med hur värdegrunden används i verksamheterna 9 
på en 10 gradig skala. 
För att ytterligare förbättra medarbetarnas möjlighet att skapa den bästa möjliga verksamheten för våra invånare deltar 
samtliga bildningsnämndens chefer under 2021 och 2022 i en ledarskapsutbildning som stärker värdegrundsarbetet och ger 
förutsättningar för ett tillitsbaserat ledarskap. 
 

Hållbar utveckling 

Bildningsnämndens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och Hedemora kommuns hållbarhetsstrategi. 2021 har störst 
fokus legat på social hållbarhet och på en jämställd och jämlik hälsa. En av de viktigaste hälsofaktorerna är en fullföljd 
skolgång. Elevhälsan har därför i samverkan med Region Dalarna och omsorgsförvaltningen, inom ramen för TRIO tagit 
fram och i grundskolan implementerat en metod med 9 skyddsfaktorer för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver 
för att trivas i skolan och nå skolans mål. 
Att motverka stillasittande har varit extra viktigt under pandemin och flertalet skolor har därför jobbat med 
rörelsesatsningar samt skolidrottsföreningar. Fritidsenheten har också fortsatt sitt arbete med att stödja spontanidrott. Under 
pandemin har förvaltningen också identifierat en ökad risk för psykisk ohälsa och elevhälsan har därför bland annat 
intensifierat sitt suicidpreventiva arbete. Under 2021 har medarbetare vid bildningsförvaltningen också bidragit till 
framtagandet av en regional överenskommelse om barn- och ungas hälsa. 
Utöver arbetet med social hållbarhet och en jämställd och jämlik hälsa har arbetet med ekologisk hållbarhet fortsatt. 
Kostenheten har tillsammans med förskola- och skola genomfört ett matsvinnsprojekt. Nämnas bör också att andelen 
ekologiska livsmedel ökat till 36% och att Hedemora kommuns förskolor- och skolor fortsatt tillhör landets främsta inom 
Håll Sverige rents grönflaggcertifiering 
 

Framtid 

Även under 2022 kommer stort fokus ligga på social hållbarhet och på en jämställd och jämlik hälsa. Elevhälsan ska under 
året genom TRIO-samverkan ta fram en lokal överenskommelse för barn- och ungas hälsa. Överenskommelsen kommer 
att bygga på barnets hela uppväxtvillkor och den kommer att utgå från principen om god- och nära vård.  
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Pandemin har fortsatt stor påverkan och Bildningsförvaltningen kommer under 2022 utreda, analysera och sätta in åtgärder 
för att motverka pandemins långsiktiga konsekvenser både inom lärande, social utveckling och hälsa. Detta arbete kommer 
också bidra till det pågående, långsiktiga arbetet med att skapa en likvärdig utbildningsverksamhet. 
På bildningsnämndens uppdrag arbetar kultur- och fritidsutskottet och bildningsförvaltningen tillsammans med en rad 
samverkansparter fram en ny kultur- och fritidspolitisk strategi som ger en ny riktning i arbetet 2023-2026. Våren 2022 
kommer bildningsnämnden dessutom inviga den nyrenoverade stadsscenen, Vasa Teatern vilken ger förutsättningar till 
nya arrangemang inom flera kulturella uttryck, något som torde vara extra viktigt när vi 2022 går ur pandemitiden.  
  



 

24 
 

 Omsorgsförvaltningen  

Invånare  

Omsorgsnämndens verksamhetsområden ansvarar för hjälp och stöd till medborgarna i alla åldrar. Insatserna ska främja 
individens möjligheter att leva ett självständigt liv. De som är i behov av hjälp och stöd ska bemötas med respekt där gott 
bemötande är en hörnpelare i samspelet mellan kund och personal. Kommunens värdegrund KRAM (kundfokus, respekt, 
ansvar och mod) är en naturlig del i förvaltningens arbete med att skapa ett fint möte med hög kvalitet som den främsta 
målsättningen. Omsorgsförvaltningens medarbetare är till för medborgaren och därför tas synpunkter, klagomål och 
beröm emot för att ständiga förbättringar ska ske. Kvaliteten har förbättrats i många områden. Bland annat visar 
jämförelser att majoriteten av kunderna/brukarna är mycket nöjda med bemötandet inom äldreomsorgen. Vidare visar 
resultaten på att den upplevda tryggheten och nöjdheten är bättre. Förvaltningen arbetar aktivt för att öka kontinuiteten 
inom hemtjänsten där ett utvecklingsarbete för att minska antalet vårdare som besöker en äldre med hemtjänst har inletts. 
Pandemin har påverkat hela samhället och fokus för förvaltningen har varit att skydda äldre och funktionshindrade mot 
smitta och sjukdom. Ett fint samarbete mellan förvaltningen och Region Dalarna har varit ett viktigt och värdefullt inslag 
under året.  

Ekonomi  

Omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 28,9 miljoner kronor. En anledning till överskottet är att 
omsorgsförvaltningen erhållit högre intäkter än budgeterat. En del av Intäkterna baserar sig på faktiska kostnader som 
förvaltningen hade förra året med intäkter från Migrationsverket och Socialstyrelsen. Individ- och familjeomsorgen visar 
på en budget i balans, vilket innebär en förbättring med cirka 17 miljoner kronor jämfört med tidigare år. Kostnaderna för 
försörjningsstöd har minskat liksom placeringskostnader inom barn- och unga och vårdkostnader för beroende. 
Personalkostnaderna i förvaltningen har varit lägre och kostnader för inhyrd personal har varit lägre än prognoserna. 
Budget för kompetensutveckling har inte använts i stor utsträckning viket främst beror på pandemin. Omsorgsnämnden 
har erhållit ersättning för extra kostnader som är relaterade till pandemin, bland annat för personalresurser, 
skyddsmaterial och sjuklönekostnader som överstiger det normala. Förvaltningen har köpt arbetskläder och arbetsskor till 
medarbetare inom äldreomsorgen. Statligt stöd till satsningar inom äldreomsorgen har bland annat använts till att öka 
bemanningen, utbildningssatsningar och stärkt stöd till anhörigvårdare.  

Medarbetare  

Medarbetarna är den viktigaste resursen i omsorgsnämndens alla verksamheter. Arbetsmiljöfrågor är viktiga för att 
minska risken för ohälsa på arbetet. Sjuktalen är lägre än tidigare år och årets resultat av hållbart medarbetarengagemang 
(HME) visar på en stark utveckling där medarbetarna i större utsträckning känner trivsel och inflytande i sitt arbete. Även 
medarbetarnas syn på ledarskapet har förbättrats. Coronapandemin har varit utmanande att möta där alla medarbetare har 
tagit ett stort ansvar för att minska smittspridningen och för att skapa trygghet och stabilitet under förutsättningarna. 
Under året har ett 20-tal medarbetare påbörjat undersköterskeutbildning i kommunens regi. Vidare har en 
utbildningssatsning inom äldreomsorgen påbörjats under året. Målsättningen är att alla medarbetare har genomgått 
utbildningen under nästkommande år.  
Hållbar utveckling  
Den inre och yttre miljön är viktig att värna om. Omsorgsförvaltningen har tagit ansvar för att hushålla med resurser och 
har arbetat med flera olika aktiviteter för att minska miljöpåverkan. Ofta är det i vardagen som miljöarbetet har effekt 
genom exempelvis sopsortering, köp av miljövänligare produkter och medvetenhet gällande energianvändningen. 
Förvaltningen arbetar också långsiktigt med att byta ut äldre bilar mot mer miljövänliga bilar för att minska  
miljöpåverkan.  

Framtid  

Förvaltningen ska fortsätta arbeta med kvalitetsfrågor för ytterligare förbättringar. Chefer och medarbetare ska fortsätta 
arbeta för att intensifiera förbättringsarbetet där inflytande och delaktighet är grundförutsättningen. Effektivitet och 
samsyn i hur organisationens resurser på bästa sätt ska möta framtidens behov är prioriterad under de kommande åren. 
Utvecklingen genom digitalisering och välfärdsteknik ska vara en naturlig del i förvaltningens kvalitetsarbete, för att 
möta behov i nutid och framtid. Personalförsörjningen och arbetsmiljöfrågor ska få en framträdande roll, där 
kompetensutveckling, rekrytering och stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare, är en viktig fråga framöver. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Invånare  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bidrar till att främja spontanidrott och aktivt friluftsliv genom en stor mängd 
åtgärder som bidrar till att skapa förutsättningar för en sund och bättre vardag för invånarna. Nämnden har under året 
genomfört ett flertal projekt, bland annat förbättring utebelysning, renovering av kulturmiljöer och förbättringar av parker. 
De större projekten redovisas under investeringar. Under hösten har stora insatser gjorts för att åtgärda skador på 
simbassängen i Vasahallen. Under arbetet har simbassängen inte kunnat nyttjas av allmänheten. Åtgärderna har löst akuta 
problem men bidrar inte i någon större omfattning till att förlänga anläggningens livslängd.  
Arbetet med att ta fram underlag för en ny simhall vid Vasaliden har inletts. Som ett parallellt projekt ska även en detaljplan 
tas fram. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en lösning på ny badanläggning vid Hönsan. Projektet är av mycket 
stor vikt för kommunens friluftsliv och måste hanteras med stor antikvarisk hänsyn.  

Ekonomi 

Nämndens budgetram för 2021 har fastställts av kommunfullmäktige till 52,5 mkr. Vid budgetårets slut redovisas en positiv 
avvikelse med 1,4 mkr.  
Under året har kommunen och det kommunägda företaget Hedemora kommunfastigheter träffat ett avtal om samordnad 
fastighetsförvaltning. Avtalet har trätt i kraft under andra halvåret 2021. För att ytterligare fördjupa samarbetet håller 
parterna nu även på att ta fram ett avtal om samordnad grönyteskötsel.  

Medarbetare 

Under hösten genomfördes en omorganisation där en ny avdelning för fysik planering och en avdelning för kvalitetssäkring 
skapades. Syftet med omorganisationen var att effektivisera arbetet med detaljplaner och att fullfölja kommunens mål att 
övergå till digitaliserad handläggning, e-tjänster och att långsiktigt införa ett e-arkiv. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en heldagsworkshop om kommunens värdegrund, förkortad 
KRAM. 

Hållbar utveckling 

Under året har betydande insatser gjorts för att förbättra vattenkvaliteten och främja den biologiska mångfalden i våra 
stadssjöar Brunnsjön, Munkbosjön, Hönsan och Matsbosjön. 

Framtid 

Invånare 
De trender vi ser framöver är bland annat en utflyttning från de större städerna. Det ställer större krav på att översiktsplaner, 
detaljplaner och markutbud måste anpassas till nya behov. Det kommer även att medföra en ökad användning av 
friluftsanläggningar och grönområden vilket leder till ökat slitage på anläggningar. Vi ser också att invånare tenderar att 
ställa högre krav på anläggningarna. 
Medarbetare 
Redan idag ser vi svårigheter att klara kompetensförsörjningen. Rörligheten på arbetsmarknaden och pensionsavgångar 
kan inverka menligt på produktiviteten. 
Hållbar utveckling 
Klimatförändringar kommer att påverka vår verksamhet på olika sätt ett exempel är att skyfall ökar belastningen på 
dagvattennätet och långa värmeböljor medför kritiskt låga grundvattennivåer. Dessa båda faktorer visar på behov av nya 
sätt att tillvarata vatten som en resurs. Trafiksituationen i innerstaden kommer ytterligare att försvåras då 
järnvägsövergången vid Sturegatan/Haggårds-vägen stängs. Risk för att miljöbelastningen ökar på Gussarvsgatan. 
Ökad inflyttning och företagsetableringar innebär behov av detaljplaner och strategiskt innehav men också av strategiska 
planer för klok tillväxt som tillvaratar de antikvariska värdena, bevarar småstadens kvalitéer och värnar om 
innerstadskärnans rika, småskaliga kommersiella liv. 

Ekonomi 

Det finns behov stora investeringar i infrastruktur och offentliga anläggningar. De fyra största vägföreningarna i kommunen 
tar ett stort ansvar för sina vägar och för grönområdena i sina tätorter.  
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2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är det högsta styrande organet inom Hedemora kommun och dess bolag. Fullmäktige består av 41 
ledamöter, men har idag 5 tomma platser. Mandatfördelning för perioden 2019–2022 enligt nedan. 
 

Parti Mandat 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 12 
Moderaterna 7 
Centerpartiet 6 
Kommunlistan 5 
Sverigedemokraterna 6 (5 tomma) 
Vänsterpartiet 2 
Miljöpartiet De Gröna 1 
Liberalerna 1 
Kristdemokraterna 1 

 

 Struktur för styrning av den kommunala koncernen 

Kommunen utövar styrning av de kommunala bolagen dels genom ägardirektiv dels genom att förtroendevalda sitter med 
i bolagens styrelser. Någon samordning i övrigt sker inte mellan kommunen och de kommunala bolagen.  

Historiskt har inte kommunen och dess kommunala bolag haft varken gemensamma mål eller gemensam budget. Däremot 
sker en uppföljning av kommunens och koncernens resultat samlat två gånger per år, i delårsrapport och i årsredovisningen.  

 Kommunens styrmodell 

Hedemora kommun har en styrmodell för att förenkla, förbättra och tydliggöra arbetet med planering, åtgärder, uppföljning 
och analys. Målet är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter i en hållbar riktning med syftet att ge våra invånare 
bra service av hög kvalitet. Styrmodellen används som ett redskap för att belysa vad alla tillsammans behöver förändra och 
utveckla för ett bättre Hedemora för våra invånare. Det handlar om vad vi vill, vad vi har och hur vi gör. Till grund för 
kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje nämnds och förvaltnings arbete ska 
vara kopplat till visionen, de övergripande målen och de fyra styrperspektiven (invånare, ekonomi, medarbetare och hållbar 
utveckling) som ska genomsyra kommunens verksamheter.  

 Kommunens vision 

Hedemoras visionsarbete kallar vi ”Hållbara Hedemora”. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete som fokuserar på vad vi 
tillsammans ska sträva mot.   
De övergripande målen belyser vad vi vill åstadkomma och utveckla i Hedemora kommun. Kommunstyrelsen har inga 
egna mål utan arbetar mot de övergripande målen för kommunfullmäktige. 
Till målen är nyckeltal knutna som belyser vad vi behöver prioritera för att utveckla Hedemora. Med hjälp av nyckeltalen 
kan vi mäta vårt arbete för att uppnå målen. Nyckeltalen är framtagna utifrån en analys av viktiga förbättringsområden. I 
Hedemora kommun jobbar vi med ständiga förbättringar och lyfter därför i huvudsak de områden där vi vill se en positiv 
utveckling och förändring. En mer utförlig beskrivning av nyckeltalen knutna till varje mål beskrivs i Mål och budget 2021.  
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 Kommunens fem övergripande mål samt fyra styrperspektiv 

Kommunfullmäktige har fastställt fem övergripande mål för år 2021.  
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De fyra styrperspektiven framgår av bilden till höger. Kommunens styr- 
perspektiv är invånare, hållbar utveckling, ekonomi och medarbetare. 
 

 

 

 

 

Modellen för att följa upp målen framgår i nedanstående bild. 

 

Uppföljning av kommunens mål 

Hedemora kommun erbjuder en bred och omfattande verksamhet till våra invånare. De största områdena är vård, skola 
och omsorg. Varje dag sker det tusentals möten mellan invånare och medarbetare inom de olika verksamheterna. Vi vill 
uppnå bra resultat för såväl dagens och morgondagens boende, elever, klienter, brukare, kunder, näringsliv och besökare 
med flera. En sund kommunal ekonomi ska också präglas av god ekonomisk hushållning med ett visst överskott som kan 
utgöra grunden för pågående och kommande investeringar för en hållbar kommun som tar ansvar för framtida 
generationer. Med hjälp av fem kommunövergripande mål, fyra styrperspektiv (invånare, ekonomi, medarbetare och 
hållbar utveckling) och totalt 30 nyckeltal följer vi upp hela kommunens arbete. För att få en samlad bild av utvecklingen 
analyserar vi måluppfyllelse av kommunfullmäktiges och de kommunala bolagens nyckeltal. Detta gör vi så långt som 
möjligt uppdelat på kön, jämförelser både med Dalarna och riket. 
 

Övergripande bedömning av mål för 2021 

Nedan beskrivs en sammanställning över resultatet för kommunfullmäktiges samt nämndernas mål. I årets uppföljning av 
målen ser vi att av de 30 nyckeltal som följs upp visar 18 på förbättring mot föregående år, 10 nyckeltal visar ingen 
förbättring och två har inga värden för föregående år att jämföra med. I Hedemora har kommunfullmäktige valt ut de 
områden där man vill se en positiv utveckling och förändring. Varje kommuns kommunfullmäktige bestämmer själv 
vilken ambitionsnivå den ska ha och i Hedemora är ambitionsnivån hög. Målarbetet är omfattande och organisationen 
arbetar för att uppnå långsiktiga, hållbara kvalitetsförbättringar i kommunens alla verksamheter. 
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 Måluppfyllelse kommunkoncernen, sammanfattning 

Nämnd Mål   Nyckeltal

Bättre än 

föregående 

år

Ingen 

förbättring 

mot 

föregående 

år

Övergripande Mål 1 1.1 Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt 
ekononiskt bistånd x

1.2 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn x
1.3 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor x

1.4 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus och småhus under året x
1.5 Företagsklimat enl ÖJ x
1.6 Invånare 16-24 som varken studerar eller arbetar x
1.7 Nöjd inflytande Index - helheten x
1.8 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s x

Bildningsnämnden Mål 1 1.1 Elever i åk 9  som är behöriga till yrkesprogram x
1.2 Elever i åk 5; Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar
1.3 Elever i åk 9; Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar
1.4 Gymnasieelever år 2; Jag känner mig trygg i skolan x
1.5 Mitt barn trivs på förskolan, egen mätning x

Omsorgsnämnden Mål 1 1.1 Antal personal en hemtjänsttagare möter under 14 dagar x
1.2 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg x
1.3 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande x
1.4 Brukarbedömning särskilt boende – äldreomsorg – bemötande x
1.5 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd x

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Mål 1 1.1 Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt x

1.2 Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande x
Övergripande Mål 2 2.1 Soliditet inkl pensionsåtagandeen kommun x

2.2 Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag x
Övergripande Mål 3 3.1 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen x

3.2 Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel 
av total sjukfrånvaro x

3.3 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt, (%) x
Övergripande Mål 4 4.1 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor x

4.2 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare, 7-20 år x
Övergripande Mål 5 5.1 Certifierade skolor och förskolor x

5.2 Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen x

5.3 Andelen miljöbilar i kommunorganisationen x  
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 Uppföljning av nyckeltal  

Nedan följer en detaljerad uppföljning av nyckeltalen. För att åskådliggöra resultatet använder vi oss av symboler. För att 
bedöma resultatet i relation till vilket målvärde vi önskat uppnå, använder vi oss av grön och röd färg i kombination med 
ansiktsuttryck. Vi skriver också ut värdet i föregående mätning. Ibland är det små marginaler men vi har valt att göra 
bedömningen genomgående på samma sätt. En förändring av värdet i önskvärd riktning markeras med en grön symbol 
medan en förändring i icke önskvärd riktning eller lika värde som vid föregående mätning ger en röd symbol. Detta för att 
ett lika värde som föregående år inte ses som en förbättring vilket är det vi strävar efter. För att bedöma resultatet i 
jämförelse med andra (Dalarna och riket) använder vi oss av pilar. 

Av praktiska skäl har vi läst av nyckeltalen under januari 2021. När denna rapport publiceras kan därför vissa nyckeltal ha 
siffror som är äldre än den aktuella nationella statistiken. Detta är av ringa betydelse då styrmodellen syftar till att åstadkomma 
långsiktig förbättring, inte kortsiktiga resultat i mätningarna. 
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 Ekonomiska ramar  

Planering innan budgetåret 

Budgetarbetet baseras på att ekonomiavdelningen presenterar förslag till ram att fördela. Som utgångspunkt för detta ligger 
befolkningsprognos, skatteberäkningar baserade på SKRs beräkningsmodell, avskrivningsbehov, finansiella intäkter och 
kostnader samt pensionsberäkningar. Som grund ligger även ett av kommunfullmäktige fastställt överskottsmål. Detta mål 
har under de senaste åren satts till 1%.  

Uppföljning under budgetåret 

Under året har tre officiella ekonomiska rapporter 
som inkluderat prognoser presenterats. 
Rapporterna har lämnats per 2021-04-30, 2021-
08-31 (delårsrapport), 2021-10-31 samt bokslut 
2021-12-31. Arbetet med dessa uppföljningar har 
skett i dialog med förvaltningar och kommunens 
ekonomiavdelning.  

Kommunrevisionen gör en övergripande 
granskning av delårsbokslutet. Delårsbokslutet 
beslutas i nämnder och bolagsstyrelser. 
Eventuella åtgärdsbehov analyseras. 
Delårsrapporten fastställs av kommunfullmäktige 
i början av oktober. 

 Bokslut och redovisning 

Arbetet med den kommunala koncernens bokslut och kommunens årsredovisning följer följande process: Den löpande 
uppföljningen avslutas, i februari efter budgetåret, med nämndernas och bolagens årsbokslut, samt kommunens 
årsredovisning. Årsredovisningen innehåller koncernövergripande analyser samt uppföljning av koncernens mål och 
resultat. Revisionen gör en granskning av nämndernas årsbokslut och koncernens årsredovisning. Kommunfullmäktige 
fastställer årsredovisningen i april samt beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

 Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsiktpliktens genomförande tar 
sin utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. Utöver delårsrapporterna rapporterar 
nämnderna till kommunstyrelsen avseende utvecklingen av verksamhet och ekonomi. Väsentliga avvikelser ska lyftas fram 
av enheterna, då syftet är att tidigt kunna sätta in åtgärder. Vid större avvikelse kallas nämnd/styrelse in formellt för muntlig 
dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 Intern kontroll 

Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela kommunen. Som 
utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll. För bolagen saknas en sådan uppföljning utan kontrollen upprätthålls 
endast genom ägardirektiv. 
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2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

 God ekonomisk hushållning 

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska prägla hela den kommunala koncernen. Det är fullmäktiges 
uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.  
Nedan följer en avstämning och utvärdering av god ekonomisk hushållning i Hedemora kommunkoncern och Hedemora 
kommun. Därefter följer en analys av den kommunala koncernens ekonomiska ställning. 

 Utvärdering av god ekonomisk hushållning  

Kommunfullmäktige ska årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, fastställa kommunens mål för en god 
ekonomisk hushållning i hela den kommunala koncernen. Målen formuleras på koncernnivå, finansieringsnivå samt på 
verksamhetsnivå. I Hedemora baseras dessa mål på sex huvudområden.  
Strukturen och processerna för målstyrning i Hedemora kommun beskrivs i avsnittet ”2.4.13 Kommunens fem 
övergripande mål samt fyra styrperspektiv” 
Hedemora kommun har i praktiken endast formulerat mål för själva kommunen, medan att fastställa mål för kommun-
koncernen får ses som ett utvecklingsmål i sig. Med hänsyn till den nya lagen ”Kommunal bokförings- och 
redovisningslag” så blir detta mål påtagligt, såväl för att uppfylla lagens krav som för kommunen behov av förbättrad 
koncernstyrning. 

 Uppföljning av kommunens finansiella mål 

Av kommunens övergripande mål finns ett finansiellt mål - Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som 

ger utrymme för investeringar”. Detta mål mäts med två nyckeltal, där även måluppfyllnad kommenteras. Se kapitel 4.2. 
av årsredovisningen. Båda finansiella mål har uppnåtts för 2021. 
 

Mål Utfall Mål

1. Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%) 27,2% 14,0%
2. Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag (%) 6,4% 1,0%

Klarat målet

Ja
Ja  

 
 

 Resultatutveckling  

Utvärdering av årets resultat syftar till att bedöma utvecklingen av och relationen mellan intäkter och kostnader, både 
utifrån det aktuella räkenskapsåret och utifrån utvecklingen över tid. Jämfört med samma period föregående år har skatter 
och statsbidrag ökat med 53,9 mkr och nämndernas nettokostnader ökat med 21,5 mkr. 
Kommunen redovisade utfall för året är ett positivt resultat om 67,3 mkr. Resultatet föregående år var 35,1 mkr. 
Detta medför att nyckeltalet årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag förbättrats från 3,5% till 6,4%. 
 

 Budgetföljsamhet  

En del i att förstå årets resultat men också för att bedöma den kommunala koncernens förmåga att planera och genomföra 
verksamheten enligt plan är att utvärdera budgetföljsamheten.  

För Hedemora kommunkoncern redovisas ingen budget. Därför görs i denna årsredovisning endast en uppföljning vad 
gäller kommunens prognosarbete. 

Hedemora kommun har budgeterat ett resultatöverskott på +10,3 mkr för 2021. Utfallet för året är +67,3 mkr, vilket innebär 
ett resultat som är 57,0 mkr bättre än budget. Nedan visas prognosavvikelser för de tre rapporter som lämnats under året. 
Dessa kan jämföras med den högra kolumnen som visar verkligt utfall för året. 
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Sammanställning, nämnder
mkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2020 2021 2021
Kommunrevisionen -0,9 -0,9 -0,8 0,1
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndaren -2,5 -2,8 -2,4 0,4
Kommunstyrelsen -73,3 -73,2 -73,0 0,2
Bildningsnämnden -419,2 -435,0 -430,9 4,1
Omsorgsnämnden -415,2 -437,7 -408,8 28,9
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -52,1 -52,5 -51,1 1,4
Summa nettokostnader -963,3 -1002,1 -967,0 35,1

Skatteintäkter 693,5 697,5 723,4 25,9
Generella bidrag och utjämning 308,1 320,1 332,1 12,0
Finansiella intäkter 5,2 5,2 4,7 -0,5
Finansiella kostnader -0,1 -0,3 -0,3 0,0
Gemensamma kostnader -8,2 -10,1 -25,6 -15,5
Årets resultat 35,2 10,3 67,3 57,0  
 

 

mkr Slutligt
Prognos Delårsrapport Prognos utfall

2021-04-30 2021-08-31 2021-10-31 2021-12-31

Kommunrevisionen 0,0 0,0 0,0 0,1
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndaren 0,0 0,0 0,5 0,4
Kommunstyrelsen -0,9 0,6 0,4 0,2
Bildningsnämnden -2,8 0,0 0,0 4,1
Omsorgsnämnden -4,5 5,2 15,1 28,9
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -1,5 0,0 2,7 1,4
Finansförvaltningen 21,6 23,2 23,9 21,9
Summa avvikelse mot budget 11,9 29,0 42,6 57,0

Bedömd prognosavvikelse under året

 
Covid-19 pandemin har påverkat nämndernas och förvaltningars prognosarbete och det har visat sig vara svårt att göra 
träffsäkra prognoser under året. Kommunstyrelsens, bildningsnämndens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
prognoser har varit relativt träffsäkra. Den största avvikelsen från prognos är från omsorgsnämnden och beror till 
övervägande del på stora coronarelaterade statsbidrag från staten och finansförvaltningens som beror på högre 
skatteintäkter än budgeterat.  
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Finansförvaltningens överskott förklaras enligt följande: 

Finansförvaltningen Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2020 2021 2021

Skatteintäkter 693,5 697,5 723,4 25,9
Generella bidrag och utjämning 308,1 320,1 332,1 12,0
Finansiella intäkter 5,2 5,2 4,7 -0,5
Finansiella kostnader -0,1 -0,3 -0,3 0,0
Gemensamma kostnader -8,2 -10,1 -25,6 -15,5

998,5 1012,4 1034,3 21,9

Finansförvaltningen redovisar för 2021 ett resultat på 1034,3 mkr, vilket är 21,9 mkr bättre än budget.  
• Skatteintäkter har ett utfall som är 25,9 mkr bättre än budget. Vilket beror på en bättre ekonomisk utveckling i 

landet än befarat. 
• Generella bidrag och utjämning. Här ingår inkomstutjämning, kostnadsutjämning, bidrag för LSS-utjämning, 

kommunal fastighetsavgift, mm. Orsaken till överskottet på 12,0 mkr är de extra generella statsbidragen som man 
sedan fördelat ut internt till omsorgsnämnden och bildningsnämnden. (Utfördelningen av bidragen är redovisad 
under gemensamma kostnader). 

• Finansiella intäkter kommunen har intäkter på 4,7 mkr, vilket är 0,5 mkr lägre än budget.  
• Gemensamma kostnader. Här redovisas en del för kommunen övergripande kostnader, vilka stor del består av 

ej utfördelade pensionskostnader, mm. En stor post är pensionsutbetalningar som intjänats innan 1998 och som 
inte är skuldredovisad i kommunens bokföring. Den partiella inlösen som kommunen gjorde i två omgångar 
2015 och 2016 medför nu betydligt lägre kostnader för kommunen under kommande år.  
Här har vi också redovisat den interna utfördelningen av vissa statsbidrag, som skolmiljarden (1,8 mkr) och 
bidrag till omsorgsförvaltningen för att säkerställa god vård (7,8 mkr) Intäkten (från staten) för dessa bidrag är 
redovisad under generella bidrag och utjämning. Utfallet är 15,5 mkr sämre än budget. 
 

 Ekonomisk ställning, likviditet och eget kapital 

Kommunen ekonomiska ställning redovisas i Balansräkning i kapitel 3. Balansräkningen har en omslutning på 587,0 mkr 
per 2021-12-31.   
Kommunen har ett koncernkonto. I redovisningen tas hela behållningen på koncernkontot upp som en tillgång medan 
bolagens behållning redovisas som en kortfristig skuld. 
Kommunens likvida medel uppgår till 249,3 mkr per 2021-12-31. Kommunen har inga upptagna lån och har förbättrat sin 
likviditet med cirka 37,4 mkr jämfört med föregående år. 
Kommunens egna kapital uppgår till 310,3 mkr vilket innebär en soliditet inklusive pensionsförpliktelser på 27%. Soliditet 
är ett mått på kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Måttet har förbättrats under senare år, men kommunen arbetar 
för att nå en högre soliditet. 

 Pensionsskuld och pensionskostnader 

Hedemora kommun har per 2021-12-31 en total pensionsskuld på 193,4 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 att kommunen gjort en så kallad partiell inlösen av pensioner med ca 300 
mkr under 2015 och 2016.  
Pensionsrättigheter från och med 1998 betalas ut för individuell placering i mars månad året efter intjänandeåret. Som 
framgår av balansräkningen så har pensionsskulden ökat med 0,4 mkr jämfört med 2020 och prognosen är att 
pensionsförpliktelser och ansvarsförbindelse minskar med 6,2 mkr nästa år. 
Särskilda ålderspensioner, löneandelar över 7,5 basbelopp samt efterlevandepensioner, finns upptaget dels som avsättning 
enligt RIPS samt dels som överskottsfond hos Skandia KPA. 
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Pensionsskuld 2021-12-31

mkr Bokslut Bokslut Prognos
2020 2021 2022

Ansvarsförbindelse 122,3 121,4 117,2
Avsatt till pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 10,1 10,4 9,5
Upplupna kostnader 22,9 23,8 23,9
Löneskatt, 24,26% 37,7 37,8 36,5
Summa skuld 193,0 193,4 187,2  
 
Kommunens pensionskostnader för 2020 och 2021 framgår nedan. Dessutom redovisas en prognos för 2022.  

Pensionskostnader 2021-12-31

mkr Utfall Utfall Prognos
2020 2021 2022

Förändring av pensionsavsättning 0,5 0,1 -1,0
Pensionsutbetalningar 9,1 9,2 8,4
Premier 30,4 37,2 29,4
Finansiell kostnad 0,2 0,2 0,2
Löneskatt, 24,26% 9,8 11,3 9,0
Summa kostnader 50,0 58,0 46,0  
 

 Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser  

Kommunens borgensförbindelser uppgår till 1105,2 mkr. Kommunen har inte behövt infria några borgensåtaganden under 
senare år. 
Leasingåtaganden är klassificerade som operationell leasing.  

 Känslighetsanalys 

Hedemora kommunkoncerns beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys. Av 
sammanställningen nedan framgår hur olika intäkts- och kostnadsposter påverkar koncernens resultat om de förändras.  

 

Hedemora kommunkoncern Bokslut Effekt
mkr 2021 mkr
Skatteintäkter ökar med 1% 723,4 7,2
Generella bidrag och utjämning ökar med 1% 332,1 3,3
Verksamhetens kostnader ökar med 1% -1369,8 -13,7
Personalkostnader ökar med 2% -825,2 -16,5
Räntehöjning 1% på långfristiga lån 1111,2 11,1  

 Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning, resultat och ekonomisk ställning  

Utfallet för 2021 är mycket starkt och en klar förbättring från de senaste åren. Resultatförbättringen beror delvis på 
pandemieffekter men till lika stor del på det effektiviseringsarbete som genomförts. Soliditeten ligger på 27% för 
kommunen (21% för kommunkoncernen), vilket är en förbättring från tidigare. Givet framtida investeringsbehov kommer 
soliditeten pressas nedåt kommande år.  
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2.7 Balanskravsresultat 
 
För år 2021 redovisar kommunen ett balanskravsresultat på 68,2 mkr. Kommunen har inga underskott att balansera från 
tidigare år. 
Kommunen har genomfört ett stort antal åtgärder för att förbättra kommunens ekonomiska situation. Effektiviserings- och 
sparåtgärder kommunicerades i början av september 2019 och åtgärderna bedömdes medföra kostnadssänkningar på 60-
70 mkr per år under åren 2020 – 2022. Utöver detta har arbete inletts kring samarbete med andra kommuner, översyn har 
initierats om kommunens bolagsstruktur och olika digitaliseringsprojekt pågår, allt i syfte att sänka kommunens 
kostnadsläge. 
 

mkr Bokslut
2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 67,3
Realisationsvinster 1,5
Realisationsförluster -0,2
Årets balanskravsresultat 68,6

Synnerliga skäl 
1) 0,0

Årets balanskravsresultat 68,6  
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2.8 Väsentliga personalförhållanden 
Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetarna och kommunens arbete med personalfrågor 
kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. Förväntningarna på den kommunala 
verksamheten från kommuninvånarna, avseende tillgänglighet, tekniska lösningar och individanpassade lösningar har ökat 
och kommer att öka. Detta ställer krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering som vidareutbildningsmöjligheter. 

 Personalpolitik 

Hedemora kommun arbetar systematiskt med att öka personalens välbefinnande. Eftersom det är dyrt att rekrytera och 
utbilda nyanställda i många yrkeskategorier, i kombination med att flera yrkeskategorier är bristyrken, satsar Hedemora på 
att tillhandahålla en attraktiv arbetsmiljö för sina anställda. En attraktiv arbetsmiljö är en miljö som enligt den 
arbetsmiljöpolicy som gäller hela den kommunala koncernen kännetecknas av trivsel, ansvarstagande, kreativitet och 
utveckling. Medarbetarna ska få möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt arbete. Stressrelaterade situationer på 
arbetsplatsen ska reduceras både till antal och längd. Det senare är inte minst viktigt för att göra omsorgsarbeten till 
attraktiva anställningar. Arbetsmiljön är en betydelsefull faktor för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare och för att möjliggöra en minskad sjukfrånvaro. 
En konkret åtgärd som kommunen infört är att alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltid. Beslut om en sådan rättighet 
har fattats av kommunfullmäktige. Deltid är dock en möjlighet för den som önskar. Rätt till heltid för alla infördes utifrån 
ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv samt som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Andelen 
deltidsanställda i kommunen fortsätter att minska och sysselsättningsgraden fortsätter att öka, vilket kan delvis förklaras 
med det stora heltidsprojektet som infördes 2017. Nu gäller att heltidsarbete är norm.  
En annan viktig del av Hedemoras personalpolitik, som gäller hela den kommunala koncernen, är arbetet med 
likabehandling och jämställdhet, detta såväl i ett internt som externt perspektiv. Kvinnor och män ska behandlas lika såväl 
som arbetstagare som användare av kommunal service. Vidare syftar likabehandlingsarbetet till att kvinnor och män ska 
ha lika lön för lika arbete och att båda könen ska ha samma förutsättningar till chefskap.  

 Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning  

Antalet anställda inom kommunen är relativt oförändrat men kommer att minska i viss omfattning genom det stora 
effektiviseringsprogram som kommunen arbetat med sedan 2019. Dessutom bör noteras att kommunens olika förvaltningar 
har relativt många vakanser och en stor andel vikarier sina verksamheter.   

Hedemora kommun har särskilt i vård- och omsorgsverksamheten stora rekryteringsbehov. I takt med ökade krav i 
kombination med stora pensionsavgångar och att andelen äldre kommuninvånare ökar kommer många nya medarbetare att 
behöva rekryteras de kommande åren. Särskilt utmanande är det att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor, som 
generellt sett är bristyrken, till omsorgsverksamheten. Även inom skolan är det svårt att rekrytera framförallt behörig 
personal. 

 Sjukfrånvaro 

Den kortvariga sjukfrånvaron minskar från föregående år. Största orsaken till kortidssjukfrånvaron består av förkylningar, 
infektionssjukdomar och belastningssjukdomar. Även den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att minska, både bland 
kvinnor och män.  Det är psykiska ohälsa och belastningssjukdomar som står för den största orsaken till 
långtidssjukfrånvaron. Det är bland kvinnor i åldersgruppen 29 år och yngre som långtidssjukrivningen ökar från 
föregående år. 
  

 Kompetensutveckling 

Struktur och övergripande uppföljning/sammanställning saknas inom kommunen. Kompetensutveckling på individnivå 
kan dock följas upp vid medarbetarsamtal och läggs även in i systemet WinLAS, som togs i drift under 2020. 
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 Kommunens medarbetare 

 

2017 2018 2019 2020 2021
Antal anställda 1 403 1 372 1 331 1 334 1 348
varav tillsvidareanställda 1 107 1 130 1 087 1 087 1 125
Könsfördelning:

Kvinnor 79,50% 79,50% 79,60% 77,90% 79,40%
Män 20,50% 20,50% 20,40% 22,10% 20,60%

Årsarbetare omräknat till heltid:

Tillsvidareanställda 1 078 1110 1071 1069 1 110
varav         kvinnor 888 900 874 862 882
                   män 190 211 197 208 228
Visstidsanställda 271 242 236 230 206
varav        kvinnor 189 174 166 152 138
                  män 81 68 70 78 68

Deltidsarbete:

Kvinnor 12,00% 7,80% 8,90% 7,30% 5,60%
Män 11,10% 6,80% 8,90% 7,80% 1,60%
Sysselsättningsgrad 96,30% 97,50% 98,20% 98,20% 97,60%
varav         kvinnor 96,70% 97,60% 98,20% 97,50% 97,70%
                   män 95,10% 97,00% 98,30% 97,10% 97,30%

Medellön:

Tillsvidareanställda 28 731 kr 29 342 kr 29 455 kr 30 430 kr 31 090 kr
varav        kvinnor 28 495 kr 29 186 kr 29 324 kr 30 308 kr 31 173 kr
                  män 29 850 kr 30 027 kr 30 022 kr 30 947 kr 30 805 kr

Ohälsotal, sjukfrånvaro:

Total sjukfrånvaro 8.2% 7,50% 7,00% 8,50% 7,60%

varav        kvinnor 8,90% 8,10% 7,60% 9,50% 8,70%
                  män 5,70% 5,60% 5,20% 5,50% 4,20%

Långtidsfrånvaro fr.o.m. dag 60 52,10% 44,10% 38,50% 30,80% 31,10%
varav        kvinnor 53,20% 43,00% 37,70% 31,30% 33,00%
                  män 45,90% 49,10% 41,90% 27,80% 19,50%

0-29 år 4,90% 5,30% 5,70% 7,50% 7,80%
30-49 år 7,60% 6,50% 6,90% 7,90% 6,90%
50- år 9,30% 7,90% 7,40% 9,30% 8,10%
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2.9 Förväntad utveckling 
Hedemora kommunkoncern har flera utmaningar som väntar. Befolkningen minskar och blir äldre samtidigt som 
kommunens står inför stora investeringar i t.ex. VA-nät och lokaler. Kommunen är därför i behov av mer strategiska 
förändringar.  
En översyn av koncernstrukturen inleddes under 2019 och har fortsatt under 2020 och 2021. Företrädare för kommun och 
kommunala bolag har t.ex. arbetat tillsammans för att samordna kommunens fastighetsförvaltningsorganisationer till en. 
Förändringen har trätt i kraft 1 april 2021. Hedemora Näringsliv AB har tagits in i kommunal förvaltning under 
kommunstyrelseförvaltningen från 1 juni 2021. 
Kommunens förvaltningshus Tjädern har byggts om och ombyggnation och förväntas bli färdig i början av 2022. Detta 
kommer innebära högre lokalkostnader från 2022 när verksamheterna flyttar in i de nya lokalerna. 
Vi ser ökade kostnader, bland annat, när det gäller pensionskostnader, investeringskostnader mm. och med anledning av 
detta är det viktigt att poängtera att effektiveringsarbete och arbetet med strategiska förändringar måste fortgå. 
Resultatbudget för 2022 redovisas nedan. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt 
pensionskostnader baseras på faktiska beräkningar och prognoser utifrån kända fakta i oktober 2021. Som grund för detta 
ligger prognoser och beräkningar bland annat från SKR och Skandia. Budgeterat resultat år 2022 uppgår till +10,6 mkr. 
 

Nettobelopp, mkr Bokslut Bokslut Budget Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024

Kommunrevisionen -0,9 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0
Valnämnden 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0
Överförmyndaren -2,5 -2,4 -2,8 -2,9 -2,9
Kommunstyrelsen -73,3 -73,0 -74,0 -77,3 -79,0
Bildningsnämnden -419,2 -430,9 -451,9 -462,0 -472,6
Omsorgsnämnden -415,2 -408,8 -446,9 -456,9 -467,4
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -52,1 -51,1 -55,6 -56,2 -57,5
Summa nämnder -963,2 -967,0 -1 033,1 -1 056,3 -1 080,5

Skatteintäkter 693,5 723,4 738,5 759,3 780,4
Generella bidrag och utjämning 308,1 332,1 318,4 314,6 318,1
Finansnetto 5,1 4,4 5,0 5,0 5,0
Gemensamma kostnader -8,2 -25,6 -9,9 -9,9 -9,9
Avsatt för oförutsedda kostnader -8,3 -2,0 -2,0
Årets resultat 35,3 67,3 10,6 10,8 11,0
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3. Ekonomisk redovisning 
3.1 Resultaträkning 

 

Mkr Not 2021 2020 2021 2020
Verksamhetens intäkter 2 517,1 440,5 199,2 215,1
Verksamhetens kostnader 3,9 -1 369,8 -1 315,3 -1 171,5 -1 168,0
Avskrivningar 4 -86,5 -84,2 -18,4 -16,4
Verksamhetens nettokostnader -939,2 -959,0 -990,7 -969,2

 
Skatteintäkter 5 723,4 693,5 723,4 693,5
Generella statsbidrag och utjämning 6 332,1 308,1 332,1 308,1
Verksamhetens resultat 116,3 42,5 64,8 32,3

Finansiella intäkter 7 0,6 1,1 2,8 3,2
Finansiella kostnader 8 -5,5 -5,1 -0,3 -0,4
Resultat efter finansiella poster 111,4 38,5 67,3 35,1

Årets resultat 111,4 38,5 67,3 35,1

Hedemora 

kommunkoncern kommun

Hedemora
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3.2 Balansräkning  

Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar 1 623,0 1 510,0 164,2 163,1
  mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 1 439,1 730,1 120,0 126,1

  maskiner och inventarier 11 41,4 670,6 29,7 30,1

  pågående nyinvesteringar 12 142,5 109,3 14,5 6,9

Finansiella anläggningstillgångar 13 10,9 7,5 55,7 54,2
Summa anläggningstillgångar 1 633,9 1 517,5 219,9 217,3

Omsättningstillgångar

Förråd, exploateringsfastigheter 14 13,8 11,5 0,7 0,7
Fordringar 15 163,2 118,5 117,1 83,0
Kassa och bank 16 251,1 211,9 249,3 211,9
Summa omsättningstillgångar 428,1 341,8 367,1 295,5

SUMMA TILLGÅNGAR 2 061,9 1 859,3 587,0 512,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 17 467,1 436,2 228,3 207,9
Årets resultat 111,4 38,5 67,3 35,2
Resultatutjämningsreserv 14,7 14,7
Summa eget kapital 578,5 474,7 310,3 243,0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 18 15,8 15,7 12,9 12,6
Andra avsättningar 19 81,4 67,4 0,0 0,0
Summa avsättningar 97,2 83,1 12,9 12,6

Skulder

Långfristiga skulder 20 1 111,2 1 015,8 0,7 0,7
Kortfristiga skulder 21 274,9 285,6 263,1 256,4
Summa skulder 1 386,2 1 301,5 263,8 257,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER 2 061,9 1 859,3 587,0 512,8

Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse pensioner 22 150,8 152,0 150,8 152,0
Borgensåtaganden 23 0,0 0,0 1 105,2 1 010,2

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun
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3.3 Kassaflödesanalys  
 

Mkr Not 2021 2020 2021 2020
Den löpande verksamheten  
Årets resultat efter finansiella poster 126,0 41,4 67,3 35,2

Justering för av- och nedskrivningar 4 86,5 40,1 18,4 16,4
Justering för förändring avsättning 0,0 0,9 0,3 0,9
Justering för realisationsförlust/vinst -1,4 -1,0 -1,3 -1,0
Övriga justeringar/justeringar som inte ingår i kassaflödet 0,8 43,5 0,1 0,9
Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 211,9 124,8 84,8 52,3

Ökning(-)/minskning(+) förråd o expl.fastigheter -2,3 0,0 0,0 0,5

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -31,9 13,5 -34,1 -6,1
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 5,2 35,6 6,7 0,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 182,9 173,9 57,4 47,2

Investeringsverksamhet

Investering i materiella anläggningstillgångar -208,5 -180,0 -20,2 -18,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,9 13,4 1,8 13,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar -3,1 0,0 -1,5 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -209,7 -166,5 -19,9 -5,5

Finansieringsverksamhet

Upptagna lån 95,0 44,0 0,0 0,0
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar 0,0 2,3 0,0 2,3
Ökning(-)/minskning(+) av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 95,0 46,1 0,0 2,2

Årets kassaflöde 68,2 53,5 37,5 43,8

Likvida medel vid årets början 16 242,4 189,7 211,9 168,0

Likvida medel vid årets slut 16 310,6 243,1 249,3 211,9

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun
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3.4 Noter  

 Not 1 Redovisningsprinciper 

 Hedemora kommuns redovisning är upprättad enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningen i kommunen sker i huvudsak på ett sätt 
som överensstämmer med god redovisningssed och avser att ge en rättvisande bild. 
 
Avvikelse finns gentemot den kommunala redovisningslagen avseende systemdokumentation och behandlingshistorik. 
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har använts är i övrigt motsvarande som vid upprättande av 
årsredovisning för 2020. 
 

Skatteintäkter 

Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation, RKR R2, ska en preliminär avräkning för skatteintäkter bokas 
upp i bokslutet. Avräkningen baseras på SKLs skatteunderlagsprognos. 

Jämförelsestörande poster 

För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att 
den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.  

Pensioner och avsättningar  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade är med de nya livslängdsantaganden enligt 
RIPS.  
Kommunen redovisar pensioner enligt den så kallade blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som 
en ansvarsförbindelse.  
Pensionsförmåner som har intjänats fr.o.m. 1998 redovisas som avsättning vad gäller särskild avtalspension (lönedelar över 
7,5 inkomstbasbelopp) och visstidspensioner. Förmånsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld i 
balansräkningen.  
På pensionsförmånerna har reserverats särskild löneskatt motsvarande 24,26 % av upptagen pensionsavsättning och skuld. 

Övriga avsättningar 

Hedemora kommun har inga övriga avsättningar. Inom koncernen däremot finns övriga avsättningar i form av uppskjuten 
skatt. 

Anläggningstillgångar  

Anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar samt 
inkomster. 
Inventarier och övriga anskaffningar som har ett anskaffningsvärde mindre än 100 tkr eller en period för nyttjande som 
understiger tre år redovisas inom driftsbudgeten.  
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan vilka beräknas på ursprungliga 
anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas beräknade livslängd. Avskrivningar har skett linjärt och påbörjats när 
investeringen är slutförd.  
Kommunen tillämpar komponentavskrivning sedan 2014. Komponentavskrivning innebär att ett objekt, t.ex. en 
skolbyggnad, inte längre skrivs av i sin helhet med en fastställd procentsats. Istället delas byggnaden in i olika komponenter 
med skilda avskrivningstider för respektive typ av komponent. En byggnadsstomme beräknas normalt ha en längre 
livslängd än t.ex. ett tak. 

Genom införandet av komponentavskrivning tillämpas nu följande avskrivningstider. 

• IT-investeringar, 3–5 år 
• Bilar, maskiner och inventarier, 3–10 år 
• Förvaltningsfastigheter, 10 – 80 år, beroende på typ av komponent 

Exploatering 

Värdet på osålda tomter redovisas som omsättningstillgång.
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Mkr 2021 2020 2021 2020
Not 2 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 320,0 229,6 10,8 12,6
Taxor och avgifter 22,5 21,1 22,5 21,1
Hyror och arrenden 13,6 14,7 13,6 14,7
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 129,4 146,2 129,4 146,2
Bidrag och gåvor från privata aktörer 0,1 0,0 0,1 0,0
EU-bidrag 0,3 1,2 0,3 1,2
Övriga bidrag 3,0 4,5 3,0 0,8
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 17,7 17,3 18,0 17,3
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 1,5 1,0 1,5 1,0
Övriga verksamhetsintäkter 9,0 4,9 0,0 0,3

517,1 440,5 199,2 215,1

Not 3 Verksamhetens kostnader

Kostnader för arbetskraft -825,2 -805,1 -734,7 -716,6
Köp av verksamhet och stödverksamhet -106,0 -87,8 -169,5 -170,7
Lokaler -71,8 -85,0 -72,8 -75,3
Bidrag och transfereringar -50,5 -57,8 -51,7 -57,8
Förbrukningsinventarier och material -106,1 -88,0 -39,7 -39,1
Övriga verksamhetskostnader -196,1 -188,9 -103,1 -108,4
Bolagsskatt -14,1 -2,8 0,0 0,0

-1 369,8 -1 315,3 -1 171,5 -1 168,0

Not 4 Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan -84,7 -84,2 -16,6 -16,4
Nedskrivning av anläggningstillgångar -1,8 0,0 -1,8 0,0

-86,5 -84,2 -18,4 -16,4

Not 5 Skatteintäkter

Preliminära skatteinbetalningar 703,1 708,4 703,1 708,4
Slutavräkningsdifferens föregående år 2,7 -3,8 2,7 -3,8
Preliminär slutavräkning innevarande år 17,6 -11,1 17,6 -11,1

723,4 693,5 723,4 693,5

Not 6  Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 189,7 183,7 189,7 183,7
Regleringsbidrag 45,9 15,8 45,9 15,8
Kostnadsutjämning 22,1 16,2 22,1 16,2
Bidrag LSS-utjämning 20,1 18,9 20,1 18,9
Fastighetsavgift 41,5 34,7 41,5 34,7
Generella bidrag från staten 12,8 38,7 12,8 38,7

332,1 308,1 332,1 308,1

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun

 
 

Mkr 2021 2020 2021 2020
Not 7 Finansiella intäkter

Utdelning från andra företag 0,4 0,8 0,4 0,8
Räntor, bank 0,1 0,1 0,0 0,0
Räntor, utlämnade lån 0,1 0,1 0,0 0,0
Borgensavgifter 0,0 0,0 2,3 2,3
Övriga finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 0,1

0,6 1,1 2,8 3,2

Not 8 Finansiella kostnader

Räntekostnader mm -5,4 -5,0 -0,2 -0,3
Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-5,5 -5,1 -0,3 -0,4

Not 9 kostnader för räkenskapsrevision

Kostnad för revisorernas granskning
av bokföring, delårsrapport och årsredovisning 0,7 0,6 0,5 0,3

kommunkoncern kommun
Hedemora Hedemora
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Mkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde 2 623,5 1 203,6 331,9 312,5
Inköp 4,5 19,4 0,0 19,4
Försäljningar 0,0 -0,7 0,0 0,0
Utrangeringar -39,7 0,0 -29,0 0,0
Överföringar 161,9 28,9 5,2 0,0
Utgående anskaffningsvärde 2 750,2 1 251,2 308,1 331,9

Ingående ack.avskrivningar -1 207,6 -461,4 -205,8 -197,0
Försäljningar 0,0 0,2 0,0 0,0
Utrangeringar 37,2 0,0 27,3 0,0
Årets avskrivningar -75,7 -29,0 -9,6 -8,8
Utgående ack. Avskrivningar -1 246,1 -490,2 -188,1 -205,8

Ingående ack.nedskrivningar -66,1 -40,8 0,0 0,0
Utrangeringar 0,0 0,6 0,0 0,0
Årets nedskrivningar/återföringar 1,1 9,3 0,0 0,0
Utgående ack.nedskrivningar -65,0 -30,9 0,0 0,0

Utgående redovisat värde 1 439,1 730,1 120,0 126,1

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 20,6 22,9

Not 11 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 168,2 1 494,5 104,8 117,5
Inköp 0,8 23,9 0,0 9,3
Försäljningar 0,0 -22,0 0,0 -22,0
Utrangeringar -23,6 0,0 -23,5 0,0
Överföringar 7,8 40,8 6,9 0,0
Utgående anskaffningsvärde 153,1 1 537,2 88,2 104,8

Ingående avskrivningar -124,8 -819,6 -74,6 -75,8
Försäljning 0,0 8,7 0,0 8,7
Utrangeringar 23,2 0,0 23,1 0,0
Årets avskrivningar -10,0 -55,7 -7,0 -7,6
Utgående ack.avskrivningar -111,7 -866,6 -58,5 -74,7

0,0
Utgående redovisat värde 41,4 670,6 29,7 30,1

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 0,0 8,1 år 9,2 år

Not 12 Pågående investeringar

Ingående anskaffningsvärde 109,4 42,2 6,9 16,6
Investeringar 203,3 124,6 20,2 18,8
Aktiverade investeringar -12,1 -28,6 -12,1 -28,6
Omklassificeringar -158,0 -28,9 -0,5 0,0
Utgående redovisat värde 142,5 109,3 14,5 6,9

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun
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Mkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterföretag

AB Hedemorabostäder, 100 % 0,0 0,0 10,7 10,7
Hedemora Energi AB, 100 % 0,0 0,0 7,1 7,1
Hedemora Kommunfastigheter AB, 100% 0,0 0,0 30,0 30,0
Hedemora Näringsliv AB 0,0 0,0 1,0 1,0
 0,0 0,0 48,8 48,8

Andelar i intresseföretag

Svältbackens Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommuninvest 6,2 4,7 6,2 4,7
Utveckling i Dalarna Holding AB 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 4,3 2,4 0,3 0,2

10,5 7,1 6,5 5,0

Långfristiga fordringar

Lån till föreningar 0,4 0,4 0,4 0,4
0,4 0,4 0,4 0,4

S:a finansiella anläggningstillgångar 10,9 7,5 55,7 54,2

Not 14 Förråd, exploatering

Förråd och lager 13,1 10,8 0,0 0,0
Exploateringsfastigheter 0,7 0,7 0,7 0,7

13,8 11,5 0,7 0,7

Not 15 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17,2 19,1 13,0 10,1
Statsbidragsfordringar 48,2 36,1 48,2 36,1
Skattefordran 18,1 0,5 17,6 0,0
Övriga fordringar 24,0 16,2 16,7 11,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 55,8 46,6 21,6 25,1

163,2 118,5 117,1 83,0

Not 16 Kassa och bank

Koncernkonto 249,3 211,4 249,3 211,4
Övriga bankkonton 1,8 0,4 0,0 0,4

251,1 211,9 249,3 211,9

Specifikation av koncernkonto:

Hedemora Kommun 168,2 137,2 168,2 137,2
Hedemora Energi AB 61,3 30,6 61,3 30,6
AB Hedemora bostäder 11,5 12,4 11,5 12,4
Hedemora kommunfastigheter AB 8,3 28,3 8,3 28,3
Hedemora Näringsliv AB 0,0 2,9 0,0 2,9

249,3 211,4 249,3 211,4

Not 17 Eget kapital

Ingående eget kapital 467,1 436,2 243,0 207,9
Justering ingående kapital -14,6 0,0 -14,7 0,0
Resultatutjämningsreserv 14,7 14,7
Årets resultat 111,4 38,5 67,3 35,2

578,5 474,7 310,3 243,0

kommunkoncern kommun
Hedemora Hedemora
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Mkr 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Not 18 Avsättningar för pensioner

Pensionsavsättningar 13,3 13,3 10,3 10,1
Löneskatt 24,26% 2,5 2,5 2,5 2,5

15,8 15,7 12,9 12,6

Aktualiseringsgrad 0,99 99%

Not 19 Andra avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 81,4 67,4 0,0 0,0
81,4 67,4 0,0 0,0

Not 20 Långfristiga skulder

Investeringsbidrag 0,7 0,7 0,7 0,7
Övriga skulder till kreditinstitut 1 110,5 1 015,1 0,0 0,0

1 111,2 1 015,8 0,7 0,7

Not 21 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 96,5 65,8 39,3 32,7
Övriga kortfristiga skulder 20,5 20,5 90,3 80,0
Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,6 0,0 0,5
Personalskatter 10,9 12,6 10,9 12,3
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 146,9 186,1 122,5 130,9

274,9 285,6 263,1 256,4

(varav semesterlöneskuld) 63,4 44,8 43,1 40,6

Not 22 Ansvarsförbindelse pensioner

Pensioner intjänande före 1998 121,4 122,3 121,4 122,3
Löneskatt, 24,26 % 29,5 29,7 29,5 29,7

150,8 152,0 150,8 152,0

Not 23 Borgensåtaganden

AB Hedemorabostäder 0,0 0,0 299,9 279,9
Hedemora kommunfastigheter AB 0,0 0,0 269,0 244,0
Hedemora Energi AB 0,0 0,0 436,3 436,3
Hedemora Kraft och Värme AB 0,0 0,0 100,0 50,0

0,0 0,0 1 105,2 1 010,2

Hedemora Hedemora
kommunkoncern kommun

 

Hedemora kommun har 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som kommunen lånat av Kommuninvest 
och del i förhållande till storleken på kommunens insatskapital i Kommuninvest.   

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hedemora kommuns ansvar enligt ovan så uppgick Kommuninvest 
totala förpliktelser till 510 966,1 mkr och totala tillgångar till 518 679,7 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 1 181,8 mkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 201,4 mkr.  
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4. Driftsredovisning 
4.1 Sammanställning 

Nedan visas utfall jämfört med budget för 2021 för respektive nämnd. Som framgår visar alla nämnder på överskott. 
Nämnderna exklusive finansförvaltningen visar ett överskott på 35,1 mkr. Finansförvaltningens överskott uppgår till 21,9 
mkr. Total positiv budgetavvikelse uppgår till 24,8 mkr. Tillsammans med det budgeterade överskottet på 10,3 mkr blir 
resultatet för kommunen 67,3 mkr. 

Närmare beskrivningar av utfall och avvikelser framgår på följande sidor där dessa kommenteras per nämnd. 

Tabellen visar nettokostnad, dvs verksamhetens kostnader minus verksamhetsspecifika intäkter till exempel riktade 
statsbidrag, taxor, eller avgifter. 

 

mkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse
2020 2021 2021

Kommunrevisionen -0,9 -0,9 -0,8 0,1
Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndaren -2,5 -2,8 -2,4 0,4
Kommunstyrelsen -73,3 -73,2 -73,0 0,2
Bildningsnämnden -419,2 -435,0 -430,9 4,1
Omsorgsnämnden -415,2 -437,7 -408,8 28,9
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -52,1 -52,5 -51,1 1,4
Summa nettokostnader -963,3 -1002,1 -967,0 35,1

Skatteintäkter 693,5 697,5 723,4 25,9
Generella bidrag och utjämning 308,1 320,1 332,1 12,0
Finansiella intäkter 5,2 5,2 4,7 -0,5
Finansiella kostnader -0,1 -0,3 -0,3 0,0
Gemensamma kostnader -8,2 -10,1 -25,6 -15,5
Årets resultat 35,2 10,3 67,3 57,0  
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4.2 Kommunrevisionen 

 
Revisorernas uppgift är att för fullmäktiges räkning övervaka och granska den kommunala verksamheten så att den utövas 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. KPMG anlitas som revisionsbiträde för löpande 
granskning. Dessutom har KPMG utfört fyra utredningar under året. Budgetavvikelsen avser lägre kostnader för utförda 
utredningar. 
 
 

4.3 Överförmyndare 
2021-01-01--2021-12-31

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

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

Intäkter: Underskottet är i två delar; återbetalning till de samverkande kommunerna (kansli-kostnaderna varit lägre än 
budgeterat) och minskad intäkt från socialtjänsten då behovet av gode män för ensamkommande barn varit väldigt lågt.  
Personalkostnader: En betydligt lägre kostnad för gode män samt frånvaro som ej behövt tillsättas med vikarier har skapat 
överskottet. 
Övriga kostnader:  En mängd poster bidrar till den positiva avvikelsen mot budget, bl a it-material och fortbildningsmedel. 
 

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

Ansvar (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Överförmyndare och kansli -1,2 -1,1 -1,3 0,2
Gode män -1,4 -1,3 -1,5 0,2
SUMMA -2,6 -2,4 -2,8 0,4  

Överförmyndare och kansli: Överskott jämfört med budget för övriga kostnader, bl a IT-material och fortbildningsmedel. 
Gode män: Kostnaderna för gode män har varit betydligt lägre än budget. 
 

  

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

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalkostnader -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Övriga kostnader -0,7 -0,6 -0,8 0,2
SUMMA -0,9 -0,8 -0,9 0,1
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4.4 Kommunstyrelsen 

 Övergripande 

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

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Intäkter 8,6 9,3 7,2 2,1
Personalkostnader -30,7 -31,5 -30,3 -1,3
Övriga kostnader -51,1 -50,8 -50,2 -0,6
SUMMA -73,3 -73,0 -73,2 0,2  

Det ekonomiska utfallet jämfört med budget är inte rättvisande p g a att kommunens kostnader för Hedemora Näringsliv är 
budgeterade som övriga kostnader men fr o m 1 juni bokförda som personalkostnader, hyra, IT, annonser mm 

 
Intäkter: Överskott jämfört med budget avser ej budgeterade eller för lågt budgeterade intäkter; ersättningar från bolagen, 
driftbidrag för laddstolpar, bilbonus och ersättning från omställningsfonden. 
Personalkostnader: Flera avdelningar har ett överskott jämfört med budget. Förklaringen är partiella ledigheter som ej 
tillsätts med ersättare. För förvaltningen totalt blir det ändå ett redovisat underskott vilket förklaras av att hela årets budget 
för Näringsliv ligger som Köp av tjänst (övrig kostnad) medan utbetalda löner redovisas som personalkostnad. Enheten 
fördes från bolag till förvaltning 210601.  
Övriga kostnader:  Underskottet avser bla realisationsförlust (laddstolpar), rekryterings-kostnader och uppstart av 
servicecenter i slutet av året.  

 Resultat per verksamhet 

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

Ansvar (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Politik -5,0 -4,9 -5,0 0,1
Ksf ledning -7,6 -9,1 -8,7 -0,5
Kommunikationsavd -7,3 -8,5 -8,5 -0,1
Ekonomiavd -10,6 -9,6 -9,5 -0,1
It-avd -14,4 -14,3 -14,4 0,1
Näringsliv -4,5 -3,1 -3,2 0,1
Personalavd -8,6 -8,6 -8,7 0,1
Räddningstjänst -15,3 -15,0 -15,3 0,3
SUMMA -73,2 -73,0 -73,2 0,2  

 

Politik: Ett mindre överskott trots inköp av datorer till fullmäktige.  
KSF ledning: I det totala underskottet ryms ett antal poster som ej varit budgeterade; t ex realisationsförlust för 
laddstolparna (som överförts till Hedemora energi), rekryteringskostnad och utredning av V-dala miljö och 
samhällsbyggnad. Posterna är dock uppvägda till en del av flera andra poster såsom högre intäkt än budgeterat för 
beredskap och övriga förvaltningars ersättning för larm. 
Kommunikationsavdelningen: Uppstarten av ett blivande servicecenter har medfört konsultkostnader vilka nästan 
balanseras av högre intäkter än budget och bilpoolens överskott för sålda fordon och bilbonus.    
Ekonomiavdelningen: Underskott p g a ökade licenskostnader och konsultkostnad för utvecklingsarbete. 
IT-avdelningen: Budgetförstärkningen för året har täckt de senaste årens ökade kostnader för bl a licenser. Försäljning 
av utbytta datorer bidrar också till överskottet. 
Näringsliv: Överskottet avser en ej budgeterad intäkt. 
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4.5 Bildningsnämnden 

 Övergripande 

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

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Intäkter 99,2 97,7 71,5 26,2
Personalkostnader -301,9 -301,9 -289,4 -12,4
Övriga kostnader -216,5 -226,8 -217,1 -9,8
SUMMA -419,2 -430,9 -435,0 4,1  

Sammanställning 

Bildningsnämndens resultat för 2021 är ett överskott på 4,1 mkr jämfört med budget. Detta innebär också att resultatet är 
4,1 mkr bättre än de båda prognoser som lagts andra halvåret 2021. Pandemin Covid-19 har gjort det svårt att prognostisera 
utfallet. Fritidenhetens intäkter har minskat och nämnden har haft ökade kostnader för e-tjänster på biblioteket och 
merkostnader för stödundervisning vid Martin Koch-gymnasiet.  Flertalet verksamheter har haft hög personalfrånvaro på 
grund av sjukdom och vård av barn som inte alltid har ersatts av vikarier. Detta har gett lägre personalkostnader, främst 
inom för- och grundskolan. Nämnden har också mottagit ersättning från staten för att täcka de ökade 
sjukskrivningskostnaderna vilket även det bidragit till överskottet. Sammantaget så har inte ekonomin för 
bildningsnämnden drabbats negativt av pandemin på kort sikt. De långsiktiga effekterna av pandemin är dock än för tidigt 
att säkerställa. 
Intäkter: Överskottet av intäkter är 26,2 mkr jämfört med budget och hänger till stor del samman med att flera statsbidrag, 
såsom likvärdig skola och skolmiljarden, inte är budgeterade då de inte var beslutade när budgeten lades. Från staten 
mottogs dessutom 2,4 mkr i ersättning för sjukfrånvaro. Bidragen från migrationsverket för nyanlända har minskat, och 
beräknas fortsätta minska den närmaste åren. För fritidsenheten och IKE (interkommunal ersättning) för elever 
folkbokförda i annan kommun är det underskott av intäkter jämfört med budget. 
Personalkostnader: Statsbidragen som kommer till bildningsförvaltningen används främst till personalkostnader. I de fall 
som bidragen inte är budgeterade så är inte heller motsvarande kostnader budgeterade, vilket resulterade i ett underskott 
på -12,4 mkr jämfört med budget för personalkostnaderna. Hög sjukfrånvaro och lägre vikarieanskaffning inom flera 
verksamheter medverkar till att underskottet vägs upp till en del. 
Övriga kostnader: För övriga kostnader blev det på helår ett underskott på -9,8 mkr jämfört med budget. I detta ryms ett 
underskott för kostnaderna för IKE (interkommunal ersättning) och ersättning till fristående förskolor och skolor på totalt 
-4,7 mkr. Kostenheten har haft -1,1 mkr jämfört med budget för ökade transportkostnader för inköp av livsmedel. Förövrigt 
så har kostnaderna för hygien och förbrukningsmaterial överlag ökat.  

 Resultat per verksamhet 

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

Ansvar (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Förvaltning, övergripande -6,3 -5,7 -5,3 -0,4
Avdeln 1, centralt -64,3 -64,7 -61,8 -2,9
Avdeln 2, centralt -34,1 -34,5 -34,0 -0,4
Kostenhet -23,6 -25,9 -25,6 -0,3
Elevhälsa -11,2 -12,2 -13,1 0,9
Bibliotek -6,1 -6,4 -6,6 0,1
Bildningskontoret 7,2 2,9 1,1 1,8
Förskola -64,7 -64,6 -67,0 2,4
Grundskola F-6 -98,1 -101,8 -101,7 -0,1
Grundskola 7-9 -35,3 -35,8 -37,9 2,1
Fritid -20,3 -21,8 -20,7 -1,1
Kulturenhet -6,4 -6,8 -7,3 0,6
Gymnasieskola -43,3 -46,2 -45,9 -0,3
YH-utbildningar 0,7 0,2 0,0 0,2
Gruvorten -0,7 -0,5 -0,7 0,1
Vuxenutbildningen -12,6 -7,1 -8,5 1,4
SUMMA -419,2 -430,9 -435,0 4,1  
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Förvaltning övergripande: Tjänsten som förvaltningschef har varit vakant och tillsattes under våren, dock något tidigare 
än budgeterat. Det har under året varit svårigheter med leveranser av datorer p g a komponentbrist, men under slutet av 
året kunde förvaltningen köpa loss ett större antal datorer internt från IT-avdelningen för kommande behov och resultatet 
för förvaltningens övergripandeverksamhet blev -0,4 mkr. 
Avdelning 1, (centralt): Här hanteras ekonomin för statsbidrag från Skolverket för verksamheterna inom avdelning 1, 
lönekostnader för rektorer och extern undervisning. Extern undervisning avser till största delen bidrag till fristående 
förskolor och skolor men också interkommunal ersättning; IKE, för barn och elever folkbokförda i Hedemora kommun 
men som går på för- och grundskolor i en annan kommun. Av årets negativa avvikelse på 2,9 mkr avser ersättning till 
fristående enheter och IKE 4,7 mkr. Detta uppvägs till viss del av överskott för ej budgeterade statsbidrag och budget för 
fortbildning som ej nyttjats p.g.a. pandemin.  
Avdelning 2(centralt): Här hanteras övergripande ledningskostnader för Grundskola 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning 
samt kultur och fritid. Kostnader för interkommunal ersättning, IKE, för gymnasie- och särgymnasieelever ligger också 
under avdelning 2. Resultatet för IKE för gymnasieelever och särgymnasieelever blev -0,1 mkr och avser främst lägre 
intäkt än beräknat då färre gymnasieelever från andra kommuner började på Martin Koch-gymnasiet. Underskottet 
kompenserades något av lägre kostnader för IKE särgymnasieelever och gymnasieelever på annan ort.  Vidare så var det 
budgeterat för en generell besparing på -0,5 mkr som var planerat att kompenseras mot överskott från andra verksamheter 
inom avdelning 2. Kostnaderna för fortbildning av rektorer och chefer tillhörande avd 2 har varit lägre under pandemin och 
det sammanlagda resultatet för helåret blev -0,4 mkr jämfört med budget. 
Kostenheten: Nya upphandlingar och avtal för samdistribution av livsmedel har gett kostenheten ökade transportkostnader 
på 1,1 mkr jämfört med budget. Det har varit lägre personalkostnader i Vasaköket till följd av flera åtgärdsanställningar 
och de har fått ersättning från arbetsförmedlingen i form av lönebidrag. Inkluderat en besparing för lokalhyra i budget på -
0,2 mkr så blev det sammanlagda resultatet för 2021 ett underskott på -0,3 mkr jämfört med budget. 
Elevhälsan: Trots en besparing på -0,2 mkr i budget så redovisar elevhälsan ett överskott på 0,9 mkr jämfört med budget. 
Det är överskott i personalbudget både för kurator och skolsköterskor på grund av VAB (vård av barn), deltidsarbete och 
sjukskrivningar utan tillsättning av vikarier. Familjecentralen har varit stängd stora delar av året på grund av Covid-19 
pandemin. Det har också varit lägre kostnader för skolläkaren som jobbar på konsultbasis  
Bibliotek: Till skillnad mot flera andra enheter så har Stadsbiblioteket haft ökade kostnader på grund av pandemin, 
kostnadsökningen avser e-tjänster. Enheten redovisar trots detta ett överskott på (+0,1 mkr) jämfört med budget för 2021. 
Enheten har inte förbrukat budget för fortbildning och de har ett litet överskott i personalbudget för skolbiblioteken.  
Bildningskontor: Verksamheten som bedrivs här avser bland annat administration och övergripande förvaltningsfrågor 
vilken har en ekonomi i balans vid årets slut. Den andra stora delen avser intäkter från Migrationsverket som schablonbidrag 
och bidrag som återsöks för asylsökande barn och elever. Dessa medel fördelas till kommunens skolor och förskolor. 
Intäkten går stadigt nedåt och har minskat med 3,3 mkr för hela förvaltningen jämfört med 2020.   
Förskolan: Verksamhetens 11 förskolor har en positiv avvikelse jämfört med budget vid årets slut på 2,4 mkr. Förklaring 
är till största delen konsekvenserna av pandemin Covid-19 och ett minskat barnantal. Personalens sjukfrånvaro och 
frånvaro bland barnen har minskat behovet av vikarier. Det statliga bidraget för sjukskrivningskostnader bidrog med 0,9 
mkr. Nyttjande av verksamheten vid Nattugglan nyttjas i något större omfattning och hamnade på en avvikelse om -0,2 
mkr.   
Grundskolan F-6: Grundskola F-6 redovisar ett underskott på -0,1 mkr jämfört med budget och det avser främst ett ökat 
behov av elevassistenter inom särskolan samt resurser till elever med extra behov av särskilt stöd. Minskade 
vikariekostnader för sjukskriven personal har dock kompenserat de ökade kostnaderna.  
Grundskola 7-9: Vasaskolan redovisar ett överskott på 2,1 mkr jämfört med budget. Ökad sjukfrånvaro och frånvaro för 
vård av barn som tack vare tvålärarskapet inte har behövts ersättas med vikarier samt ersättning från staten för att täcka de 
ökade sjukskrivningskostnaderna, är den främsta orsaken till det höga överskottet. Skolan har också fått högre intäkter för 
elever folkbokförda i andra kommuner. Kostnaderna för läromedel har blivit lägre på grund av delvis distansundervisning 
under våren. Det är också ett överskott i särskolans budget samt för specialpedagog då det har varit vakanser under delar 
av året. Minskning av resurserna till undervisning av nyanlända har däremot bidragit negativt till enhetens utfall. 
Fritidsenheten: Pandemin Covid-19 har tvingat stora delar av verksamheten att vara stängd under merparten av 2021. 
Minskade intäkter från denna verksamhet är också den största orsaken till fritidsenhetens underskott på -1,1 mkr jämfört 
med budget. Underskottet kunde dock blivit än större, men har hållits nere med 0,5 mkr då sjukskriven personal inte har 
behövt ersättas med vikarier, i och med begränsade öppningstider och färre besökande.  
Kulturenheten: Resultatet för kulturenheten blev ett överskott på 0,6 mkr jämfört med budget. Överskottet beror delvis 
på tjänstledigheter som inte har ersatts av vikarier samt ökade intäkter i form av terminsavgifter och uthyrning av instrument 
när fler elever sökt sig till kulturskolan.  Vidare så har det varit lägre kostnader då det har varit färre arrangemang på grund 
av pandemin Covid-19. Under året så har kulturenheten haft ökade kostnader för brandskydd samt införande av en ny 
lärplattform.  
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Gymnasieskolan: På grund av den höga smittspridningen i samhället av Covid-19 i, så har Martin Koch gymnasiet under 
våren periodvis bedrivit fjärrundervisning vilket har krävd extra teknikstöd. Det har dessutom resulterat i att flera elever 
har fått svårigheter med att uppnå målen och extra resurser har tillsatts för att stödja dessa elever. Till följd av pandemin 
så har också materialkostnaderna för yrkesprogrammen tagit större andel av budgeten då undervisning som vanligtvis är 
förlagd till arbetsplatser nu genomförts på skolan. Eleverna har heller inte kunnat utföra externa uppdrag i samma 
omfattning som normala år, vilket annars finansierar en del av materialkostnader för moment som ingår i utbildningen. Det 
sammanlagda resultatet för 2021 blev -0,3 mkr jämfört med budget. 
Vuxenutbildningen: På grund av pandemin så har vuxenutbildningen likt andra enheter haft lägre kostnader för personal, 
läromedel samt studieplatser. De har också kunnat bedriva verksamheten mer effektivt och utvecklat 
distansundervisningen, vilket har genererat minskade kostnader. Då statsbidragsreglerna ändrats under året har enheten 
också mottagit mer i statsbidrag än budgeterat för redan planerat verksamhet. Sammantaget så redovisar vuxenutbildningen 
ett överskott på 1,4 mkr jämfört med budget.  
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4.6 Omsorgsnämnden 

 Övergripande 

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

Övergripande (mkr) Budget   Utfall   
Budget-

avvikelse
Intäkter 71,9 98,3 26,5
Personalkostnader -366,8 -365,7 1,1
Övriga kostnader -142,8 -141,4 1,3
SUMMA -437,7 -408,8 28,9  
Omsorgsförvaltningen redovisar ett överskott på 28,9 mkr. Anledningen till överskottet är att förvaltningen erhållit högre 
intäkter än budgeterat samtidigt som årets kostnader varit lägre. 
Intäkterna är 26,5 mkr högre än budgeterat. Stor del av intäktsavvikelsen härrör till den ersättning som i början av året 
erhölls från Migrationsverket och Socialstyrelsen för kostnader under föregående verksamhetsår (6,3). Förvaltningen har 
dessutom löpande erhållit ersättning från Försäkringskassan för de sjuklönekostnader som överstiger det normala (3,4). 
Vidare har ersättningen från arbetsförmedlingen i form av lönebidrag varit högre än budgeterat (5,5) till följd av att 
personalkostnaderna för åtgärdsanställningar varit högre.  
Personalkostnaderna som utgör mer än 70 procent av omsorgsförvaltningens budgeterade kostnader, är vid årets slut 
drygt en miljon lägre än budget (1,1). I personalkostnader ingår både tillsvidareanställd personal, vikarier och 
uppdragstagare. Verksamheterna för hälso-, sjukvård- och rehabilitering samt barn- och ungdom har under året haft fortsatt 
behov av tillfälligt inhyrd personal, vilket redovisas under övriga kostnader.  
Övriga kostnader. Även förvaltningens övriga kostnader är lägre än budgeterat (1,3), vilket bland annat beror på att en 
stor del av budgeten för de övergripande kostnaderna för kompetensutveckling inte har behövt nyttjas. 
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 Resultat per verksamhet 

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

Verksamhet (mkr) Budget   Utfall   
Budget-

avvikelse

Administration, ledning, gemensamt -15,3 -8,2 7,1
Råd och stöd -1,4 -0,8 0,7

Gemensamt -7,2 -5,4 1,8
Försörjningsstöd -24,5 -23,8 0,7
Vuxna missbruk -7,9 -7,0 0,9
Barn och ungdom -30,6 -28,3 2,3
Flyktingverksamhet 0,2 0,2 -0,1
Öppenvård -4,4 -4,6 -0,3
Arb.markn och Mini-Maxi -13,8 -14,4 -0,6
Biståndsenhet -17,3 -14,8 2,6

Gemensamt -5,7 -1,3 4,4
Hälso-, sjukvård- och Rehabilitering -32,0 -33,1 -1,1
Säbo inkl korttids -87,1 -88,8 -1,7

Gemensamt -10,2 -6,4 3,7
Bemanning -4,6 -3,9 0,7
Ordinärt boende/hemtjänst -76,1 -73,2 2,9
Boendestöd SoL -7,3 -6,6 0,7
Grupp-/servicebostad SoL -9,3 -9,4 -0,1
LSS administration/gemensamt -1,3 -1,5 -0,3
LSS personlig assistans -20,8 -19,1 1,8
LSS elevboende -2,7 -3,4 -0,7
LSS grupp- o servicebostad -44,1 -41,6 2,5
LSS daglig verksamhet -14,3 -13,3 1,1

SUMMA -437,7 -408,8 28,9  
 
Omsorgsförvaltningen  

Överskottet på den övergripande avdelningen för administration och ledning (7,1 mkr) utgörs till stor del av att 
förvaltningen erhållit högre retroaktiv ersättning för merkostnader under föregående år än förväntat, vilket medför att 
intäkterna är 4,7 mkr högre än budgeterat. Omsorgsförvaltningen har erhållit ersättning för samtliga sökta merkostnader 
relaterat till pandemin under 2020. I och med att förvaltningen under hösten haft en vakans på avdelningschefsnivå är 
utfallet för personalkostnaderna lägre än budgeterat. Därtill har stor del av budgeterade kurskostnader inte nyttjats under 
året. 
Individ- och familjeomsorgen 

Individ- och familjeomsorgen, som innefattar råd- och stöd, försörjningsstöd, vuxna missbruk, barn- och ungdom, 
flyktingverksamhet, öppenvård, arbetsmarknadsenhet och biståndsenheten redovisar vid årets slut ett överskott a 7,8 mkr. 
Utfallet för individ- och familjeomsorgens enheter är nästintill sjutton miljoner lägre än fjolårets. Överskottet på det 
övergripande gemensamma ansvaret för individ- och familjeomsorgen (1,8 mkr) beror på att de extra medel som avsatts 
för utvecklingsarbete och obudgeterade placeringskostnader inte behövt nyttjas. Därtill har utgifterna för råd och stöd 
varit lägre än budgeterat (0,7). Utfallet för försörjningsstöd är vid årets slut 0,7 mkr lägre än budget och 4,6 mkr lägre än 
vid samma period föregående år. Verksamhetens budget är i balans och enheten arbetar aktivt med att få personer ut i 
anställning. Månadsredovisningen för antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd visar på en minskning med ca fyrtio 
jämfört med tidigare år.  Efter tolv månader är utfallet för vuxna med missbruk 0,9 mkr lägre än budget och två och en 
halv miljon lägre än vid samma period föregående år. Enheten har under året minskat antalet placeringar genom att arbeta 
med hemmaplanslösningar i form av utslusslägenheter och blåstelefoner. Enheten för barn- och unga visar vid årets slut 
ett överskott a 2,3 mkr. Utfallet är drygt sex miljoner lägre än föregående år. En bidragande orsak till årets överskott är 
att enheten har erhållit högre intäkter från Migrationsverket för fjolårets placeringar, än vad som bokats upp, samt även 
erhållit ett statsbidrag för familjehemssubventionering. Likt föregående år har enheten under året haft vakanser och 
sålunda behövt använda sig av tillfälligt inhyrd personal i form av konsulter för att täcka upp hanteringen av inkomna och 
fördelade ärenden. Konsultkostnaden redovisas under övriga kostnader. Då kostnaden för konsulter är dubbelt så hög 
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som ordinarie personal innebär det att handläggningen blivit 1,8 mkr högre än budgeterat. Enheten har i slutet av året 
lyckats rekrytera ett antal ordinarie socialsekreterare som påbörjar sin anställning i början av nästa år. 
Arbetsmarknadsenheten redovisar vid årets slut ett underskott (-0,6 mkr), varav den största avvikelsen finns inom 
MiniMaxis verksamhet. Avvikelsen beror på att intäkter i form av lönebidrag och försäljning av utförda tjänster inte varit 
fullt så höga att de kunnat täcka de personalkostnader för åtgärdsanställningar som överstiger budget. Enheten har under 
året minskat antalet åtgärdsanställningar i form av nystartsjobb, lönebidrag och extratjänster för att uppnå en budget i 
balans, vilket medfört att utfallet är två miljoner lägre än föregående år. Överskottet på biståndsenheten beror på att den 
budget som avsatts för några av enhetens verksamheter inte har behövt nyttjas. Den största avvikelsen gäller övriga 
kostnader, där kostnadsutfallet för köp av huvudverksamhet av placeringar i form av elevhem, socialpsykiatri och 
korttidsvistelse utanför hemmet är lägre än budget. Främst beror detta på att en elevhemsplacering har avslutats i 
samband med vårterminens slut och att inget nytt ärende har tillkommit under höstterminen. 
Hälso-, sjukvård och Rehabilitering 

Efter tolv månader redovisar HSR ett underskott a -1,1 mkr, vilket till stor del beror på att kostnaden för hyra och inköp 
av hjälpmedel varit högre än budgeterat. Enheten har under året haft behov av tillfälligt inhyrd personal i form av 
konsulter för att täcka vakanser. Konsulterna har till stor del tjänstgjort under kvällar och nätter. Under hösten har tre 
sjuksköterskor samt två fysioterapeuter anställts. 
SäBo inkl korttids  

Den utökning av personalstyrkan som varit nödvändig inom äldreomsorgens särskilda boenden (säbo) har till största 
delen kunnat finansieras via de statsbidrag som erhållits. Bristen på vikarier har medfört höga övertidskostnader. 
Intäkterna för statsbidragen redovisas under punkten Gemensamt. 
Bemanningen 

Bemanningsenheten redovisar ett överskott a 0,7 mkr, vilket främst beror på att utfallet för introduktionskostnader för 
vikarier varit lägre än budgeterat. Totalt anställdes 147 personer extra inför sommarperioden, vilket är en ökning med 
tjugo personer jämfört med fjolåret.  Då behovet av vikarier är stort inom omsorgsförvaltningens verksamheter ämnar 
enheten fylla de fem vakanser som i dagsläget finns på resursen. 
Ordinärt boende / hemtjänst 
Efter tolv månader redovisar hemtjänsten ett överskott a 2,9 mkr, vilket till stor del beror på att personalkostnaderna är 
betydligt lägre än budgeterat. Sjuklönekostnaderna för hemtjänsten har varit något lägre än i fjol, men är ännu högre 
jämfört med åren innan pandemin. Några av enheterna har periodvis haft vakanser som inte täckts till fullo, vilket till viss 
del härrör till brist på vikarier. Vikariebristen har även bidragit till ökad övertid för både vikarier och ordinarie personal. 
De extrainsatta resurspass som under året satts in för att täcka bemanningsbehovet i Långshyttan har till stor del täckts av 
statsbidrag. Under hösten påbörjades kvalitetssatsningen ”Fokus Hemtjänst” inom hemtjänstens verksamheter och utöver 
kick-off och planeringsdagar har nya arbetsjackor köpts in till personalen. 
LSS och socialpsykiatri 

Inom grupp-/servicebostad LSS och socialpsykiatri har resurser flyttats mellan enheter när behov har förändrats. 
Verksamheten arbetar strukturerat med personalplanering vilket nedfört överskott jämfört med budget. Höga kostnader 
för övertid för ordinarie personal pga stor svårighet att få tag på vikarier. Personlig assistans har överskott vilket i 
huvudsak beror på att flera ärenden inom extern assistans har upphört. Inom daglig verksamhet har vakanser inte tillsatts 
fullt ut och hyran för Korpen/Ängen har varit reducerad pga den tidigare branden. Habiliteringsersättningen har kunnat 
höjas tillfälligt under året tack vare statsbidrag. 
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4.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 Övergripande 

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

Övergripande (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

Intäkter 35,8 34,4 37,6 -3,2
Personalkostnader -14,5 -16,8 -19,7 2,9
Övriga kostnader -73,4 -68,7 -70,4 1,7
SUMMA -52,1 -51,1 -52,5 1,4  

Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen redovisar per sista december ett överskott på 1,4 mkr. Anledningen till 
överskottet beror främst på lägre personalkostnader samt lägre trafikkostnader än budgeterat.  
I utfallet ingår även utrangeringar av gamla investeringar från anläggningsregistret som påverkar resultatet med 1,7 mkr. 
Närmare 80 % av kostnaden för utrangeringarna fördelas mellan verksamheterna parkunderhåll inkl lekplatser samt egna 
fastigheter.  
Förvaltningen följer de framtagna underhållsplaner och större åtgärder som krävs på kommunens byggnader och budgeteras 
som investeringsprojekt. Trenden visar en ökning på investeringsprojekt och belastar därmed inte driftbudgeten i samma 
omfattning som tidigare år. Förvaltningen ser därför ett behov av att flytta del av driftbudgeten till investeringsprojekt för 
oförutsedda akuta åtgärder. 

 Resultat per verksamhet 

 

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

Ansvar (mkr) Utfall  2020 Utfall 2021 Budget 2021 Budget- 
avvikelse

9011 Nämnd -0,3 -0,4 -0,4 0,0
9012 Administration -9,2 -7,2 -8,0 0,8
9021 Miljö- och byggenheten -5,6 -6,5 -8,2 1,7
9022 Stadsbyggnad 1,2 2,0 1,8 0,2
9023 Miljö- och hälsoskydd 1,0 1,1 1,2 -0,1
9024 Trafik -7,5 -7,8 -10,2 2,4
9030 Samhällsenheten -6,6 -6,4 -7,5 1,1
9031 Gata och park -19,3 -22,4 -21,4 -1,0
9032 Byggnader och lokaler -6,4 -4,3 -3,3 -1,0
9033 Mark och skog 0,1 0,6 3,0 -2,4
9034 Planer/GIS 0,2 0,1 0,5 -0,4
9035 Vindkraftverk 0,2 0,0 0,0 0,0
SUMMA -52,1 -51,1 -52,5 1,4

Administration, miljö- och byggenheten samt samhällsenheten uppvisar tillsammans ett överskott på närmare 3,6 mkr 
vid årets slut. Förvaltningen har haft ett flertal vakanser under året, dessa har medfört produktionsbortfall främst inom 
verksamheterna livsmedel, plan (samt miljö). Inom administration består den största delen av överskottet av lägre 
förvaltningskostnader för bland annat licenser/program, kurser, resor, interna kostnader för bilpoolen samt tillfälligt inhyrd 
personal.   
Trafiken redovisar efter 12 månader ett överskott på 2,4 mkr. Förvaltningen fick inte ta del av budgetunderlaget från 
Region Dalarna i tid för trafikkostnaderna år 2021 och valde därför i budgetprocessen att utgå från en liknade nivå på 
budgeten som föregående år. I april lämnade Region Dalarna ny en prognos på trafikkostnaderna för året och den påvisade 
lägre kostnader i jämförelse med förvaltningens budget på ca 13 %. Därutöver har kostnaderna varit lägre än budget främst 
inom resor för gymnasieelever samt omsorgsresor. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning 
under året har medfört lägre kostnader inom skolskjutsar för gymnasieelever. En stor del av brukarna har valt att inte åka 
buss under pandemin och de får istället skjuts till sin dagliga verksamhet av anhöriga, vilket minskat omsorgsresornas 
kostnader.   
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Mark och skog uppvisar ett underskott vid årets slut på 2,4 mkr. Anledningen till detta är att inledda markaffärer inte har 
avslutats då alla parter i nuläget inte levt upp till sina åtaganden. Minskade intäkter inom skogsskötsel beror på 
granbarkborreangreppen. Det kommersiella trakthyggesbruket gynnar tyvärr granbarkborrens härjningar. En inriktning mot 
ett mer diversifierat skogsbruk skulle minska riskerna för angrepp av det här slaget.  
Gata och park redovisar ett underskott i bokslutet med 1,0 mkr inom verksamheterna gatulysning, parkunderhåll inkl 
lekplatser samt stöd till enskild väghållning. Den största delen av underskottet beror på utrangeringar av gamla 
investeringar från kommunens anläggningsregister inom gatubelysning samt parkunderhåll inkl lekplatser. Underskottet 
utgörs även av höjda elkostnader samt beslut i nämnden om en extrautbetalning av vägbidrag till vägföreningarna i slutet 
av året. 
Byggnader och lokaler redovisar efter 12 månader ett underskott med 1,0 mkr. Underskottet beror till största del på 
utrangeringar av gamla investeringar, främst inom verksamheten egna fastigheter.  
Verksamheterna internt inhyrda fastigheter, fastigheter för extern uthyrning samt friluftsanläggningar påvisar även de 
underskott. Inom internt inhyrda fastigheter beror underskottet på ökade kostnader i samband med evakuering av 
Tjädernhuset under ombyggnationstiden. Budgeten för evakueringen uppgick till 0,85 mkr medan utfallet för lokalhyror, 
lokalvård, parkering, svartfiber samt övriga kostnader uppgår till närmare 1,9 mkr vid årets slut. Underskottet inom 
fastigheter för extern uthyrning samt friluftsanläggning beror på lägre intäkter än budgeterat.  
Den 1 juli trädde ett förvaltningsavtal i kraft som avser samordnad fastighetsförvaltning med kommunens helägda bolag, 
Hedemora Kommunfastigheter AB. I väntan på avtalet har förvaltningen avvaktat med att genomföra större åtgärder i de 
egna fastigheterna under första halvåret och under hösten har förvaltningen sett en ökning på investeringsprojekt och 
belastar därmed inte driftbudgeten i samma omfattning som tidigare år, därav uppvisar verksamheten egna fastigheter ett 
överskott vid årets slut. 
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5. Investeringsredovisning 
5.1 Sammanställning 

Investeringsredovisning
mkr Ombudgeterade Budget Total budget Bokslut Budget-

medel från 2020 2021 2021 2021 avvikelse
Kommunstyrelsen -2,2 -3,3 -5,5 -3,2 2,3
Bildningsnämnden -3,4 -3,4 -1,0 2,4
Omsorgsnämnden -0,3 -3,1 -3,4 -1,8 1,6
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -7,8 -21,5 -29,3 -13,6 15,7
SUMMA -10,3 -31,3 -41,6 -19,6 22,0  
Kommunfullmäktige beslutade om en investeringsbudget för år 2020 på 31,3 mkr exklusive de investeringsmedel på 10,3 
mkr som har överförts från föregående år. Utfallet per 31 december 2021 för nämndernas samtliga investeringar uppgick 
till 19,6 mkr. 
 

5.2 Kommunstyrelsen 
Investering (mkr) Ombudgeterat 

från 2020
Budget 2021 Total budget 

2021
Utfall 2021 Budget-

avvikelse
Kablage, större enheter -0,1 -0,1 0,0 0,1
Övergång Svartfiber 0,0 0,0 0,0 0,0
Laddningsstolpar 0,0 0,5 0,5
Switchar 2020 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Switch Lan Light 2020 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Switchar POE 2020 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Beredskapshöjande insatser -1,6 -1,6 0,0 1,6
Bilinköp -0,1 -2,6 -2,7 -3,0 -0,3
Switchar 2021 -0,3 -0,3 -0,1 0,2
AP's 2021 -0,4 -0,4 -0,4 0,0
SUMMA -2,2 -3,3 -5,5 -3,2 2,3  
Projektet laddstolpar; en intäkt för det fleråriga projektet bokförts i år och ger ett överskott i 
investeringssammanställningen. Då anläggningarna överförts till Hedemora energi uppstår en realisationsförlust som 
påverkar årets driftsresultat. Projekten som avser bilinköp överstiger budget samtidigt som en intäkt för bilbonus påverkar 
driftsresultatet. 
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5.3 Bildningsnämnden 
Investering (mkr) Ombudgeterat 

från 2020
Budget 2021 Total budget 

2021
Utfall 2021 Budget- 

avvikelse
43919 Inventarier gem MartinKoch 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,0
44277 Kostenh:Ugn 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 0,1
44342 Lärplattform och elevregister 0,0 -2,0 -2,0 0,0 2,0
44470 Utemiljö F-6 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
44481 7-9 gemensamt: inventarier 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
44483 7-9 gemensamt: Arbetsmiljö 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1
45003 Städmaskin Vasaliden 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1
45004 Inventarier Vasahallen 0,0 -0,4 -0,4 -0,2 0,2
45007 Inventarier idrottsplatser 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3
45008 Inventarier gymnastiksalar 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,2
SUMMA 0,0 -3,4 -3,4 -1,0 2,4  
 
Budget för investeringar uppgick till 3,4 mkr, men utfallet blev 1 mkr. Några inköp har kostnadsbokförts direkt då beloppet, 
(0,1 mkr), inte nådde gränsen för vad som räknas som investering. För den nya lärplattformen och elevregistret uppkom 
det ingen investeringskostnad för, tillhörande kostnader för licenser med mera kommer istället att bokföras som en 
driftskostnad. Kostenheten har investerat i en ugn och möbler har köpts in till Martin Koch gymnasiet. På Vasaskolan har 
det monterats upp nya markiser och på Vikmanshyttans skola har det investerats i lekutrustning utomhus. Fritidsenheten 
har köpt in två robotgräsklippare till Vasaliden och en städmaskin till Vasahallen. 0,4 mkr av investeringsbudget har 
omprioriterats till en ny rengöringsmaskin till vasaliden, men har ansökts om att flyttas över till 2022 tillsammans med del 
av budget för ny ugn till kostenheten. 
 

5.4 Omsorgsnämnden 

Investering (mkr) Ombudgeterade 
medel

Budget 2021 Total budget 
2021

Utfall 2021 Budget-
avvikelse

Dokumentskåp -0,2 -0,2 0,2
Utrustning Gussarvsgårdens saml.lokal -0,8 -0,8 0,8
Taklyftar/takskenor -0,3 -0,4 -0,7 -0,5 0,2
Sängar -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Låssystem säbo -0,3 -0,3 0,3
Medicinskåp -0,5 -0,5 -0,9 -0,4
Medicinteknisk utrustning -0,2 -0,2 -0,1 0,0
Inventarier -0,2 -0,2 0,2
Elcyklar hemtjänsten -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Maskiner Tvättboa -0,3 -0,3 0,3
SUMMA -0,3 -3,1 -3,4 -1,8 1,6  
Budgeten för utrustning av samlingslokalen på Gussarvsgården har blivit ombudgeterade till 2022. Investeringen på 
Tvättboa uppgick inte till beloppsgränsen för investeringar. Kostnaden för medicinskåp finansieras delvis av statsbidrag. 
Investeringarna avseende dokumentskåp, låssystem säbo och inventarier genomfördes ej. 
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5.5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Investering (mkr) Ombudgeterat 
från 2020

Budget 
2021

Total 
budget 2021

Utfall 2021 Budget-
avvikelse

Vandringsled Hovran 0,0 0,0 0,0 0,0
Ishallen Hedemora renov 2019 -1,7 -1,7 -1,7 0,0
Elljusspår Brunnsjöberget -0,8 -0,4 -1,2 -1,2 0,0
Badplatser 2019 -0,2 -0,2 -0,2 0,1
Mätinstrument 2021 0,0 0,0 -0,3 -0,3
Kallbadhuset renovering 2020 -2,0 -2,0 0,0 2,0
Trafikplan centrum 2020 -1,1 -1,1 0,0 1,1
Sveaparken trapp och damm 2020 -0,2 -0,2 -0,2 0,1
Hansbyn gatubelysning 0,0 0,0 0,0 0,0
Vasahallen renovering steg 5 -1,3 -1,3 -0,4 0,9
Hamre köp av byggnader -0,5 -0,5 0,0 0,5
Vasaliden 2021 -0,7 -0,7 -0,5 0,2
Renov. Rådhusets torn & räcken -0,3 -0,3 -0,1 0,2
Henemoren -1,0 -1,0 -0,4 0,6
Dagvattenåtgärd Hamre ridanl. -0,2 -0,2 -0,1 0,1
Lekplats Sveaparken 2021 -1,5 -1,5 -0,3 1,2
Tillgänglighetsinv yttre miljö -0,5 -0,5 0,0 0,5
Gator/vägar 2021 -8,0 -8,0 -5,8 2,2
Katrinedalsbron inkl g/c-väg -0,2 -0,2 -0,2 0,1
Rondell Tviksta-RV70 -2,0 -2,0 0,0 2,0
Elljusspår Garpenberg 2021 -0,3 -0,3 -0,2 0,1
Vasahallen tak 2021 -0,2 -0,2 -0,2 0,0
Inköp möbler återflytt Tjädern -1,0 -1,0 -0,5 0,5
Belysning Sveaparken 2021 -0,7 -0,7 -0,4 0,2
Utbyte gatubel.armatur Långshyttan -2,0 -2,0 -0,4 1,6
Renovering trapp vä Sveaparken -0,5 -0,5 -0,5 0,0
Ommålning Gruvlaven -0,3 -0,3 -0,2 0,1
Vasaliden belysning arena -1,5 -1,5 -0,1 1,4
Skyltar centrala Hedemora 2021 -0,2 -0,2 0,0 0,2
LONA-projekt Brunnsjön 2022 0,0 0,3 0,3
SUMMA -7,8 -21,5 -29,3 -13,6 15,7  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under år 2021 haft en total investeringsram på 29,3 mkr, vilken utgörs av 
beviljade investeringsmedel år 2021 på 21,5 mkr samt överflyttade investeringsmedel från tidigare år på 7,8 mkr. Under 
året har även kommunfullmäktige beslutat om omfördelning av investeringsmedel mellan några av investeringsprojekten.  
Summan av investeringsprojekten per sista december uppgår till 13,6 mkr. Utfallet förbättras av en utbetalning i december 
av LONA-bidrag från Länsstyrelsen på 0,3 mkr som tillhör ett investeringsprojekt som påbörjas under år 2022.  
Under året har sex investeringsprojekt aktiverats.  
• Ishallen Hedemora renovering 

Den fuktpåverkade träbalken i taket har bytts ut. Dessutom har takfoten förlängts, dropplåtar och vindskyddsplåt 
monterats för att förhindra att vatten tar sig in utifrån. Takinfästningen har ersatts med ny och samtidigt har även 
tätningsband i skarvar monterats. De trasiga hängrännorna har ersatts och den värmekabel som motverkar isbildning i 
hängrännan har lagats. Den trasiga dagvattenledningen på baksidan av ishallen har även den lagats. Undersökning av 
sättningsskador har genomförts och en markförstärkning har utförts för att förhindra framtida sättningar. Även 
ytskikten på väggen ovanför läktaren har återställts.    

• Elljusspår Brunnsjöberget 

Projektet påbörjades 2019 i form av armaturbyte längs det belysta motionsspåret. Under 2020 skulle den befintliga 
luftledningen ersättas med ny markkabel men prisuppgifterna från ramavtalsentreprenören överskred gränsvärdet i 
projektets budget. Istället gjordes en offentlig upphandling där vinnande anbud antogs och arbetet utfördes som 
totalentreprenad under 2021. Entreprenaden omfattade demontering av befintlig luftledning, installation av ny 
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markkabel och montering av nya kraftuttag till snökanoner. Även lekbackens belysning kompletterades med nya 
kraftiga strålkastare. 

• Hansbyn gatubelysning 

I Hansbyn har luftledningen till belysningen bytts ut samt stolpar och armaturer förnyats. Projektet har gjorts i 
samförläggning med bland annat Hedemora energi och därav var det svårt att lämna en exakt kostnad.   

• Renovering trapp vänster Sveaparken 

Den avstängda delen av trappen till Sveaparken åtgärdades år 2020 med gott resultat. I år har även de mindre 
sättningsskadorna på trappens södra sida åtgärdats för en hel jämn trappa med lång livslängd. Projektet budgeterades 
med 0,5 mkr som har använts till åtgärder bestående av att stegen lyfts bort och den söndervittrade betongen under 
stegen har ersatts med ny betong som trappstegen sedan gjutits in i, med noggrann positionering. Trappans räcken är 
också lagade och nymålade och vattentrappan ner i parken har renoverats.  

• Ommålning Gruvlaven 

Ommålningen av Gruvlaven slutfördes till en kostnad om 0,2 mkr, vilket var 0,1 mkr lägre än budgeten. Den torra 
fasaden på gruvlaven i Intrånget var i stort behov av ommålning. Skadad och allt för urtorkad panel har bytts ut och 
alla utvändiga målade ytor har målats om med utvalda produkter för denna kulturbyggnad. Räcken vid den invändiga 
trappan har kompletterats och en informationsskylt har monterats. 

• Mätinstrument 2021  

I december uppstod ett behov av att köpa in ett nytt GPS-baserat mätinstrument då den gamla mjukvaran använde sig 
av 3G-nätet och inte gick att uppgradera. Därför blir det utbytta instrumentet oanvändbart när 3G-nätet läggs ned.  

Tre av investeringarna har inte påbörjats under året och därav har nämnden ansökt om att dessa skall överflyttas till år 2022 
för att kunna påbörjas då. För Kallbadhusets renovering samt rondellen RV70-Tviksta beror överflytten av 
investeringsmedel på att beslut ännu inte fattats om utformningen. I investeringen om tillgänglighetsinventering av yttre 
miljö i centrala Hedemora har interna resurser med tillgänglighetskompetens nyttjats. Inga externa kostnader har belastat 
projektet under året. Inventeringen har utförts i form av tillgänglighetspromenader, uppsökande samråd med bl a PRO 
Hedemora, Södra Dalarnas Räddningstjänst, Hedemora Assistansservice, Funktionsrätt Dalarna samt 
omsorgsförvaltningen Hedemora kommun. Det har också genomförts en digital inventering via kommunens hemsida där 
medborgare markerat en aktuell plats med kartnål och med text beskrivit tillgänglighetshinder. Investeringens medel 
kommer att användas till direkta åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten i yttre miljö under kommande budgetår. 
En del av de investeringsprojekt som inte aktiverats under året har ett naturligt säsongsavbrott vid vintern och återupptas 
vid lämplig väderlek i början av nästkommande år. Andra projekt har försenats på grund av att pandemin har resulterat i 
resursbrist hos entreprenörer, fördröjda leveranser av material samt att bygg- och anläggningsprogrammets elever haft 
distansundervisning. Utredningar som utförs i projekten tillför ny kunskap och nya förutsättningar vilket kräver beslut om 
fortsatt inriktning på projekten. Det i sin tur kan medföra fördröjningar och ökade kostnader.  
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Revisorerna i Hedemora kommun 2022-04- 1 9

Till
Fullmaktige i Hedemora kommun
organisationsnummer 212000-2254

Revisionsberattelse fdr ir 2021

Vi. av fullmaktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, namnder ooh genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivits i kommunens f6retag. Granskningen har utf6rts av sakkunniga som
bitrader revisorerna.

Styrelse och namnder ansvarar fdr att verksamheten bedrivs enligt gallande maI,
beslut och riktlinjer samt de lagar och f6reskrifter som galler fdr verksamheten
De ansvarar ocksa f6r att det finns en tillracklig intern kontroll ooh
aterredovisning till fullmaktige.

Revisorerna ansvarar fdr att granska verksamhet, intern kontroll och rakenskaper
samt att pr6va om verksamheten bedrivits enligt fullmaktiges uppdrag och mal
samt de lagar och f6reskrifter som galler fdr verksamheten.

Granskningen har utfdrts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haR den
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
“Revisorernas redog6relse”.

Kommunens resultat fdr aret uppgar till 67,3 ml<r, vilket ar ca 57, 1 mkr h6gre an
budget och 32,2 mkr h6gre an Parra aret.

Kommunfullmaktige har fdr 202 1 antagit fern 6vergripande mal fdr att na
visionen Hedemora ar en valkorrlnande och hallbar kommun. De fern
6vergripande malen ar nedbrutna i totalt 30 nyckeltal, exklusive de finansiella
malen, som mats och utvarderas. Enligt den sammanfattande sammanstallningen i
f6rv’altningsberattelsen redog6rs fdr f6rbattringen ijamf6relse med f6regaende ar.
Av de totalt 30 nyckeltalen som finns med i sammanstallningen har 18 f6rb5ttrats
ooh 10 har inte f6rbattrats. F6r tva nyckehal finns ingen bed6mning.

var bed6mning, utifran avrapporteringen i £rsredovisningen, ar att resultatet fdr
verksamhetsmalen f6r kommunen inte ar f6renligt med vad fullmaktige faststallt.
Vidare ar var bed6mning att de tva av fullmaktige faststallda finansiella malen har
uppnatts ar 2021 .

Vi bed6mer sammantaget att styrelse och namnder i Hedemora kommun har
bedrivit verksamheten pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt
tillfredsstallande satt.

Vi bed6mer att rakenskaperna i allt vasentligt ar rattvisande.

Vi beddmer att styrelsens och namndernas interna kontroll har varit tillracklig.

I
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Revisorerna i Hedemora kommun 2022-04-19 

Till 
Fullmäktige i Hedemora kommun 
organisationsnummer 212000-2254 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som 

bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som 

biträder revisorerna. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 

återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 

omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 

"Revisorernas redogörelse". 

Kommunens resultat för året uppgår till 67,3 mkr, vilket är ca 57,1 mkr högre än 

budget och 32,2 mkr högre än förra året. 

Kommunfullmäktige har för 2021 antagit fem övergripande mål för att nå 

visionen Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun. De fem 

övergripande målen är nedbrutna i totalt 30 nyckeltal, exklusive de finansiella 

målen, som mäts och utvärderas. Enligt den sammanfattande sammanställningen i 

förvaltningsberättelsen redogörs för förbättringen i jämförelse med föregående år. 

Av de totalt 30 nyckeltalen som finns med i sammanställningen har 18 förbättrats 

och 10 har inte förbättrats. För två nyckeltal finns ingen bedömning. 

Vår bedömning, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, är att resultatet för 

verksamhetsmålen för kommunen inte är förenligt med vad fullmäktige fastställt. 

Vidare är vår bedömning att de två av fullmäktige fastställda finansiella målen har 

uppnåtts år 2021. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Hedemora kommun har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 

1 



Vi bed6mer sammantaget att resultatet enligt arsredovisningen ar f6renligt med
de nnansiella mal som fullmaktige uppstallt. Daremot bed6mer vi att resultatet av
verksamhetsmalen fdr kommunen inte ar f6renligt med vad fullmaktige faststallt
da endast 60 procent av malen uppfylls.

Vi tillstyrker att fullmaktige beviljar ansvarsfrihet fdr styrelse och namnder
saInt enskilda ledam6terna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmaktige godkanner kommunens irsredovisning fdr 2021.

Vi aberopar bifogade redog6relse ooh rapporter.

Hedemora kommun 2022-04- 19

Per Jan Per Norin

Han: Andersson

Bilagor:

Till revisionsberattelsen h6r bilagorna

Revisorernas redog6relse (nr 1 )

Granskningsrapporter fran lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen (nr 2)

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Däremot bedömer vi att resultatet av 
verksamhetsmålen för kommunen inte är förenligt med vad fullmäktige fastställt 
då endast 60 procent av målen uppfylls. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

Hedemora kommun 2022-04-19 
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Love Hä~ vist 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna 

Revisorernas redogörelse (nr I) 

/4---:::~-.::;;;ii,,,,:;;;;~ 

Per Norin 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen (nr 2) 
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Revisorerna i Hedemora kommun  

1. Revisorernas redogörelse 2021  

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all 
verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden och då prövat 
om: 

− verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt 

− räkenskaperna är rättvisande 

− den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en 
väsentlighets- och riskbedömning gjorts. Revisorerna har också under året sammanträffat 
företrädare för kommunstyrelsen samt för nämnder och förvaltningar.  

Ur revisionsgruppen har fullmäktige valt lekmannarevisorer i kommunens bolag samt revisor 
i Södra Dalarnas räddningstjänstförbund. Lekmannarevisorerna och revisorer i 
kommunalförbunden har, inom ramen för den samordnade revisionen, informerat övriga i 
revisionsgruppen om verksamheten och viktigare iakttagelser i bolagen och 
kommunalförbunden. 
 
2. Grundläggande årlig granskning 

Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 
Revisorerna har under året tagit del av protokoll från kommunstyrelsen, nämnder och bolag. 
Utöver detta tar revisorerna löpande del av ekonomiska rapporter för verksamheterna och de 
kommunala bolagen. 
3. Fördjupade granskningsprojekt 

Revisorerna har genomfört en väsentlighets- och riskanalys och med stöd av den valt ut och 
genomfört följande granskningar under 2021. Rapporterna har översänts till fullmäktige och 
granskad styrelse och/eller nämnd.  

Nedan följer en sammanfattning av resultatet av dessa granskningar. Det skall dock noteras att 
resultatet som redovisas för respektive granskning är det som redovisades vid den tidpunkt 
som avrapporteringen gjordes vilket gör att det kan ha skett förändringar efter detta tillfälle. 
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3.1. Granskning av delårsbokslut 2021 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av delårsbokslut för 2021-08-31. 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 
per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för 
verksamheten. 

Granskningen har genomförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed i kommunal verksamhet och presenteras i bifogad rapport.  

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att kommunens resultat för delåret uppgår till 65,3 
mkr, vilket är 31,1 mkr högre än samma period förra året. Den prognos som lämnats i 
delårsrapporten för helåret visar på ett positivt resultat på + 39,2 mkr, vilket är 29 mkr högre 
än budget. Avvikelsen mot budget beror på att verksamhetens kostnader minskar och 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar. 

Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till +39,2 mkr för 2021.  

Fullmäktige har fattat beslut om två finansiella mål för år 2021. Båda mål bedöms uppnås vid 
delåret samt prognostiseras att uppnås per 2021-12-31.   

Kommunfullmäktige har för 2021 antagit fem övergripande mål för att nå visionen Hedemora 
är en välkomnande och hållbar kommun. Målen har brutits ner till totalt 28 nyckeltal som 
skall mätas. Av delårsrapporten framgår bedömningen att 17 nyckeltal kommer att uppnås, 
fyra nyckeltal inte kommer att uppnås och att man inte kan bedöma eller utvärdera sju av 
nyckeltalen. Resultatet enligt prognosen är därmed inte förenlig med de av fullmäktige 
fastställda verksamhetsmålen. 

Vi noterar en avsaknad av uppföljning för respektive kommunalt bolag avseende de 
övergripande målen, likt nämnderna i delårsrapporten. Vi ser det som en stor brist att ingen 
bedömning görs i delårsrapporten huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer 
uppnås eller inte. Detta då det är av stor vikt att lämna en avrapportering till 
kommunfullmäktige för uppföljning av de finansiella och verksamhetsmässiga målen för god 
ekonomisk hushållning.  

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
finansiella målen. Avseende fullmäktiges övergripande verksamhetsmål bedömer vi att 
kommunen inte kommer att uppnå samtliga verksamhetsmål då fyra nyckeltal inte 
bedöms kunna uppnås och det finns en osäkerhet för sju av nyckeltalen.  

 

  



  Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2021 
 

3 
 

3.2. Granskning av kommunens långsiktiga finansiella planering  

Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende Hedemora kommuns 
långsiktiga finansiella planering.  

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.  

3.3. Granskning av insatser för att förebygga behov av försörjningsstöd  

Syftet med granskningen är att granska omsorgsnämndens riktlinjer, uppföljning och insatser 
för att förhindra människor från beroende av försörjningsstöd. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att omsorgsnämnden har en 
god styrning och uppföljning av arbetet med försörjningsstöd. Handläggningen regleras av 
mål, riktlinjer och rutiner och följs upp systematiskt.  

När det kommer till förebyggande insatser bedöms dock en del brister finnas i arbetet. I 
arbetet med styrning och uppföljning av insatser för att förhindra människors beroende av 
försörjningsstöd saknas uppföljning av insatsers effekt på flera plan. Vi kan konstatera att 
nämnden har stor andel personer i arbetsmarknadsåtgärder samt arbetsmarknadsanställningar 
samtidigt som försörjningsstödet ökat år för år. Vi anser att nämnden behöver målsätta och 
följa upp resultatet av deltagarnas eventuella stegförflyttning för att säkerställa en effektiv och 
ändamålsenlig verksamhet. Enligt vår bedömning är därför det projekt som startats under 
perioden för denna granskning ett steg i rätt riktning. 

Målstyrningen är tydlig i nämnden när det kommer till prioritering. Nämnden har lagt särskilt 
fokus på unga vuxna och barnfamiljer. Detta har i sin tur inneburit att prioriteringsordningen 
för insatser har anpassats, dock kan inga tydliga effekter av utformandet och val av insatser 
ses. Detta innebär att fokus tenderar att ligga på vem som få en arbetsmarknadsinsats och hur 
snabbt insatsen ska komma igång, snarare än att fokus på vilka insatser som ska utarbetas och 
vilken effekt insatserna bedöms ha.  
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi omsorgsnämnden att:  

• Målsätta och följa upp genomförandet och resultatet av samtliga 
arbetsmarknadsåtgärder på insatsnivå. 

• Målsätta och följa upp genomförandet och resultatet av samarbetet med 
bildningsnämnden kopplat till förebyggande insatser innan studieavbrott.  

Skapa ramar för uppföljning och internkontroll av genomförandeplaner för samtliga 
arbetsmarknadsåtgärder. 

3.4. Granskning av avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut 
verkställs  

Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende kommunens kontroll av 
att fattade politiska beslut verkställs.  

Det övergripande syftet med granskningen är att granska om rutinerna fungerar för att 
säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och 
återrapporteras. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas formaliserade 
rutiner för att säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut 
verkställs och återrapporteras.  

Utifrån de granskade besluten gör vi bedömningen att besluten i regel är tydligt formulerade 
och att de delges berörda för verkställighet. Vi anser dock att det inte alltid är helt tydligt 
inom vilket tidsram ett beslut ska genomföras. I lite mindre än hälften av de beslut som 
granskats saknas det information om återrapportering. Vi bedömer att besluten skulle kunna 
förtydligas. 

Med utgångspunkt från de granskade besluten gör vi därtill bedömningen att kommunens 
rutiner för bevakning av att beslut verkställs, fungerar i praktiken. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnd/ och granskade 
nämnder att:  

• Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att säkerställa att beslut 
verkställs och återrapporteras.  

• Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för 
återrapportering. 

• I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna avseende verkställande av 
beslut och återrapportering. 
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3.5. Granskning av årsredovisning 2021 

Kommunrevisorerna har genomför granskning av bokslut och årsredovisning 2021.  

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. 

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. 
Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) och god redovisningssed förutom vad gäller en sammanfattande 
bedömning om måluppföljning som ska finnas i förvaltningsberättelsen. 

Viss information i noter, driftsredovisning och investeringsredovisning överensstämmer inte 
med RKRs rekommendationer. 

Resultat och prognos 
Årets resultat uppgår till 67,3 mnkr vilket är 57,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 
10,2 mnkr. Årets resultat påverkas av lägre nettokostnader med 20,7 mnkr och högre 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 36,2 mnkr 

Årets resultat har påverkats positivt av bidrag från staten med 12,8 mnkr och utfallet av 
skatteintäkterna har påverkat resultatet positivt med totalt 20 mnkr för 2020 och 2021 mot en 
budgeterad negativ avvikelse med 5,5 mnkr. Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott 
jämfört med budget med ca 35,1 mnkr för 2021 
Den största budgetavvikelsen finns inom omsorgsnämnden och förklaras med att nämnden 
fått 26,5 mnkr i högre intäkter samtidigt som kostnaderna minskat med 2,4 mnkr 

Bedömningen är att kommunen har klarat balanskravsresultatet för helåret. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att de två av fullmäktige fastställda finansiella målen har 
uppnåtts 2021. 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har för 2021 antagit fem övergripande mål för att nå visionen Hedemora 
är en välkomnande och hållbar kommun. De fem övergripande målen är nedbrutna i totalt 30 
nyckeltal, exklusive de finansiella målen, som mäts och utvärderas. Enligt den 
sammanfattande sammanställningen i förvaltningsberättelsen redogörs för förbättringen i 
jämförelse med föregående år. Av de totalt 30 nyckeltalen som finns med i 
sammanställningen har 18 förbättrats och 10 har inte förbättrats. För två nyckeltal finns ingen 
bedömning. 
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4. Lekmannarevision 
Lekmannarevisorerna har tillsammans med biträden granskat bolagen och lämnat 
granskningsrapporter. Lekmannarevisorerna tar del av alla bolagens styrelseprotokoll löpande 
under året. Lekmannarevisorerna har efter delårsrapport och årsredovisning 2021 för 
respektive bolag deltagit i möte med VD, ekonomichef, styrelseordförande och vice 
ordförande tillsammans med auktoriserad revisor. Lekmannarevisorns granskningsrapporter 
för respektive kommunalt bolag har överlämnats till bolagen och kommunen.  
 



Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31

Hedemora kommun 
19 april 2022
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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed för området förutom att viss information i noter, 
driftsredovisning och investeringsredovisning inte överensstämmer med RKRs rekommendationer

Vi har, utöver vad som nämns ovan, och med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som 
anges i stycke 1.4, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning.

Resultat

Årets resultat  uppgår till 67,3 mnkr vilket är 57,1 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 10,2 mnkr. Årets resultat påverkas av lägre 
nettokostnader med 20,7 mnkr och högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 36,2 mnkr.

Årets resultat har påverkats positivt av bidrag från staten med 12,8 mnkr och utfallet av skatteintäkterna har påverkat resultatet positivt med totalt 
20 mnkr för 2020 och 202.1 mot en budgeterad negativ avvikelse med 5,5 mnkr.

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott jämfört med budget med ca 35,1 mnkr för 2021.

Balanskrav

Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.

Sammanfattning
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Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god 
ekonomisk hushållning.

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning 
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning uppnås för 
verksamhetsmålen.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att göra en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda finansiella målen har uppnåtts 2021 då bägge målen uppnåtts.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet för verksamhetsmålen inte är förenligt med vad 
fullmäktige fastställt. Kommunen har fastställt 30 nyckeltal med bäring på god ekonomisk hushållning. Någon samlad bedömning av om målen 
uppnås saknas. 

Hedemora 2022-03-14

Margareta Sandberg Karin Helin Lindkvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor

Sammanfattning
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Inledning
Vi har av Hedemora kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 

redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
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Inledning - fortsättning
1.3 Metod 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 Förvaltningsberättelse
 Resultaträkning
 Balansräkning
 Kassaflödesanalys
 Noter
 Drift- och investeringsredovisning
 Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av

fullmäktige beslutade målen
 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom 
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA),

Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Som en del i vår granskning har vi efterfrågat ett revisionsbevis i form av ett uttalande från kommunledningen. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 5-46 har endast granskats utifrån om
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att
informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga
sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.



2 Resultat av 
granskningen
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

I förvaltningsberättelsen finns ett avsnitt som visar måluppfyllelse av verksamhetsmål  för 2021. I avsnittet visas en tabell över 
måluppfyllelse men ingen samlad bedömning över hur väl kommunen och kommunkoncernen uppfyller målen. 

Information om kommunkoncernen beskrivs kortfattat under de flesta rubrikerna i förvaltningsberättelsen men den kan med fördel 
utvecklas till kommande år.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15 förutom vad som anges ovan.
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2. Resultat av granskningen
2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet Redovisningsprinciper att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR. 

Kommunen uppger att avsteg från gällande lagstiftning görs vad gäller systemdokumentation och behandlingshistorik.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot
RKRs gällande rekommendationer.

Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa 
resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av 
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 67,3 
mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 1,5 mkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 65,8 mnkr.

Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 14,7 mnkr.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska 
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de
allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar 
kommunernas ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen.

I den av kommunfullmäktige fastställda Mål och budget för 2021 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom 
kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 
Se vidare information på sidorna 28-37 i kommunens årsredovisning.

I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning uppnås för 
verksamhetsmålen.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för 
kommunkoncernen som helhet.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.
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2.4.1 Finansiella mål

De finansiella målen för kommunen är:

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. 

2. Resultat av granskningen- fortsättning

Mål fastställda av fullmäktige Mål Utfall Vår bedömning

Soliditet inkl pensionsåtaganden (%), 14,0% 27% Målet är uppnått för 2021

Årets resultat som andel av skatt & generella 
statsbidrag (%), 1,0% 6,4% Målet är uppnått för 2021
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2.4.2 Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har för 2021 antagit fem övergripande mål för att nå visionen Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun. 
De sex övergripande målen är: 
• I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv i en levande kommun där människor och näringsliv utvecklas. 
• Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar. 
• Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

• Hedemora är jämställt, jämlikt och hälsan är god. 

• Hedemora är en klimatsmart och miljövänlig kommun.

De fem övergripande målen är nedbrutna i totalt 30 nyckeltal, exklusive de finansiella målen, som mäts och utvärderas. 
Enligt den sammanfattande sammanställningen i förvaltningsberättelsen redogörs för förbättringen i jämförelse med föregående år. Av 
de totalt 30 nyckeltalen som finns med i sammanställningen har 18 förbättrats och 10 har inte förbättrats. För två nyckeltal finns ingen 
bedömning.

Enligt avsnittet om uppföljning av nyckeltal i årsredovisningen framgår att 18 mål uppnåtts, åtta mål inte uppnåtts, fyra mål har inte 
uppmätts. 

Vår sammanfattande bedömning är resultatet enligt årsredovisningen är inte förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål 
då 18 mål av totalt 30 mål uppnås. 

2. Resultat av granskningen- fortsättning
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning

Årets resultat  uppgår till 67,3 mnkr vilket är 57,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 10,2 mnkr. Årets resultat påverkas av lägre 
nettokostnader med 20,7 mnkr och högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 36,2 mnkr.

Verksamhetens intäkter har i år minskar jämfört med förra året. Minskningen beror främst på lägre bidragsintäkter från Migrationsverket, 
Socialstyrelsen samt lägre bidrag för sjuklönekostnader och merkostnader på grund av pandemin. Ökade bidragsintäkter har erhållits från 
Skolverket och Försäkringskassan. I jämförelse med budget är årets intäkter ca 40 mkr högre varav bidragsintäkter uppgår till 41,8 mkr.

Verksamhetens kostnader är 3,5 mkr högre än förra året. Personalkostnaderna har ökat med 18 mnkr. I årets ökning ingår löneökningar och 
en extra uppräkning av pensionskostnaderna på grund av ändrade antaganden. Övriga kostnadsposter har totalt sett minskat även om det 
kan finnas stora variationer för enskilda poster. I jämförelse med budget har kostnaderna ökat ca 19 mnkr varav personalkostnaderna utgör 
ca 14 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 54 mnkr jämfört med förra året. Skatteintäkterna har ökat med ca 30 mnkr, 
generella bidrag har minskat med 26 mnkr och utjämning har ökat med 50 mnkr. I jämförelse med budget har intäkterna ökat med 36,2 mnkr 
vara skatteintäkterna har ökat 26 mnkr, generella bidrag har ökat med ca 9 mnkr och utjämning ca 1 mnkr.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

Belopp i Mkr 2021-12-31 Budget 2021 2020-12-31
Prognos 

2021

Verksamhetens nettokostnader -990,7 -1011,4 -969,3 -1003,4

Förändring i %, jmf med föregående år 2,2% 0,0% -1,2% 3,5%

Skatteintäkter och statsbidrag 1055,5 1019,3 1001,6 1040,3

Förändring i %, jmf med föregående år 5,4% 2,0% 3,6% 3,9%

Finansnetto 2,5 2,3 2,8 2,3

Årets resultat 67,3 10,2 35,1 39,2
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation 
till skatteintäkter och bidrag 93,6% 99,2% 96,5% 96,5%

,. 
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar

Årets investeringar uppgår till 20,2 mnkr och årets avskrivningar till 18,4 mnkr. Bokfört värde på sålda tillgångar uppgår till 0,5 mnkr.

2.6.2 Fordringar 

Fordringar har i år ökat med ca  34 mnkr. Ökningen påverkas främst av ökad fordran för fastighetsavgifter, fordran för skatteintäkter 2021 
samt fordran för moms.

2.6.2 Fordringar
Skulderna har minskat ca 7 mnkr och beror på en lägre skuld till koncernföretagen för behållning på koncernkonto, lägre skulder för skatte
intäkter och lägre skuld för personalens källskatt.

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Balansomslutning 587,0 512,8 2 067,9 1 859,4

Redovisat eget kapital 310,3 243,0 586,2 474,7

Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse 159,5 91,0 435,4 322,7

Redovisad soliditet 53% 47% 28% 26%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförplik telse 27% 18% 21% 17%

Omsättningstillgångar 367,1 295,5 426,4 341,7

Långfristiga skulder 0,7 0,7 1 111,2 1 015,8

Kortfristiga skulder 263,1 256,4 273,2 285,6

Balanslikviditet 140% 115% 156% 120%

Belopp i Mkr
Kommunen Koncernen

I 
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året. 
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Kassaflödesanalysen visar ett positivt kassaflöde med 37,5 mnkr, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 
57,5 mnkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -19,9 mnkr.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen 
har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Notupplysningar

Enligt RKRs rekommendationer framgår vilka uppgifter som skall framgå i not. RKR har under 2021 uppdaterat sin Idéskrift för 
noter som ger exempel på hur noterna bör utformas vilket bör anses utgör god redovisningssed.

Presentationen av noterna följer inte RKRs rekommendationer för tex avsättning för pensioner, långfristiga skulder, 
ansvarsförbindelser för pensioner samt kostnader för räkenskapsrevision. 

2.9 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för 
den löpande verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges sist beslutade budget.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning

Samtliga nämnder utom kommunstyrelsen har ett bättre utfall än prognosen per augusti men största förbättringen finns inom 
omsorgsnämnden med 23,7 mnkr (26,7 mnkr). Budgetavvikelserna för 2021 är positiva för alla verksamheter. 

Inom Bildningsnämnden är avvikelsen 4,1 mnkr. Intäkterna har ökat med 26,2 mkr samtidigt som kostnaderna ökat med 22,1 
mnkr. De ökade intäkterna beror främst på ökade bidragsintäkter till skolverksamheten. Bidragen har i stor utsträckning använts 
till personalkostnader inom den verksamheten

Den största budgetavvikelsen finns inom omsorgsnämnden och förklaras med att nämnden fått 26,5 mnkr i högre intäkter 
samtidigt som kostnaderna minskat med 2,4 mnkr.

För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beror överskottet i huvudsak på lägre personalkostnader och lägre 
transportkostnader.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen delvis uppfyller kraven i enlighet med 
lagstiftningen. Vi rekommenderar kommunen att i enligt med RKR R14 utforma driftredovisningen så att utfallet för året 
redovisas brutto samt att även jämförelse med föregående år redovisas brutto. Det ska även finnas upplysningar om drift- och 
investeringsredovisningens uppbyggnad och om tillämpade internredovisningsprinciper.

Driftsredovisning per nämnd (Mkr) Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse

Prognos 
utfall 2021 
per 2021-08

Utfall 
20202

Förändring 
2020-2021

Kommunrevision -0,8 -0,9 0,1 -0,9 -0,9 0,1
Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndare -2,4 -2,8 0,4 -2,8 -2,5 0,1
Kommunstyrelsen -73,0 -73,2 0,2 -72,6 -73,3 0,3
Bildningsnämnd -430,9 -435,0 4,1 -435,0 -419,2 -11,7 
Omsorgsnämnden -408,8 -437,7 28,9 -432,5 -415,2 6,4
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -51,1 -52,5 1,4 -52,5 -52,1 1,0
Summa -967,0 -1 002,1 35,1 -996,3 -963,2 -3,8 
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.10 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade 
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags 
investeringar som fullmäktige tagit ställning till.

Kommuns budget för investeringar under 2021 uppgår till 41,6 mnkr inklusive överföringar från 2020 och årets utfall uppgår till
19,6 mnkr. Det är en avvikelse på 22 mnkr. Avvikelser finns på ett flertal projekt varav ett fåtal har mindre negativ avvikelser.

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen inte fullt ut uppfyller en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen och saknar redovisningsprinciper för investeringsredovisningen. Det går av
sammanställningen inte att utläsa vilka projekt som är fleråriga och i så fall den totala budgeten för dessa projekt. Alla projekt 
enligt specifikationerna per nämnd är inte aktiverade i år utan pågående projekt uppgår till 14,4 mnkr.

Investeringsredovisningen ska även omfatta de kommunala koncernföretagens investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till. Vi rekommenderar att kommunen utifrån RKR R14 ser över investeringsredovisningen för att se hur denna bör utvecklas till 
kommande år.



22

Document Classification: KPMG Public

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.11 Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de 
kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur:

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

Årets resultat i koncernen uppgår till 111,4 mnkr vilket är 72,9 mnkr högre än föregående år. Förutom kommunens ökade 
resultat om 32,2 mnkr har bolagens resultat ökat med 40,7 mnkr vilket främst är hänförligt till Hedemora Energi AB. 
Verksamhetens intäkter har ökat med 76,6 mnkr medan kostnaderna har ökat med ca 54,5 mnkr jämfört med fg år. 

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.

edemora Energi A 

Hedemora Elnat AB 

Hedemora kraft och 
varme AB 

Hedemora Elhandel 
AB 

Hedemora 
kommunfastigheter 

AB 

Hedemora 
Näringsliv AB 

AB 
Hedemorabostader 
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Kommurrrevisionen 2022-03- 14

Till:
Kommunfullmaktige

,a\ Far ktirlnedom :

Kommunstyrelsen

Granskning av avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkstalls
/'Hb\

Revisorerna i Hedemora kommun genomf6rt en granskning avseende kommunens kontroll av
att fattade politiska beslut verkstalls.

Uppdraget ingar i revisionsplanen fdr ar 2021

Det 6vergripande syftet med granskningen ar att granska om rutinerna fungerar fdr att
sakerstalla att av kommunstyrelsen och kommunfullmaktige fattade beslut verkstalls och
aterrapporteras.

var sammanfattande bed6mning utifran granskningens syfte ar att det saknas formaliserade
rutiner fdr att sakerstalla att av kommunstyrelsen och kommunfullmaktige fattade beslut
verkstalls och atenapporteras.

Utifran de granskade besluten g6r vi bed6mningen att besluten i regel ar tydligt formulerade
och att de delges ber6rda fdr verkstallighet. Vi anser dock att det inte alltid ar helt tydligt
inom vilket tidsram ett beslut ska genomf6ras. 1 lite mindre an halften av de beslut som
granskats saknas det information om aterrapportering. Vi bed6mer att besluten skulle kuma
f6rtydligas.

Med utg£ngspunkt fran de granskade besluten g6r vi dartill bed6mningen att kommunens
arbetssatt fdr bevakning av att beslut verkstalis, fungerar i praktiken.

Mot bakgrund av var granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen/namnd/ och granskade
namnder att:

• Se 6ver och formalisera rutiner avseende arendehantering f6r att sakerstalla att beslut
verkstalls och aterrapporteras.

• Verka fdr att det inf6rs en rutin som innebar att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt fdr
aterrapportering.

• I den man som ar m6jligt samordna arbetssatt mellan namnderna avseende verkstallande
av beslut och aterrapportering.



Revisionen rekommenderar fullmaktige att begara in ett yttrande avseende de
f6rbattringsomraden och rekommendationer som framgar av revisionsrapporten fran
kommunstyrelsen till fullmaktiges sammantrade ijuni ar 2022.

Yttrandet b6r aven larnnas till revisionen fdr kartnedom

F6r de f6rtroendevalda rcvisorerna i Hedemora komrnun

in\
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1 Sammanfattning
Vi har av Hedemora kommuns revisorer fatt i uppdrag att granska kommunens
kontroll av att fattade politiska beslut verkstalls. Uppdraget ingar i revisionsplanen f6r
ar 2021

Det 6vergripande syftet med granskningen ar att granska om rutinerna fungerar f6r
att sakerstalla att av kommunstyrelsen och kommunfullrnaktige fattade beslut
verkstalls och aterrapporteras.

var sammanfattande bed6mning utifran granskningens syfte ar att det saknas
formaliserade rutiner f6r att sakerstatla att av kornmunstyrelsen och
kommunfullmaktige fattade beslut verkstalls och 6terrapporteras.

Utifran de granskade besluten g6r vi bed6mningen att besluten i regel ar tydligt
formulerade ooh att de delges ber6rda f6r verkstallighet. Vi anser dock att det inte alltid
ar helt tydligt inom vilket tidsram ett beslut ska genomf6ras. 1 lite mindre an halften av
de beslut som granskats saknas det information om aterrapportering. Vi bed6mer att
besluten skulle kunna f6rtydligas.

Med utgangspunkt fran de granskade besluten g6r vi dartill bed6mningen att
kommunens arbetssatt f6r bevakning av att beslut verkstalls, fungerar i praktiken.

Mot bakgrund av var granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen/namnd/ och
granskade namnder att:

Se 6ver och formalisera rutiner avseende arendehantering f6r att sakerstalla att
beslut verkstalls och aterrapporteras.

–Verka f6r att det inf6rs en rutin som innebar att det i beslut om uppdrag anges
tidpunkt f6r aterrapportering.

– I den man som ar m6jligt samordna arbetssatt mellan namnderna avseende
verkstallande av beslut och aterrapportering.
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2 Inledning/bakgrund
Vi har av Hedemora kommuns revisorer fatt i uppdrag att granska kornmunens kontroll
av att fattade politiska beslut verkstalls. Uppdraget ingar i revisionsplanen f6r ar 2021.

I kommunen fattas ett antal beslut i saval fullmaktige som kommunstyrelse. Inte minst
ur demokratisk synvinkel ar det av stor vikt att dessa beslut blir verkstallda och pa det
satt som beslutet avser.

F6r den demokratiska processen ar det viktigt att det finns fungerande system och
rutiner f6r aterrapportering till styrelsen om vad som sker efter att ett beslut fattats. Det
dr styrelsens ansvar enligt kommunallagen att se till att sadana system och rutiner
finns ooh att dessa fungerar i praktiken.

2.1 Syfte, revisionsfraga och avgransning
Det 6vergripande syftet med granskningen ar att granska om rutinerna f6r att
sakerstalla att av kommunstyrelsen ooh kommunfullmaktige fattade beslut verkstalls
och aterrapporteras.

Vi har granskat om:

–fattade beslut ar tydligt formulerade och delges ber6rda f6r verkstallighet
–vilka riktlinjer som finns inom omradet och om dessa ar andamalsenliga och

anpassade till kommunens organisation
– om kommunens rutiner f6r bevakning av att beslut verkstalls fungerar i praktiken

Granskningen avser kommunstyrelsen.

2.2 Revisionskriterier
Vi har bed6mt om rutinerna uppfyller

– Kommunallagen
Reglementen

– Ovriga styrdokument

2.3 Metod

Granskningen har genomf6rts genom dokumentstudier samt avstamningar/intervjuer
med ber6rda tjanstepersoner daribland kommundirekt6r, kommunsekreterare ooh
namndsekreterare .

Inom ramen f6r var granskning har vi aven genomf6rt stickprovskontroller av
beslutsprotokoll fran bade kommunfullmaktige ooh kommunstyrelse.

Rapporten ar faktakontrollerad av ovan namnda tjanstepersoner.
3

© 2022 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public



Hedemora kommun
Verkstallighet av beslut

2022-03-14

3

3.1

Resultat av granskningen

Administrativ organisation
Tjanstemannaorganisationen i Hedemora kommun ar organiserad i fyra f6rvaltningar:
kommunstyreIsef6rvaItningen, omsorgsf6rvaltningen, biIdningsf6rvaItningen och milj6-
och samhallsbyggnadsf6rvaItningen.

Den administrativa organisationen ar decentraliserad. Totalt har kommunen fyra
sekreterartjanster som ligger organiserade under varje enskild f6rvaltning och har
ansvar f6r de namnder som f6rvaltningen arbetar f6r.

Pa kommunstyreIsef6rvaItningen utg6rs den administrativa organisationen av
kommunsekreteraren som arbetar gentemot bade kommunstyrelsen och
kommunfullmaktige.

Arendehanteringsprocessen ser olika ut inom kommunen vilket medf6r att det inte finns
nagot gemensamt arbetssatt f6r arendehanteringen. Det framf6rs i vara intervjuer att
sekreterarna under aren har skapat sina egna arbetssatt och att det inte finns tydligt
uttalat att de ska arbeta pa ett likartat vis. Vidare framgar aven att kommunen anvander
sig av tva olika verksamhetssystem da milj6- och samhallsbyggnadsnamndens
arenden kraver en annan typ av hantering an de andra namndernas arenden. I
intewjuerna lyfts det fram att det inte finns nagot uttalat gallande uppbackning vid
eventuell franvaro. Eftersom sekreterarna inte har ett gemensamt arbetssatt eller
arbetar tillsammans uppges det vara svart att tacka upp f6r varandra vid eventuell
sjukdom eller annan franvaro.
Vid vara intervjuer framkommer att kommunsekreteraren ooh namndsekreterarna
traffas tva ginger per ar i det sa kallade sekreterarkollegiet. Kornrnunsekreteraren ar
sammankallande och har det 6vergripande ansvaret f6r dessa m6ten. Vid
sekreterarkoIIegiets m6ten diskuteras exempelvis fragor r6rande arendehantering och
utbildningsinsatser. Vi har uppfattat att m6tesformen varit mycket uppskattad och
upplevts givande men att m6ten inte kunnat genomf6ras sedan dess att
coronapandemin br6t ut.

3.1.1 Bed6m ning
Utifran var granskning kan vi konstatera att det inte finns nagon gemensam
organisation eller struktur f6r administrativ hantering av arenden. Den adrninistrativa
hanteringen av arenden sker istallet inom namndernas ooh styrelsens f6rvaltningar. Vi
anser att bristen pa en gemensam struktur och arbetssatt innebar en sarbarhet vid
exempelvis franvaro eller byte av medarbetare. Vi anser att arbetssatt mellan narnnder
ska samordnas sa langt som m6jligt. Pa lang sikt skulle detta aven kunna innebara en
mindre sarbarhet i handelse av franvaro.

Vi ser positivt pa det sekreterarkollegiet som fram till dess att pandemin br6t ut har
fungerat som ett forum f6r kommunsekreteraren ooh namndsekreterarna att diskutera
utmaningar och samordna utbildningsinsatser.
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3.2

3.2.1

Styrdokument och rutiner

Kommunfullmaktiges arbetsordning
Av kommunfullmaktiges arbetsordning1 framgar att en motion vacks genom att den av
ledamot ges till styrelsens kansli. En motion kan aven lamnas vid
fullmaktigesammantrade. Motionen maste vara skriftlig och undertecknad av en eller
flera ledam6ter.

Vidare framgar av arbetsordningen att kommunstyrelsen arligen f6re den 1 april ska
redovisa till kommunfullmaktige de motioner som ar 6ver ett ar gamla och inte beretts
fardigt och slutligt handlagts av fullmaktige.

Det framgar aven att utdrag ur protokoll ska tillstallas de namnder, andra organ och
personer som ber6rs av besluten i protokollen. Nar protokoll tillkannagivits ska det
publiceras pa kommunens hemsida.

1 det fall fullrnaktige inte har beslutat nagot annat, avg6r styrelsen hur de arenden som
fullmaktige ska handlagga ska beredas.

3.2.2 Reglemente
Av kommunstyrelsens reglemente2 framgar att kommunstyrelsen ar kommunens
ledande politiska f6rvaltningsorgan och har ett helhetsansvar f6r kommunens
verksamheter, utveckling ooh ekonorniska stallning.

Styrelsen ska leda och samordna f6rvaltningen av kommunens angelagenheter och ha
uppsikt 6ver 6vriga namnders och gemensamma namnders verksamhet.

Vidare ska styrelsen leda kommunens verksamhet genom en samordnad styrning och
leda arbetet med att ta fram styrdokument. Styrelsen ska dessutom fort16pande i
samrad med 6vriga namnder f61ja upp de faststallda malen och aterrapportera till
fullmaktige.

Det framg6r att styrelsen har i uppdrag att bevaka verkstalligheten av
kornrnunstyrelsens och dess utskotts beslut. Detta ska redovisas tva ginger per ar till
kommunstyrelsen. Likasa faststalls att kommunstyrelsen ska verkstalla
kommunfullmaktiges beslut om fullmaktige inte har beslutat annat. 1 det fall fullmaktige
inte har beslutat nagot annat, avg6r styrelsen hur de arenden som fullmaktige ska
handlagga ska beredas.

Av namndernas gemensamma reglemente3 tydligg6rs att ber6rd namnd eller styrelse
far motion fran kommunfullmaktige pa remiss. Styrelsen eller namnd ska sedan besluta
om de anser att motionen ska bifallas, avslas eller anses besvarad. vid de fall
motionen avser en utredning ska denna inte pab6rjas innan dess att
kommunfullrnaktige beslutat att motionen ska bifallas. Det beslut som styrelse eller
namnd fattar ar ett f6rslag till fullmaktige. Styrelsen bereder arendet nar aIIa
rernissnamnder svarat. Motionen bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott samt i

1 Arbetsordning f6r kommunfullmaktige, antagen av KF 2021-06-15 S 126
2 Reglemente f6r kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmaktige 2020-02-1 8 531
3 Gemensamt namndreglemente f6r Hedemora kommun beslutat av KF 2021-02-1 6 623
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styrelsen ooh beslut fattas slutligen av fullmaktige. Samtliga motioner ska beredas
inom tidsram sa att kommunfullrnaktige kan fatta beslut inom ett ar fran dess att
motionen vackts.

3.2.3 Medborgarf6rslag/medborgarinitiativ
Kommunfullmaktige i Hedemora kommun beslutade den 15juni 2021 att ta bort
kornmunens medlemmars m6jlighet att vacka arenden i kommunfullmaktige genom
medborgarf6rslag. lstallet f6r medborgarf6rslag inf6rde Hedemora kommun
medborgarinitiativ.

Ett medborgarinitiativ kan initieras av samtliga personer som ar folkbokf6rda i
kommunen. Medborgarinitiativet lamnas in antingen via kommunens e-tjanst eller via
mail eller brev till kommunfullmaktige. KomrnunstyreIsef6rvaItningen redovisar de
inkomna medborgarinitiativen f6r fullmaktige i samband med kallelse f6r kommande
samrnantrade. Ledam6terna har sedan i sin tur m6jlighet att driva fr6gan vidare i form
av motion. Vid v6ra intervjuer uppfattar vi att modellen med medborgarnas f6rslagslada
bed6ms fungera val och att det sparar tid och 6kar kvalit6n vid sammantraden.

3.2.4 Handbok fdr namndsekreterare

Av vara intervjuer framgar att kommunsekreteraren pa uppdrag av kommunledningen
upprattat en handbok f6r namndsekreterare. Handboken syftar till att bista med extra
st6d f6r namndsekreterarna i dess arbete med namndadministration. Handboken ar
tydlig och detaljerad, det framgar exempelvis hur ett protokoll ska upprattas samt guide
till att skapa kaltelser till utskott, namnd, styrelse och fullmaktige.

Av vara intervjuer framgar att handboken till viss del utg6r ett st6d till
namndsekreterarna inom vissa specifika arbetsomraden. Det framgar dock att det inom
f6rvaltningarna finns egna inarbetade arbetssatt och rutiner f6r arbetet med
arendehantering. Dessa arbetssatt och rutiner finns endast dokumenterade i
begransad utstrackning.

3.2.5 Handbok fdr f6rtroendevalda

I likhet med Handbok f6r namndsekreterare (se punkt 3.2.4) har det pa
tjanstemannaniva upprattats en handbok f6r f6rtroendevalda i Hedemora kommun.
Handboken syftar till att bista med st6d till de f6rtroendevalda i deras
f6rtroendemannauppdrag. Av handboken framgar bland annat former f6r beredning av
arenden, delegationer och beslutsanmalningar somt ordningsf6rhallanden f6r
sammantraden .

3.2.6 Bevakning och aterrapportering
Det finns ingen dokumenterad eller f6r f6rvaltningen gemensam rutin f6r bevakning och
aterrapportering av arenden till kommunstyrelsen eller kommunfullmaktige. Av vara
intewjuer framgar att arbetet med bevakning och aterrapportering sker olika inom de
olika namnderna. Gemensamt f6r samtliga ar dock att varje namnd har digitala listor
med pagaende arenden, sa kallad uppdragsbevakningslista. Dessa listor administreras
och uppdateras av respektive sekreterare. Status pa arendena f61js upp inf6r
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arendeberedningen f6r att sakerstalla att arenden aterrapporteras inom utsatt tid. I vara
intervjuer uppfattar vi att det i manga fall inf6r arendeberedningen kan vara
tidskravande att fa in uppgifter ooh handlingar fran handlaggarna

Det framgar i vara intervjuer att ej verkstallda uppdrag tidigare ar har funnits med i
internkontrollplanen som ett identifierat riskornrade och att det i och med det framgatt
av respektive namnds internkontrollplan nar redovisning ska ske. Detta finns inte
langre med som riskomrade i internkontrollplanen. Enligt vara respondenter sker
rapportering till namnd/styrelse olika. Kommunstyrelsen far redovisning av ej verkstalla
arenden tva ganger per ar i enlighet med reglemente.

3.2.6.1 Bed6mning
Vi bed6mer, pa basis av den dokumentation vi granskat ooh de intervjuer vi genornf6rt,
att det saknas politiskt beslutade rutiner och riktlinjer avseende arendehanteringen. Av
arbetsordning och reglemente faststalls ramarna f6r arbetet med exempelvis motioner
samt bevakning, verkstallighet och aterapportering av beslut.

Stor deI av det arbete som genomf6rs sker saledes utan dokumenterade rutiner eller
riktlinjer. Avsaknad av dokumenterade rutiner och riktlinjer innebar ett stort
personberoende och darmed ocksa en risk f6r verksamheten i handelse av franvaro.
Kommunstyrelsen och namnderna b6r sakerstalla att det finns dokurnenterade rutiner
avseende arendehantering. Detta kan exempelvis vara i form av en “arendehandbok”
eller liknande.

Vidare framkommer att de rutiner och arbetssatt som anvands inom de olika
namndernas verksamhetsomraden endast finns dokumenterade i begransad
utstrackning. Stor deI av det arbete som genomf6rs sker saledes utan dokumenterade
rutiner eller riktlinjer

Vi anser aven att avsaknad av dokumenterade rutiner och riktlinjer innebar ett stort
personberoende och darmed ocksa en risk f6r verksamheten i handelse av franvaro.

var uppfattning ar att arbetsprocessen f6r arendehanteringen beh6ver formaliseras f6r
att sakerstalla att det sker pa ett rattssakert och andamalsenligt vis. Gemensamrna
riktlinjer och rutiner f6r hela f6rvaltningen och samtliga utskott/namnder anser vi utg6ra
ett bra st6d f6r att m6jligg6ra och sakerstalla en likvardig hantering av arenden. Vi
anser aven att ett gemensamt arbetssatt minskar risken f6r personberoende.

Avseende bevakning och aterrapportering av arenden framgar det i var granskning att
det trots avsaknad av formaliserad rutin finns arbetssatt som sakerstaller bevakning
ooh aterrapportering av arenden. Aterrapportering till namnd sker i enlighet med
reglemente.
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3.3 Stickprov
F6r att verkstalligheten av fattade beslut ska bli effektiv kravs att besluten ar
formulerade med tydligt (givande av) uppdrag, vad som ska genomf6ra, om
aterrapportering kravs ooh i sa fall nar ooh pa vilket satt.

Inom ramen f6r granskningen har ett urval av beslut som fattats av kommunfullmaktige
och kommunstyrelse under perioden 2018-2021 valts ut f6r granskning.
utgangspunkten har varit beslut som inneburit nagon typ av atgard, aktivitet,
beredning, uppf61jning eller beslut. Utvalda beslut bestar av medborgarf6rslag,
motioner samt 6vriga uppdrag.

Totalt har 16 beslut granskats, varav atta beslut fattade av kommunfullmaktige och atta
beslut fattade av kommunstyrelsen. Kartlaggning av beslut har genomf6rts genom
protokollstudier samt vid behov via kontakt med kommunen i syfte att fa svar pa
kontrollfragor avseende verkstallighet, uppf61jning och aterrapportering.

Nedan framgar resultatet utifran genomf6rd stickprovstagning.

3.3.1 Kommunfullmaktige

Anmalan av medborgarf6rslag om tydligare och battre trafikskyltning, 2018-02-13
KF S 3
Beslut

Komrnunfullmaktige 6verlater till milj6- och samhallsbyggnadsnamnden att besluta i
arendet.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar ooh hur
uppdraget ska aterrapporteras?

I beslutet framgar att kommunfullmaktige 6verlater till milj6- och
samhallsbyggnadsnamnden att besluta i arendet. Det framgar inte att aterrapportering
till kommunfullmaktige ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Milj6- ooh samhallsbyggnadsnamnden tar pa sammantradet 2018-06-20 S 46 upp
medborgarf6rslaget. Namnden beslutar i arendet att avsla medborgarf6rslaget.
Kommunfullmaktige samt medborgarf6rslagsstallaren fick information om beslutet

Anmalan av motion om att anlita ordningsvakter till Vasaskolan, 2018-10-16 KF §
112

Beslut

Kommunfullmaktige har tagit deI av atgarden, att kommunsekreteraren har remitterat
motionen till bildningsnamnden och kommunstyrelsen.
Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?
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Det framgar av beslutet att bildningsnamnden ska behandla ooh yttra sig 6ver
motionen och darefter ska kornrnunstyrelsen behandla motionen. Det framgar inte att
aterrapportering till kommunfullmaktige ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Bildningsnamnden beslutar pa sarnmantradet 2019-02-04 S 19 att i sitt yttrande till
kommunfullmaktige f6resla att motionen avslas. Bildningsnamnden f6reslar
kommunfullmaktige att avsla motionen.

Av var granskning av kommunstyrelsens protokoll under perioden 2019 kan vi
konstatera att kornmunstyrelsen behandlar motionen den 2 april 2019 och att
kommunfullmaktige tar beslut i motionen den 16 april 2019.

Byggandet av ett nytt vard- och omsorgsboende, 2018-1 1-20 KF S 121
Beslut

Arendet aterremitteras till kornmunstyrelsen da arendet anses vara ofullstandigt.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Av beslutet framgar kommunfullmaktiges motivering avseende att arendet
aterremitteras. Det framgar inte om, nar eller hur aterrapportering ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Kommunstyrelsen tar upp arendet pa sammantrade 2019-01-08 S 8. Av beslutet
framgar att kommunstyrelsen f6reslar till kommunfullmaktige att avsla de anbud som
inkommit gallande byggandet av ett nytt vard- och omsorgsboende pa grund av att
Hedemora kommun inte har ekonomiska m6jligheter att genomf6ra detta i dagslaget.
Kommunstyrelsen f6rslar aven att kommunfulimaktige ger omsorgsnamnden i uppdrag
att fram ett nytt f6rslag till vard- och omsorgsboende till en lagre kostnad.

Den 17 januari 2019 beslutar komrnunfullmaktige att man tagit deI av kompletterande
uppgifter och kalkyler fran omsorgsnamnden. Vidare beslutar fullmaktige att avsla de
anbud som inkommit gallande byggandet av ett nytt vard- och omsorgsboende pa
grund av att Hedemora kornrnun inte har ekonorniska m6jligheter att genomf6ra
byggandet i dagslage och att ge omsorgsnamnden i uppdrag att ta fram ett nytt f6rslag
till vard- och omsorgsboende till en lagre kostnad.

Behandling av motion om kamera6vervakning av kommunens parkeringsplatser
vid tagstationen i Hedemora, 2019-04-16 KF S 63
Beslut

Motionen avslas. Uppdrag ges till milj6- och samhallsbyggnadsnamnden att snarast
6ka insynen till omradet genom att ta ner trad som skymmer insynen fran kvarteren
Renen och Algen samt att r6ja sly mellan jarnvagen och vastra Jarnvagsgatan och att
se 6ver belysningen.
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Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Beslutet ar tydligt avseende vad som ska utf6ras. Av beslutet framg6r att utvardering
ska presenteras f6r kommunstyrelsen i maj 2020.
Har beslutet verkstallts?

Utifran var genomgang av kommunstyrelsens protokoll under 2020 och 2021 kan vi
konstatera att aterrapportering avseende utvarderingen inte har agt rum.

Med anledning av befarat underskott fdr bildningsnamnden, f6rslag om uppdrag
till bildningsnamnden att presentera siffersatta atgarder fdr att na en budget i
balans, 2019-05-28 KF § 87
Beslut

Pa grund av att bildningsnamnden befaras att ga med underskott aret 2019 beordras
bildningsnamnden att aterkomma till kommunfullmaktige den 18juni 2019 med
siffersatta atgarder f6r att na en budget i balans.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Beslutet ar tydligt. Det finns information avseende nar och hur uppdraget ska
aterrapporteras.
Har beslutet verkstallts?

Pa sarnmantradet 2019-06-18 tar kornmunfullmaktige deI av bildningsnamndens
redovisning 6ver vilka besparingar som bildningsnamnden planerar att genomf6ra.
Uppdraget anses vara uppfyllt.

Kommunens fordonsflotta, 2020-02-18 KF S 37
Beslut

Uppdrag ges till kornrnunikationschef att till kommunfullmaktige bifoga en lista 6ver
kommunens fordonsinnehav.

Uppdrag ges till kornmunikationschefen att utreda hur kommunens fordonsfiotta ska se
ut fram6ver. I detta arbete ska inga att se 6ver andra fossila drivmedel t.ex. HVO4,
samt se 6ver hur kommunen ska hantera och prioritera sina fordon vid en eventuell kris
som slar ut/begransar elnat, eller bransletillgangen. Det ska vara klart inf6r
investeringsbudget 2021.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

4 Hydrerad vegetabilisk olja
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Av beslutet framgar tydligt vad som ska utf6ras. Avseende aterrapportering sa namns
det inte i beslutet att det ska ske nagon aterrapportering.
Har beslutet verkstallts?

Arendet tas upp av kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 och kommunstyrelsen
f6reslar kommunfullmaktige att Hedemora kommun ska fortsatta upphandla f6r en
mixad fordonspark, med det politiska beslutet gallande milj6bilar som grund.
Den 19 oktober 2021 beslutar kommunfullmaktige enligt kommunstyrelsens f6rslag.
Uppdraget ar damned genornf6rt.

Behandling av motion om Ungdomens hus, 2020-09-22 KF g 126
Beslut

Motionen bifalles. Beslutet innehaller flera uppdragstagare:

Uppdrag ges till ber6rda namnder att utreda m6jligheten att utveckla och
iordningstalla ett Ungdomens hus.

Uppdrag ges till ber6rda namnder att rakna pa kostnader f6r ett Ungdomens
hus, samt kontakta fastighetsagare i kommunen och inventera tankbara lokaler
f6r andamalet.

Uppdrag ges till ber6rda namnder att lara av andra kommunen som redan nu
tillhandahaller denna verksamhet sa att kommunen kan starta en verksamhet
som redan fran start ar trygg och stabil.

Uppdrag ges till ber6rda namnder att de b6r i utredningen sakerstalla att
malgruppen ungdomar kommer till tals. Antingen genom att hanvisa till vad som
framkommit i redan genomf6rda unders6kningar eller genom annan dialog med
dem

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Beslutet ar tydlig avseende vad som ska utf6ras. Aterrapport av arendet ska ske till
kommunfullmaktige i juni 2021.
Har beslutet verkstallts?

Pa grund av corona-pandemin sa beslutar fullmaktiges presidium pa ett
beredningsm6te i juni 2021 att skjuta pa aterrapporteringen.
Den 14 december 2021 tar kommunfullrnaktige deI av de ber6rda namndernas
aterrapport och yttranden gallande uppdrag att utreda m6jligheten att utveckla och
iordningstalla ett Ungdomens hus. Vidare beslutar kommunfullmaktige att stalla sig
bakom omsorgsnarnndens yttrande:

- att anta omsorgsf6rvaItningens svar pa motionen r6rande Ungdornens hus.
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- att uppdra at namnderna att fullg6ra kornmunfullrnaktiges tidigare beslut, att dialog
med ungdomar ska genomf6ras och att studiebes6k genomf6rs i kommuner med ett
fungerade Ungdomens hus.

- att ge namnderna i uppdrag att skapa beredskap i budgetdiskussion f6r
verksamhetsaret 2023.

Uppdraget ar verkstallt.

Utredning av den politiska organisationen, 2020-06-16 KF S 106
Beslut

Kommunfullrnaktige inrattar en tillfallig fullmaktigeberedning med syfte att bereda
f6rslag till ny politisk organisation.

Kommunfullmaktige faststaller flera direktiv samt syfte med den tillfallige beredningen.
Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?
Av beslutet framg6r tydligt vad som ska utf6ras. Det finns information om att
aterrapportering ska ske till kommunfullmaktige den 20 oktober 2020.
Har beslutet verkstallts?

Av protokollet f6r komrnunfullrnaktiges sarnmantrade 2020-10-20 S 174 framgar att
aterrapportering av uppdraget har genomf6rts.

3.3.2 Kommunstyrelsen

Behandling av medborgarf6rslag om nya bostader fdr aIIa, 2018-09-04 KS $ 95
Beslut

Medborgarf6rslaget avslas. Uppdrag ges till omsorgsnamnden att ta fram de planer
som finns f6r att pavisa behovet av bostader f6r boende med sarskild service enligt
LSS och presentera planen f6r kommunstyrelsen den 27 november 2018.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrappoNeras?
Beslutet ar tydligt avseende vad som ska utf6ras. Det framgar om nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras till kommunstyrelsen.
Har beslutet verkstallts?

Pa komrnunstyrelsens sammantrade 2018-11-27 S 134 tar kommunstyrelsen deI av
informationen ooh aterremitterar arendet till omsorgsnamnden med uppdraget att ta
fram en plan f6r behovet av bostader f6r boende med sarskild service enligt LSS.
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F6rslag om avyttring av Sundsgarden i stjarnsund, 2018-10-02 KS S 110
Beslut

Arendet aterremitteras till milj6- och samhallsbyggnadsnamnden att tydligg6ra
f6rsaljningskalkylen ooh bokf6rt varde f6r Sundsgarden 4: 1.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar ooh hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Av beslutet framgar inte att en aterrapportering till kommunstyrelsen ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Kommunstyrelsens beslutar den 4 juni 2019 att upphava kommunstyrelsen beslut den
7 maj 2019 S 64 att, fastigheten Sundsgarden i stjarnsund ska avyttras och erbjudas til
f6rsaljning. )
Vidare beslutar kommunstyrelsen att Hedemora kommun ska 6verlata fastigheten
stjarnsund 4:1 “sundsgarden” enligt avstyckningsf6rslaget i tjansteskrivelsen daterad
2018-12-27 Dnr KS379-18 209 till f6reningen F6reningsnatverket f6r 100 kr och att
kommunen star f6r avstyckningskostnaderna och att f6reningen F6reningsnatverket
erbjuds ett arrendekontrakt pa 10 ar av det franstyckade idrottsomradet.

Uppdraget ar verkstallt.

Klosterhallen i Langshyttan – utredning om att bygga om anlaggningen till
multiarena, 2019-05-07 KS S 74
Beslut

Komrnunstyrelsen staller sig bakom biIdningsf6rvaItningens f6rslag att uppdra till milj6-
och samhallsbyggnadsf6rvaItningen att utreda rn6jligheten att hyra ut hallen till extern
verksarnhet alternativt att avyttra Klosterhallen. Milj6- och
samhallsbyggnadsf6rvaItningen far i uppdrag att utreda m6jligheten att hyra ut hallen
till extern verksamhet alternativt att avyttra Klosterhallen.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Det framgar inte av beslutet att en aterrapportering till kommunstyrelsen ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Den 29 september 2020 S 49 tillstyrker kommunstyrelsens strategiutskott milj6- och
samhallsbyggnadsf6rvaItningens f6rslag att Klosterhallen ska saljas. Strategiutskottet
beslutar om att uppdra till milj6- och samhallsbyggnadsf6rvaItningen att salja
Klosterhallen genom anbudsf6rfarande

Uppdraget ar verkstallt.
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Redovisning av uppdrag att presentera de planer som finns far att pavisa
behovet av bostader fdr boende med sarskild service enligt LSS, 2019-06-04 KS §
87

Beslut

Arendet aterremitteras till omsorgsnamnden med motiveringen att omsorgsnamnden
ska ta fram, och redovisa f6r kommunstyrelsen en plan f6r behovet av bostader f6r
boende med sarskild service enligt LSS.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Det framgar tydligt av beslutet vad som ska utf6ras och att aterrapportering till
kommunstyrelsen ska ske. Det saknas dock information om tid f6r nar aterrapportering
ska ske

Har beslutet verkstallts?

Mailkonversation den 3 mars 2021 mellan omsorgsf6rvaItningens chef och
kommunsekreterare, diarienummer KS329-16 210, angaende tidigare aterremitterat
arende till omsorgsnamnden gallande uppdrag att presentera de planer som finns f6r
att pavisa behovet av bostader f6r boende med sarskild service enligt LSS. Uppdraget
avslutas da kommunfullmaktige har antagit lokalf6rs6rjningsprogram, dar bade SABO
och LSS tas upp. Arbetet ar darmed redan gjort och bostadspolitiska programmet kan
darf6r hanvisa till det.

Uppdraget ar verkstallt.

Redovisning av utredningen om driftsformer fdr kommunala bolag, 2019-1 1-12
KS S 161
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit deI av rapporten om framtida driftsformer. Uppdrag yes till
kommundirekt6ren att utreda f6rslaget i rapporten r6rande Hedemora Naringsliv AB
ooh att till kommunstyrelsen den 3 mars 2020 presentera f6rslag till stallningstagande.
Uppdrag ges till kommundirekt6ren att utreda f6rslaget i rapporten r6rande en
samordnad fastighetsf6rvaltning och att till kommunstyrelsen den 2 juni 2020
presentera f6rslag till stallningstagande.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Beslutet ar tydligt avseende vad som ska utf6ras samt nar aterrapportering till
kommunstyrelsen ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Av protokoll f6r kommunstyrelsens sammantrade 2020-06-02 S 98 framgar att
styrelsen har tagit deI av kommundirekt6rens utredning.
Uppdraget ar verkstallt.
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Rapport gallande Hedemora kommuns sparpaket 2020, 2020-03-03 KS S 39
Beslut

Till kommande rapportering till kommunstyrelsen 7 april 2020 ska namnderna ta fram
en tydlig likartad rapport dar man klart och tydligt ser:

f6rslag pa beslut,
beslutade atgarder,
status nulage
kvar att genomf6ra,
hur ser besparingen i svenska kronor ut just nu.

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Av beslutet framgar tydligt tid f6r nar aterrapportering till kommunstyrelsen ska ske
samt vad aterrapporteringen ska innehalla.
Har beslutet verkstaltts?

Pa kommunstyrelsens sammantrade 2020-04-07 S 56 framgar att kommunstyrelsen
delges namndernas rapport gallande arbetet med Hedemora komrnuns sparpaket.

Uppdraget ar verkstallt.

Arsredovisning 2019 far stiftelser och donationsfonder f6rvaltade av Hedemora
kommun, 2020-04-07 KS § 58
Beslut

Kommunstyrelsen godkanner och undertecknar redovisningarna. Efter att revisorn
lamnat sin revisionsberattelse ska arendet lamnas till kommunfullmaktige f6r
godkannande. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att utreda m6jligheten att fa battre
utdelning fran stiftelser ooh donationsfonder f6waltade av Hedemora kommun.
Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen den 8 september 2020.
Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Av beslutet framgar vad som ska utf6ras och nar aterrapportering till kommunstyrelsen
ska ske.

Har beslutet verkstallts?

Pa kommunstyrelsens sammantrade 2020-09-08 redog6r ekonomichefen f6r arendet.

Uppdraget ar verkstallt.
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Behandling av motion om att inf6ra integrationsplikt fdr nyanlanda och
asyls6kande i Hedemora kommun, 2020-12-01 KS S 188
Beslut

Kommunstyrelsen begar att omsorgsnamnden ska inkomma med synpunkter gallande
motionens f6rslag .

Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar ooh hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Det framg6r inte nar aterrapportering till kommunstyrelsen ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Omsorgsnamnden beslutar den 1 april 2020 S 72 att arise motionen, om att inf6ra
integrationsplikt f6r nyanlanda och asyls6kande i Hedemora kommun, som besvarad
med anledning av den information som lamnats i f6rvaltningens tjansteskrivelse.
Kommunstyrelsen tar del av omsorgsnamndens yttrande den 4 maj 2021 och f6reslar
kommunfullmaktige att avsla motionen. Den 25 maj 2021 beslutar kommunfullmaktige
enligt kommunstyrelsens f6rslag.

Uppdraget ar verkstallt.

3.3.3 Bed6mning
Vi kan konstatera att de granskade besluten, med undantag f6r Behandling av motion
om kamera6vervakning av kommunens parkeringsplatser vid tagstationen i Hedemora,
2019-04-16 KF S 63, verkstallts eller ar under verkstallande samt har aterrapporterats.

I vart urval av arenden noterar vi att det i flera beslut fattade av kommunfullmaktige och
kommunstyrelsen saknar uppgift om tidpunkt f6r aterrapportering. Av reglemente
gemensamt f6r namnderna faststalls att en motion ska beredas sa att fullmaktige kan
fatta beslut inom ett ar fran det att motionen vacktes. Vidare framgar det av
fullmaktiges arbetsordning att kommunstyrelsen arligen f6re den 1 april ska redovisa till
kommunfullmaktige de motioner som ar 6ver ett ar gamla och inte beretts fardigt och
slutligt handlagts av fullmaktige.
Vi anser att bristande information om aterrapporteringen av arenden kan paverka

effektiviteten av verkstalligheten. F6r att sakerstalla verkstalligheten samt att
aterrapportering av arenden rekommenderar vi kommunstyrelsen att i samband med
att uppdrag ges f6rtydliga uppdraget med riktlinjer f6r uppdragets genomf6rande,
framst avseende tidsram.

Vi kan dock konstatera att de granskade besluten ar verkstallda eller under
verkstallande och att bevakningen av besluten enligt var bed6mning upplevs fungera i
praktiken, men information om aterrapportering kan vara tydligare forrnulerat i besluten.

Vi bed6mer att de granskande besluten ar tydligt formulerade i den rnening att det
framgar vad som ska utf6ras samt vilken instans det ar som har i ansvar att genomf6ra
uppdraget.
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4 Slutsats och rekommendationer
var sammanfattande bed6mning utifran granskningens syfte ar att det saknas
formaliserade rutiner f6r att sakerstalla att av kornmunstyrelsen och
kommunfullmaktige fattade beslut verkstalls och aterrapporteras.

Utifran de granskade besluten g6r vi bed6mningen att besluten i regel ar tydligt
formulerade och att de delges ber6rda f6r verkstallighet. Vi anser dock att det inte alltid
dr helt tydligt inom vilket tidsram ett beslut ska genomf6ras. 1 lite mindre an halften av
de beslut som granskats saknas det information om aterrapportering. Vi bed6mer att
besluten skulle kunna f6rtydligas i det avseendet.

Med utgangspunkt fran de granskade besluten g6r vi dartill bed6mningen att
kommunens arbetssatt f6r bevakning av att beslut verkstalls, fungerar i praktiken .

Mot bakgrund av var granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen/namnd/ och
granskade namnder att:

Utifran var bed6mning ooh slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen/namnden att:

– Se 6ver och formalisera rutiner avseende arendehantering f6r att sakerstalla att
beslut verkstalls och aterrapporteras.

–Verka f6r att det inf6rs en rutin som innebar att det i beslut om uppdrag anges
tidpunkt f6r aterrapportering.
I den man som dr m6jligt samordna arbetssatt mellan namnderna avseende
verkstallande av beslut och aterrapportering.

Datum som ovan

KPMG AB

Detta dokument har upprattats enbart f6r i dokumentet angiven uppdragsgivare och ar baserat pa det sarskilda uppdrag som ar avtalat
mellan KPMG AB ooh uppdragsgivaren. KPMG AB tarinte ansvar fdr om andra an uppdragsgivaren anvanderdakumentet ooh
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten f6r publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allman handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsf6rord ningen .
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Blankett fdr redovisning av erhallet kommunalt partist6d
En mottagare av partist6d ska arligen lamna en skdftlig redovisning som visar att partist6det har
anvants f6r det andamal som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partist6det ska
utse sarskild granskare som granskar om redovisningen ger en rattvisande bad av hur partiet har
anvant partist6det. Granskaren ska intyga granskning pa sidan 2 i denna blankett.
Granskningsrapporten ska bifogas dennablankett.

Redovisningen ska avse perioden I januari – 31 december och lamnas in till Hedemora kommun,
kommunstyrelsef6rvaltningens kansli, senast den 31 mars narmast f61jande ar.

Parti

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Telefon

Organisationsnummere!A

8826oo-0696

Adress

Norrbygatan 9, 776 34 Hedemora

Bankkonto eller bankgiro/postgiro

8114- 1 63415681-4 S6dra Dalarnas Sparbank AB

Redovisningen avser ar

2021

Sparatpartist6d fran f6regaende ar

Ja

Erhallet partist6d

225 622:
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Beskriv hur det lokala partistddet anvants fdr att starka partiets st511ning i den
kommunala demokratin

Under rgdande coronapandemi sg har inte den utgtriktade verksamheten varit sg tydlig
som f6reggende gr.

Vi kommer dock att under 2022 gteruppta den utgtriktade verksamheten med
reklamkampanjer, platsbes6k samt mer utbildning inom demokratiska inriktningar.

Dg det ar valgr kommer partiet att arbeta f6r att synas och sprida den demokratiska
partipoltik som vi arbetar f6r.

Det vi har gjort ar f61jande:

Oppet hus i nya partilokalen 1 :a advent
Bidrag till Hedemora kvinnojour
Oppen studiecirkel om aldrefragor
e)ppet m6te med Payam Moula, chefredakt6r pa Tiden
Kampanjat/utatriktat valarbete inf6r kyrkovalet

Om 6verf6ringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanf6r kommunen – beskriv
vilka motprestationer som har erhallits fdr att starka partiets stallning i den kommunala
demokratin

Datum

IO-IIO' bc)?



Granskningsintyg

Harmed intygas att paniet har f61jt indamalet fdr “Regler fdr kommunalt partist6d i Hedemora
kommun“.

Intygasay Namnf6rtydligande

z;l
Datum

Q I., -azt 'mz)£@

Bilagor
Bilaga Granskningsrapport/revisionsberattelse
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G ranskningsrapport

Harmed intygas att partiet f61jt andamalet f6r “Regler f6r kommunalt partist6d i Hedemora
kommun" .

G ranskningsrapport

Under radande pandemi sa har fokus tagits fran var f6re detta lokal till nya lokaler.
Sociala medier, personliga kontakter och utbildningar pa distans har varit i fokus.
Aven sa har utbildning ooh m6ten genomf6rtsfysiskt.

Hedemora Arbetarparti han anvant det kommunala bidraget enligt f61jande:

Oppet hus i nya partilokalen 1:a advent
Bidrag till Hedemora kvinnojour
Oppen studiecirkel om aldrefragor
Oppet m6te med Payam Moula, chefredakt6r pa Tiden
Kampanjat/utatriktat valarbete inf6r kyrkovalet

Intygas av

a&P+Stefan Norberg /

HEWP(ae a
Datum Ort



g1
Socialdemokraterna

Harmed intygas redovisningen av det kommunala partist6det f6r 2021.

Datum ?J 7& O :3 a7

dE“
bran, HIt

V

Ordf6rande

Fredrik Rooslien

Kass6r

Anne-Marie Stenberg-Carlsson

Sekreterare
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Blankett fdr redovisning av erhallet kommunalt
partist6d
En mottagare av partist6d ska arligen lamna en skdftlig redovisning som
visar att partist6det har anvants f6r det andamal som anges i 4 kap. 31 § i
kommunallagen. Mottagare av partist6det ska utse sarskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rattvisande bild av hur partiet har anvant
partist6det. Granskaren ska intyga granskning pa sidan 2 i denna blankett.
Granskningsrapporten ska bifogas dermablankett.

Redovisningen ska avse perioden I januari – 31 december och lamnas in till
Hedemora kommun, kommunstyreIsef6rvaltningens kansli, senast den 31
mars narmast f61jande ar.

Beskriv hur det lokala partist6det anvants fdr att starka partiets
stallning i den kommunala demokratin

eujn„or. v/ hai
Vir [a Za/\
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Om 6verf6ringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanf6r
kommunen - beskriv vilka motprestationer som har erhallits fdr att
starka partiets stallning i den kommunala demokratin

2-lqo :- -
Ah (on

'.LucIa na,ad;shq',

h&4 th

back
live'' ooh VII nileF-

–Z'Z

Kass6{

/datE
Namnf6rt liganden=, ii/ AF;j£son

Granskningsintyg
Harmed intygas att pardet har f61jt andamalet far “l{egler far kommunalt
partist6d i Hedemora kommun“.

Intygas av

g
Datum

70 lb

Bilagor
Bilaga Granskningsrapport/revisionsberattelse



Sverigedemokraterna Hedemora

Hedemora 2022-02-05

Granskningsrapport fdr Sverigedemokraterna Hedemora 2021 (802470-3178)

Jag, vald granskningsman f6r Sverigedemokraterna Hedemora, har granskat
partiets redovisning av partist6det det aktuella aret 2021. Jag har f61jt
verksamheten, tagit deI av protokoll och f6reningens ekonomiska redog6relse.

Efter granskning konstaterar jag att partist6det fran Hedemora kommun har
anvants till avsett andamal, enligt 4 kap. 31 § i kommunallagen, samt att
partiets redovisning ar korrekt och ger en rattvisande bild av hur partist6det
anvants under 2021.

Utbetalat partist6d fran Hedemora kommun var 38314 kronor.

Sverigedemokraterna Hedemora har under aret 2021 anvant partist6det f6r att
informera sina politiker samt medlemmar om partiets politik. Genom
kampanjer, reklammaterial, artiklar, 6ppna hus och sociala medier har partiet
kunnat ha en dialog med Hedemora kommuns inv6nare.

Sebastian Andersson

Av Sverigedemokraterna Hedemora utsedd granskningsman

Kontaktuppgifter: Karl Trotzigs gata 25, 776 30 Hedemora

E-post: bons.sebbe@outlook.com



ID: RB2022

2022-01-04

Revisionsberattelse Sverigedemokraterna S6dra
Dalarna
Organisationsnummer: 802470-3178

Revisionen har utf6rts i enlighet med god revisionssed i Sverige och vi har granskat att den inte har
bedrivits i strid mot Sverigedemokraternas stadgar.

En revison innefattar att granska ett urval av underlagen f6r belopp och annan information i
rakenskaperna. I en revison ingar ocksa att pr6va redovisningsprinciperna och styrelsens tiltamning av
dem samt att bed6ma den samlade informationen i verksamhetsberattelsen.

Vi har aven granskat vasentliga beslut, atgarder och f6rhallanden i styrelsen f6r att kunna bed6ma om
nagon styrelseledamot har handlat i strid mot partiets stadgar eller god bokf6ringssed.
Undertecknade anser att var revison ger oss en rimlig grund far vart uttalande enligt nedanstaende.

Styretsens ledam6ter har enligt var uppfattning inte handlat i strid med f6reningens stadgar.

Vi tillstyrker
att ekonomiska redovisningen faststalls f6r verksamhetsaret 2021.
att styrelsens ledam6ter beviljas ansvarsfrihet f6r rakenskapsaret 2021.

Borlange 2022-01-04

cagTax„%R,W/b/dprta bahn/&Ac/P
Cey Forschner Hell Maria Salomonsson

"\„.,.. Av SD S6dra Dalarna utsedda revisorer



HEDEMORA KOMMUN
Kommunstyre sen

Ink 2022 -03- 21

}}....I.QH..Dnr

HEDEMORA
KON4MUN

Sida

1 (2)

Blankett fdr redovisning av erhallet kommunalt
partist6d
En mottagare av partist6d ska arligen lamna en skrifthg redovisning som
visar att partist6det har anvants f6r det andamal som anges i 4 kap. 3 1 § i
kommunallagen. Mottagare av partist6det ska utse sarskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rattvisande bild av hur partiet har anvant
partist6det. Granskaren ska intyga granskning pa sidan 2 i derma blankett.
Granskningsrapporten ska bifogas derma blankett.

Redovisningen ska avse perioden I januari – 3 1 december och lamnas in till
Hedemora kommun, kommunstyrelsef6rvaltningens kansli, senast den 3 1
mars narmast f61jande ar.

OrganisationsnummerParti

06012353-4034vansterpartiet Hedemora

Telefon Adress

Hamre 5 Ollas, 776 90 Hedemora

Bankkonto eller bankgiro/postgiro

8114.1, 63 450 366-8

Erhallet partist6d

55 342 kr

Sparat partist6d fran f6regaende ar

40 000

Beskriv hur det lokala partist6det anvants fdr att starka partiets
stallning i den kommunala demokratin

Partist6det har framst anvants till m6ten. externa och interna. Detta gr
har de fIesta m6ten genomf6rts digitalt och f6r det 16ste vi en
zoomlicens. De interna har varit medlemsm6ten och styrelsem6ten.
Bland annat en sommar- och en julavslutning. De externa har varit
inbjudna f6reldsare och 6ppna m6ten, ett med Nooshi Dadgostar och
ett med Maja Gilbert-Westholm. Vi bekostade ett tryck av ett specifikt
nummer av tidskriften Zetkin f6r Hedemora, som delades ut till
kommunens invgnare. Vi har aven haft ett antal mindre arrangemang
tillsammans med Ung vanster, genom deras daladistrikt. Vidare har vi
betalt f6r den lilla kallarlokal som vi hyr.
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Om 6verf6ringar har darts tilt deiar av pard©rgarH$aHonen utanf6r
kommunen - best<dv vilka motprestadoner som her erhgilits f6r att
starka parUets stallning i den kornmuna ia demokraUn

De 6verf6ringar som darts U!! parOdisktriktet bestXr av ersattrling f6r
distriktets admirlistratior! i form av sled tHI oss, sg sam best8iirling av
material samt dei av kostnader fdr distriktsiokai ocfr -anstaii<i.
E)essutom har pengar 6verf6rt: s til g L;ng vanster Daiarrla f6r sarnarbete
i<ring ungdornsverksamhet.

!)num

;}{}; } {B{>$

Kass6r

Nainrlf6rtydiigan£ie

Asa \Ve<}in

Granskningsintyg
i farmed in!->=gas aft partict bar tX)}}{ iiadama icf fi it “lUg}cr iTk k{>mtnun ,di
part;staLl i !!cdcrr!(>ra kr>mrrrurk;’.
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Intygas av y

'J£
Datum

9/3 - /&

N,m”f6'tydlig”'d' pIY /I ', r dJ
Jl&FBZ r\I XJ anD rB–B‘
Ort

/-i e a arCH

Bilagor
Bilaga Granskningsrapport/revisionsberattelse



Revisionsber£ttelse

Till arsm6tet i vansterpartiet Hedemora
a

Orgallisationsnummer 802470-7492

Rapport om arsredovisningen

Vi bar granskat arsredovisningen fdr vansterpaniet Hcdcmora

Vi har granskat arsredovisningen ecb gatt igenom alla handhngar fdr att UI)pai rimlig sakerhet
att arsredovisningen inte innehaller vasent liga felaktigheter. I revisionen ingick aven att
granska 6verensstammelsen mellan f6reningens ekonomiska fdrehavanden under
bokf6ringsaret och f6reningens protoko II, samt att bed6ma dmligheten i dessa. Vi har funnit
att faryakningsberatteisen ar f6renlig med arsredovisningens 6vriga delm och att bokslutet
innehaller n6dvandiga handlingar som visar att bokf6dngen skett i god ordning.

Vi tUlstyrker darf6r att arsm6tet faststaller resuitat- och balansrakningen. Styn}sens ledam6ter
har enligt min uppfanning handlat i eniighet med f6reningens inriktning.

Vi tillstyrker

att f6reningens arsm6te beviljar styrelsens ledam6ter ansvarsfdhet fdr rakenskapsaret.

Hedemora 2022-02- 12

F6reningens revisorer

;f,Y,Tal_
Staffan Nordstr6m

yI. b{,L'-~,?
Alf Duroj N
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Blankett fdr redovisning av erhallet kommunalt
partist6d
En mottagare av partist6d ska arligen lamna en skriftlig redovisning som
visar att partist6det har anvants f6r det andamal som anges i 4 kap. 31 § i
kommunallagen. Mottagare av partist6det ska utse sarskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rattvisande bUd av hur partiet har anvant
partist6det. Granskaren ska intyga granskning pa sidan 2 i denna blankett.
Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden I januari – 3 1 december f6regaende ar och
lamnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelsefdrvaltningens kansli,
senast den 3 1 mars nuvarande ar.

Parti

l<=O r„,WWAT, \i };}Gun
Telefon

C> ID -305 %', gG
Bankkonto eller bankgiro/postgiro

t Co3Lcqyqql–a,SL lot

Organisationsnummer

'%Daqbq-'i963
Adress
l4,QbttrLb Buckte@ bl
I+Gta LdA&l3hHtt&w

Redovisningen avser ar Erhallet partistad

\It 201\ - “\ /la aDa) ic)GUnG
Sparat partist6d fran fdregaende ar

Beskriv hur det lokala partist6det anvants fdr att starka partiets
stallning i den kommunala demokratin

I+ urc~ p MY lobed
1 4DSt had bauR B,.&,W'Uil
F\vbhLFv\,SqN

I/06tv\bel - So(\ cab 'vWQ &b%

l<o5twGdh_ , barb vtlbt
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Om 6verf6ringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanf6r
kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhallits fdr att
starka partiets st611ning i den kommunala demokratin

IC U 1e+1F1L + B ][In \I V\n &/L

goalXSI-e)\
Ordfdrande

7UL-

Namnf6rtydligande

Tev- Be\Ac\bn
Namnfdrtydligande

A\\c,,n Flett5soa

Granskningsintyg
Harmed intygas att pattiet har f61jt andamalet fdr “Regler far kommunalt
partist6d i Hedemora kommun“.

Namnfdrtydligande

L4£ j –o/e CA CSS-d4/
qb

a?)

Bilagor
Bifoga granskningsrappon/revisionsberattelse



Bokslut f6r Kommunlistan, tiden 1/1 2021 – 31/12 2021.

Ingaende saldo den 1/1 2021:

Kassa

Bank

191,00 :-

193 383,74 :-

193 574,74 :-

Intakter :

Erhallna partist6d 106 426,00 :-

Utgifter :

Agitation

Administration

41 180,00 :-

10 289,00 :-

51 469,00 :-

utgaende saldo den 31/12 2021

Kassa 191,00 :-
Bank 193 383,74 :-

193 574,74 :-

Langshyttan den 31/12 2021
aL_Low rLaRkbv„_
Allan Mattsson

/kass6r/
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Jan Engsås <jan.engsas@telia.com>
Skickat: den 23 mars 2022 10:32
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Lib/Partistödsredovisning
Bifogade filer: Bilaga 1 Blankett redovisning partistöd.docx; Revisionsberättelse 2021.docx; balrfp22.xls; 

kassakommentar22.doc

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. 
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Blankett för redovisning av erhållet kommunalt 
partistöd 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i 
kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som 
granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. 
Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till 
Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 
mars närmast följande år. 

Parti 

 Liberalerna i Hedemora 

Organisationsnummer 

802501-2074 

Telefon 

070 6595011 

Adress 

G.Faluv. 6, 77693 Hedemora 

Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 

NORDEA PlusGiro 28 20 04-1 

 

 

Redovisningen avser år  

2021 

Erhållet partistöd 

38314,00 

Sparat partistöd från föregående år  

32556,73 

 

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin  

Se Balansräkning (balrfp22.xls) 

Se Kassakommentar (kassakommentar-22.doc) 
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Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför 
kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin  

Se Balansräkning (balrfp22.xls) 

Se Kassakommentar (kassakommentar-22.doc) 

Avgiften till DalaFörbundet avser en valfond för att bekosta valmtrl att 

användas i kommunen. (Hushållsutskick m.m.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

220322 

Datum 

220322 

Ordförande 

Ulrika Sundquist 

Kassör 

Jan Engsås 

Namnförtydligande 

Ulrika Sundquist 
Namnförtydligande 

Jan Engsås 
 

 

Granskningsintyg 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt 

partistöd i Hedemora kommun”.  

 

Intygas av 

Joakim Sundquist 

Namnförtydligande 

Joakim Sundquist 
Datum 

220322 

Ort 

Hedemora 
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Bilagor 

Bilaga  Granskningsrapport/revisionsberättelse 
(revisionsberattelse.docx) 
 
 



IB 32556,73

Kontant 524,90

PG 32031,83

BG 0,00

S:a 32556,73

Ink Utg Saldo

Inkomster P-stöd 38314,00 38314,00

Medl.avg. 682,50 682,50

Gåvor 0,00 0,00

Ränta 0,00 0,00

Mötesinkomster 0,00 0,00

Diverse 0,00 0,00

Utgifter

Annonser/Sponsring 1000,00 -1000,00

Porto 0,00 0,00

Möteskostnader 930,00 -930,00

DalaFörbundet 15325,00 -15325,00

Valkostnader (pins m.m.) 0,00 0,00

Medlemsavgifter 0,00 0,00

Amortering 0,00 0,00

Konferens 0,00 0,00

Admin. 2779,70 -2779,70

Utskick 0,00 0,00

Ränta 0,00 0,00

Tidn.Lib.Deb. 200,00 -200,00

Gåvor 394,00 -394,00

INK-UTG 18367,80

UB 50924,53

Kontant 524,90

PG 50399,63

Bank 0,00

50924,53

Balans- o. resultaträkning                                          

Liberalerna i Hedemora 2021

Hedemora/Västerby i jan 2022



 

 

                                                                Hedemora 23 mars 2022 

 

Liberalerna  

i HEDEMORA 

Jan Engsås 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADRESS:   TEL: 0225-38320; 070 6595011 PG: 282004-1 

G.Faluv.6  FAX: 0225-38320 (efter avisering)  

S-776 93 HEDEMORA  E-POST: jan.engsas@telia.com 

  INTERNET: www.hedemora.liberalerna.se 

   

KASSAKOMMENTARER för L i Hda 2021 

samt budget för 2022 
 
Avdelningen har under året 2021 haft en positiv fondering på 18368 kr. IB var 32557 och UB 50925 kr. 
Budgeten för året visade på en fondering på 20 kkr.  I förhållande till budget ligger vi alltså ca 1500 kr 
minus vilket är ganska nära planen. 
Huvudskälet till detta är att föreningens ”driftskostnader” exkl avgifter till Dalaförbundet även detta år 
hållits i strama tyglar enligt budget och bara uppgått till 5300 kr. Förra året 13600 kr. (Inställda 
möten/konferenser/utbildningar samt digtalt för de som genomförts). 
 
Erfarenhetsmässigt bör avdelningen ha en IB på ca 20000 kr vid ett normalt års ingång för att vår 
ekonomiska situation skall kännas tillfredsställande. 2022 är dock inte normalt utan ett valår. Ingående 
balans blir detta valår 50900 kr. (Pga flerårig valfondering).  Detta ger goda möjligheter för finansiering av 
valet samtidigt som en ingående balans för 2023 borde kunna ligga i närheten av önskade 20000 kr.  
 
Med en IB på 50,9 kkr och kommande partistöd på netto 22,9 kkr (betalning till Dalaförbundet fråndragen) 
och övriga ”driftskostnader” på ca 10 kkr (2021:5,3 kkr) samt en valkostnad på 45 kkr ger detta en utgående 
balans för 2022 på 19,5 kkr.   
Sammanfattning Kkr  
IB + 50,9  
P-stöd (netto) 
Exkl. bidrag till DalFörb 

+ 22,9 Vårt 40 % bidrag av P-stöd till Dal. Förb utgör 
finansiering av lokalt valmtrl o annonsering 
inför 2022 

Medl.avgifter  + 0,7   
Löpande kostn för avdeln.    - 10,0 Under 2020 13,6 kkr.   
Val  - 45,0   
UB  +19,5   

 
Som kassör vill jag med ovanstående budget markera att vi har hyggliga möjligheter att behålla vår 
nuvarande aktivitetsnivå i det vanliga avdelningsarbetet under 2022 samt genomföra ett välfinansierat val 
2022. 

  
Hedemora i januari 2022    Styrelsen i januari 2022 
Jan Engsås/Kassör     Ulrika Sundquist (Ordf) 

mailto:jan.engsas@telia.com
www.hedemora.liberalerna.se


 

 

Revisionsberättelse 
 

Undertecknad, utsedd att granska Liberalerna i Hedemoras räkenskaper och 
förvaltning för verksamhetsåret 2021, får efter utförd granskning avge följande 
berättelse. 

 

Jag har genomgått föreningens räkenskaper. Alla inkomster och utgifter är 
noggrant förda och väl verifierade. 

 

Balans- och resultaträkning för 2021, godkänd av styrelsen, överensstämmer 
med dessa räkenskaper, som jag har granskat. 

 

Då det under granskningens gång inte funnits anledning till erinran mot 
kassörens och styrelseledamötenas sätt att sköta föreningens räkenskaper och 
förvaltning, vill jag härmed föreslå årsmötet att styrelsen beviljas full 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

 

Hedemora 2022-01-27 

 

 

_______________________ 

Joakim Sundquist 

Revisor 
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Blankett fdr redovisning av erhallet kommunalt partist6d
En mottagare av partist6d ska arligen lamna en skriftlig redovisning som
visar att partist6det har anvants f6r det andamal som anges i 4 kap. 31 § i
kommunallagen. Mottagare av partist6det ska utse sarskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rattvisande bild av hur partiet har anvant
partist6det. Granskaren ska intyga granskning pa sidan 2 i denna blankett.
Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden I januari – 3 1 december ooh lamnas in till
Hedemora kommun, kommunstyrelsefdrvaltningens kansli, senast den 3 1
mars narmast f61jande ar.

Organisationsnummer

882000-6388

Adress

Dalkarlsgatan 5, 77636 Hedemora

Redovisningen avser ar

2021

Sparat partist6d fran f6regaende ar

Okr

Erhallet partist6d

38314 kr

Beskriv hur det lokala partist6det anvants fdr att starka partiets stallning i den
kommunala demokratin

Kristdemokraterna Hedemora har anvant det lokala partist6det far att synligg6ra partiet i
kommunen. Vi har bl. a annonserat i Annonsbladet och ut6vat st6d till Lions i Hedemora.

Tillkommer gar k6pta tjanster till distriktet/KD Dalarna samt ink6p av material fran KD
riks ooh administrativa kostnader. 1 6vrigt har vi valt att spara delar av partist6det fdr att

starka partiavdelningens sedan tidigare obefintliga kassa, fdr att kunna anvanda till
valfonden under valaret



Sida

2(2)

Om 6verfdringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanfdr
kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhallits fdr att starka
partiets stallning i den kommunala demokratin

Distriktet har erbjudit olika former av utbildningar, deltagande i stammor ceh konferenser
som lokalavdelningens representanter har deltagit pa.

De har ocksa erbjudit marknadsfaringsmaterial och ink6p av profilprodukter till

f6rmanliga priser som vi har kunnat anvanda fdr att synas som parti i Hedemora.

Datum

2022-03-25

Datum

2022-03-25

Namnf6rtydligande

Alf Brodin

Namnfdrtydligande

Robert Dahlberg

Granskningsintyg

Harmed intygas att partiet har f61jt andamalet f6r “Regler fdr kommunalt
partist6d i Hedemora kommun”.

Namnf6rtydligande

Roy uppgard

Ort

Avesta

f/2

V
2022-03-25

Bilagor
Bilaga Granskningsrapport/revisionsberattelse



Revisionsberattelse fdr 2021

Till partiavdelningens arsm6te f6r Kristdemokraterna i Hedemora.

Jag har granskat bokf6ringen samt styrelsens f6rvaltning f6r Kristdemokraterna i Hedemora
f6r rakenskapsaret 2021-01-01 till 2021-12-31.

Det dr styrelsen som har ansvar f6r rakenskaperna och f6rvaltningen. Mitt ansvar ar att
uttala mig om bokf6ringen och f6rvaltningen. Jag har granskat vasentliga beslut, atgarder

och f6rhillanden i avdelningen och anser det finnas rimlig grund till att tillstyrka:

Att resultat och balansrakning faststalls.

Att resultatet disponeras enligt styrelsens f6rslag.

Att styrelsens ledam6ter beviljas ansvarsfrihet f6r rdkenskapsaret.

Avesta den 23 februari 2022

/Reviso r/
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Blankett fdr redovisning av erhallet kommunalt
partistdd
En mottagare av partist6d ska arligen lamna en skriftlig redovisning som
visar att partist6det har anvants f6r det andamal som anges i 4 kap. 31 § i
kommunallagen. Mottagare av partist6det ska utse sarskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rattvisande bild av hur partiet har anvant
partist6det. Granskaren ska intyga granskning pa sidan 2 i denna blankett,
Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

r- Redovisningen ska avse perioden I januari – 3 1 december och lamnas in till
Hedemora kommun, kommunstyrelsefdrvaltningens kansli, senast den 3 1
mars narmast f61jande ar.

Organisationsnummer

882000-2684

Adress

C/o Jan Bergqvist, Baltarbo 340, 776 90 Hed

/h\
Nya Moderaterna, Hedemora Kommun

Telefon

0735-887 454

Bankkonto eller bankgiro/postgiro

8114-1, 63 417 132 - 6

Erhallet partist6d

140 482

/n*\

Beskriv hur det lokala partist6det anvants fdr att starka partiets
stallning i den kommunala demokratin

Partist6det ger oss m6jlighet att utbilda vara representanter/f6retradare, i namnder och styrelser, i respektive
verksamhet, samt vara synliga genom kampanjer, m6ten o.d

P.g.a. begransningar under pandemiaret 202 1 har en st6ne del av partist6det f6rblivit oanvant under 202 1 an ett
"vanligt" mellanvalsar. Darf6r har vi avsatt 95 000:- f6r fler utbildningar, aktiviteter samt till valr6relsen 2022,
Vi hoppas att vi under 2022 mr m6jlighet att 6ka deltagandet i fysiska utbildningar o.d. for vara representanter och R
m6jlighet att vara synliga mycket oftare genom kampanjer, traffar m.m
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Om dverf6ringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanfdr
kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhallits fdr att
starka partiets stallning i den kommunala demokratin

Sc bilaga K

/P

/+\~

Datum

2022-03- 17

Datum

2020-03- 17

Granskningsintyg

Harmed int)'gas att partiet har f61jt andamalet f6r “Regler far kommunalt
partist6d i Hedemora kommun”.

Intygas av Namnf6rTydligande

Jan Erik Olhans

Bilagor
Bilaga Granskningsrapport/revisionsberattelse



Information om den serviceavgift som moderata
partif6reningar betalar till f6rbund och RO.
Moderaternas !okalfdreningar betalar en del av det kommunala partist6det till !ansfdrbund och
riksorganisation.

Avgiften till riksorganisationen ger bland annat tillgang till f61jande:

Websystemet
AIIa f6nningar har tillgang till moderaternas websystem med m6jlighet att iagga upp lokala
hemsidor, saInt n6dvandig support.
IWedlemssystemet
Riksorganisationen tillhandahaller ett medlemssystem som kontinuerligt uppdateras och dar
lokalf6reningama via fdrbundsexpeditionerna Hr hjalp med uttag av uppgifter, administration
av medlemsavgifter mm.
Politiskt st6d
Partiets funktionarer st6der f6reningar med hja ip och rad i oiika politiska fragor saInt
medverkar vid !okalt genomf6rda utbildningar och konferenser.
Kampanjst6d
F6reningar har m6jlighet att kostnadsfdtt m hjalp av partiets kampanjavdelning med
framtagande av foldrar, broschyrer kampanjplanering mm.

/r

,’-\

Avgiften till f6rbundet ger bland annat tillgang till f61jande=

Utbildning och konferenser
F6rbundet star fdr kostnadema fdr av f6rbundet anordnade utbildningar sisom
kandidatutbadrling, mentorsutbildning, certifieringsutbildning, ordf6randetraffar,
valledarutbildningar, webbutbildningar mm, dock ej resekostnader.
F6reningsservice
F6rbundet hjalper f6reningar med utskick, framtagande av uppgifter ur medlemssystemet,
i form av listor ooh utskick, framtagande av kallelser, inbjudningar mm,
Support
F6rbundets personal hjalper fdreningarna med hemsidorna, radgivrling i politiska och
praktiska fragor, och medverkar i f6rekommande faII i f6reningars egna utbildningar.
Kampanjst6d
F6rbundet hjalper f6reningar att producera kampanjmaterial och medverkar delvis i
kampanjarbetet. F6rbundet tillhandahaller viss kampanjutrustning som fdreningarna far lana.
F6rbundet tar aven kostnaderna fdr kampanjkostnader som ar knutna till kampanjer som ar av
regional karaktar.
Valfragor
F6rbundet hjalper fdreningama att genomf6ra eventuella prowal, sami hjaiper till med 6vdga
praktiska detaljer som ar kopplade till ett val. F6rbundet ansvarar f6r registreringen av alia
valsedlar och kontrollerar att dessa ar korrekta och att aIIa formaliakrav ar uppfyilda.
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Hedemora

Redovisning hur det kommunala partist6det anvants.
Avser perioden rjanuari till 31 december 202r.

Intakter
Partist6d fran Hedemora kommun
Medlemsavgifter

Kostnader
Medlems-, stvrelse, gru- arsm6ten o.d
Kontorsmatem, porto, utskick, bankkostnader o.d
Gavor, avtackningar o.d.
Serviceavgift till Moderaterna (f6rbund och riksorganisation'
KamDanjer, kamDanjmaterial m.m
Avsattning till valef2022 m.m

153
IOO

2 1

120n
000

/''-

.in\

M
Upprattad av Jan Bergqvist (kass6r)

Kommentar :
“Pandemiaret” 202r har begransat vara m6jligheter att delta i utbildningar bade
externt och internt och vara synliga i kommunen genom kampanjer, traffar m.m.
202r var kostnaderna f6r bl.a. detta mycket lagre an ett "vanligt" me11anvalsar. D£rf6r
har vi avsatt 95 000:- fdr fler fysiska utbildningar, aktiviteter m.m. nar pandemin
“gett med sig” saInt till valr6relsen 2022./n\

Granskningsrapport

Min granskning grundar sig pa Nya Moderaterna i Hedemoras redovisningsunderlag
f6r 2021.

Jag bekraftar att underlaget ger en rattvisande bild av hur f6reningen anvant
partist6det 202r.

a
gan-Erik Olhans Datum: Ze - 'i - 23
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Blankett fdr redovisning av erhallet kommunalt
partist6d
En mottagare av partist6d ska arligen lamna en skriftlig redovisning som
visar att partist6det har anvants f6r det andamal som anges i 4 kap. 31 § i
kommunallagen. Mottagare av partist6det ska utse sarskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rattvisande bild av hur partiet har anvant
partist6det. Granskaren ska intyga granskning pa sidan 2 i denna blankett.
Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden I januari – 3 1 december f6regaende ar och
lamnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelsefdrvaltningens kansli,
senast den 3 1 mars nuvarande ar.

/A-\

Organisationsnummer

802432- 1963f/"'\

Adress

Munkbogatan 16, 776 34 Hedemora

Bankkonto eller bankgiro/postgiro

8114- 1 63460271-8

Erhallet partist6d

38314

Beskriv hur det lokala partist6det anvants fdr att starka partiets
stallning i den kommunala demokratin

Partist6det har anvants f6r att h8lla kontkakt med partiets
medlemmar och sympatis6rer samt ordna interna m6ten. Rese
och telefonersattning till styrelsen. Annonser i lokala media.
Arbete med motioner och interpellationer till
kommunfullmaktige. Styrelsen har pg olika satt deltagit i
Milj6partiets verksamhet pg regional och riksnivg. Vi har betalat
till riksorganisationen f6r administrativ service men det ar bara
en mindre summa jamf6rt med det kommunala partist6det. Vi
har f6rberett informationsmaterial som skall sandas ut under
val5 ret

qlka
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Om 6verf6ringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanf6r
kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhallits fdr att
starka partiets stallning i den kommunala demokratin

Medlemssevice, medlemsregister, drift av partiets Facebooksia,
webbsidor och utbildning f6r f6rtroendevalda. Deltagande i
Milj6partiets interna konferenser, interna debattsidor, utbyte
med andra f6rtroendevalade pg regional och riksniv5.

/'’-'\

/P-\

Datum

2022-03-26

Ordf6rand

Datum

2022-03-26

ILL

Namnf6rtydligand!

Bertil Wennberg

Namnfdrtybligande

Lefi Stenberg

Granskningsintyg
Harmed intygas att partiet har f61jt andamalet f6r “Regler f6r kommunalt
partist6d i Hedemora kommun“.

gas av

eagle+ a
Namnfdrtydligande

Ann-Marie Samuelsson

Ort

Hedemora

Datum

2022-03-26

Bilagor
Bifoga granskningsrapport/revisionsberattelse



G ranskningsintyg
Jag har granskat Mi16partiet de Gr6na i Hedemoras redovisning och anvandning av erhallet partist6d
f6r ar 2021. Enligt min bed6ming har partist6det anvants pa ett satt som 6verensstammer med
Regelerf6r kommunalt partist6d i Hedemora kommun.

Hedemora den 26 mars 2022

Ann-Marie

Av arsm6tet utsedd s6rskild granskare av partist6det.

/'n\

/-\\
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Blankett fdr redovisning av erhallet kommunalt
part ist6d
En mottagare av partist6d ska arligen lamna en skdftlig redovisning som
visar att partist6det har anvants fdr det andamal som anges i 4 kap. 31 ! i
kommunallagen. Mottagare av panist6det ska utse sarskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rattvisande bmd av hur partiet har anvant
paNist6det. Granskaren ska intyga granskning pa sidan 2 i denna blankett.
Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden I januari – 31 december och lamnas in till
Hedemora kommun, kommunstyrelsefdrvaltningens kansli, senast den 31
mars narmast f61jande ar.

Parti

Centerpartiet

Telefon

Organisationsnummer

882000-2999

070-222 38 15 Hasselstigen 1, 776 36 Hedemora

r

7725-28-0 1632 (S6dra Dalamas Sparbank)

Erhallet partist6d kr

123 454 kr

Sparat partist6d fran f6regaende ar

21 695kr

Beskriv hur det lokala partist6det anvants fdr att starka partiets
stallning i den kommunala demokratin

Ur verksa mhetsberattelsen :

2021 har liksom 2020 ggtt i pandemins tecken. Restriktioner har
kommit och ggtt. Allmanna rgd manar till hansyn och respekt f6r
varandra. Uppmaningar till vaccination dar fler tagit steget att
vaccinera sig och darmed bidra till att smittspridning minskar.
Under vgren 2021 var det allmant med att ha m6ten via teams och
zoom. Dessa m6ten har bidragit till h6gre deltagande bland politiker
och m6ten har varit effektivare an fysiska m6ten. Efter sommaren
bestamdes det att fysiska m6ten skulle starta upp igen. I Framtiden
b6r vi ha m6jligheter till att ha en blandning av fysiska m6ten och
m6ten pg webben.M6ten & andra aktiviteter

Har dr det inte som vanligt, men det har blivit en del trots pandemin
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Centerpartiet i Hedemora kommunkrets har under gret haft 10
kretsstyrelsem6ten och 9 medlemsm6ten.

Vi har deltagit i stamman fdr Centerkvinnor, kommundagar, distriktets
sUmma, distriktets nomineringsstamma och Centerpartiets
riksstamma. Ordf6randen har skrivit tvS debattartiklar med temat
“varf6r beh6vs smg skolor" och '’trygghet i samhallet". Dessa
publiceras under vgren 2022. Vi har deltagit i teamsm6ten sgsom
m6ten med regionen varje vecka, kretsledartraffar och rikstackande
frukostm6ten .

Om 6verf6ringar har dorts till delar av partiorganisationen utanf6r
kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhallits fdr att
starka partiets stallning i den kommunala demokratin

Administration, medlemsregister, informationshantering mm som k6ps
av Centerpartiet Dalarna, 25 245 kr.

Datum

202203 1 1

Namnf6nydl©m
Lillemor Gunnarsson Anette Granegard

Granskningsintyg

Harmed intygas att partiet har f61jt indamilet fdr “Regler fdr kommunalt
partist6d i Hedemora kommun“.

Namnf6rtydligande

Roland Kols

Datum
a

2622- OX -- th -7?edc ly\ D rcx_

Bilagor
Biiaga Granskningsrapport/revisionsberattelse



Revisionsberattelse

Undertecknade, som av f6reningen vid ordinarie arsm6te utsetts att granska rakenskaper och
f6rvaltning fdr Hedemoracenterns kommunkrets avseende verksamhetsaret 2021 Hr efter
fullgjort uppdrag avge fdljande revisionsberattelse.

Vi har granskat f6reningens rakenskaper och gatt igenom andra handlingar som lamnar
upplysning om avdelningens ekonomi och fdrvaitning. Rakenskaperna ar fdrda med ordning
ooh noggrannhet. Vi kommer aven att lamna ekonomisk rapport till kommunen pa hur kretsen
anvant partist6det i sin verksamhet.

Granskningen har utfdrts enligt god revisionssed.

Da det under revisionen intc framkommit anledning till anmarkning tillstyrker vi:

• att balans- och resultatrakningen faststalls
• att styrelsen beviljas ansvarsfrihet fdr den tid som arsredovisningen omfattar

Hedemora den 22 februari 2022

• Z;@_/;;a- 2-&,.
Roland Kols /zaPer Norin

Av fbnningsm6tet utsedda revisorer



Hedemora kommun 
Hemsida 
www.hedemora.se 

E-post
kommunledningskontoret@hedemora.se 

Organisationsnr 
212000-2254 

Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Box 201 
776 28 Hedemora 

Besöksadress 
Tjädernhuset 
Hökargatan 6 
Hedemora 

Telefon 
0225-340 00 

Fax 
0225-341 64 

Bankgiro 
433-2409

Annika Strand 
annika.strand@hedemora.se 
Per-Olof Herou 
per-olof.herou@hedemora.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 
2019-09-19 

Referens 

Ert datum Er referens 

Kommunstyrelsen  
Strategiutskottet [SU] 

Bostadspolitiska riktlinjer 2016-2019, förlängd giltighetstid 

Sammanfattning 
Hedemora kommun antog under den föregående mandatperioden Bostadspolitiska 
riktlinjer för Hedemora kommun gällande perioden 2016-2019 i enlighet med gällande 
statliga lagkrav.  

Kommunstyrelseförvaltningen anhåller till Strategiutskottet att nuvarande riktlinjers 
giltighet förlängs till att gälla t.o.m. 2020 så att viktigt analys- och utredningsmaterial 
kan arbetas fram och säkerställas för en ny planperiod 2021-2024. 

Ärendebeskrivning 
Att kunna få fram fler nya bostäder är en av vår tids absolut viktigaste strategiska frågor 
i ett kommunalt utvecklings- och ansvarsperspektiv och tydliga krav ställs idag från 
statsmakten att enligt lag verka för en effektiv kommunal bostadsförsörjning.  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar [2013:866] har Sveriges 
kommuner det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen inom sitt område. 

Kommunerna har enligt lagen ett tungt ansvar att med god planering säkerställa att 
konkreta åtgärder vidtas gällande bostadsförsörjningen så att alla invånare kan erbjudas 
ett rimligt och tillfredställande boende. 

Hedemora kommun antog under den föregående mandatperioden Bostadspolitiska 
riktlinjer för Hedemora kommun gällande perioden 2016-2019 i enlighet med 
ovanstående statliga krav. 

Med anledning av att en ny mandatperiod infallit och att planens giltighetsperiod utgår 
2019 beslutade KS Strategiutskott den 12/11 2018 att planen skall revideras till 2020. 

Kommunstyrelseförvaltningen har efter en noggrannare genomgång av de krav vi 
behöver ställa på kvalificerat utredningsunderlag, t.ex. avseende socialtjänstens 
behovsanalyser av framtida boendebehov för olika utsatta grupper, behov av äldre- och 
trygghetsbostäder, hushållens betalningsförmåga, oklarheter kring färdigställandet av 
tidigare planerad byggnation i gällande program, alltmer tydliga signaler på en 
annalkande lågkonjunktur, börjat överväga om de planmässiga utgångspunkterna för att 

Dnr KS 190-18  201

mailto:annika.strand@hedemora.se
mailto:per-olof.herou@hedemora.se
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Referens 
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formulera ett nytt genomgripande bostadsbyggnadsprogram för perioden mot 2025 idag 
föreligger och är möjliga att redovisa..  

 
Förvaltningen vill därför till Kommunstyrelsen [SU] framhålla att nuvarande kommunala 
bostadspolitiska riktlinjer för perioden 2016-2019 förlängs att gälla även för år 2020, 
detta så att nytt planeringsunderlag kan säkerställas på en tillförlitlig nivå.  
 
Ett nytt bostadspolitiskt program för perioden 2021-2024 ska finnas klart för antagande 
av Kommunfullmäktige senast under första halvåret 2021. 
 

Ekonomi 
Förvaltningen framhåller även till Kommunstyrelsen [SU] att i budget 2020 och 2021 
avsätta medel för att täcka planens framtagningskostnader. Kostnad presenteras under 
det fortsatta budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
KSSU Beslut 2018-11-12 
Bostadspolitiska Riktlinjer 2016-2019 

Förslag till beslut 
Nuvarande kommunala bostadspolitiska riktlinjer för perioden 2016-2019 förlängs att 
gälla även för år 2020, detta så att nytt planeringsunderlag kan säkerställas på en 
tillförlitlig nivå. 

Ett nytt bostadspolitiskt program för perioden 2021-2024 ska finnas klart för antagande 
av Kommunfullmäktige senast under första halvåret 2021. 
 

Annika Strand 
Kommunchef 

Per-Olof Herou 
Strategisk samhällsplanerare 
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Bostadspolitiska riktlinjer 2016-2019, förlängd giltighetstid 
 
Att kunna få fram fler nya bostäder är en av vår tids absolut viktigaste 
strategiska frågor i ett kommunalt utvecklings- och ansvarsperspektiv 
och tydliga krav ställs idag från statsmakten att enligt lag verka för en 
effektiv kommunal bostadsförsörjning.  
 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar [2013:866] har 
kommunerna det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen inom sitt 
område.  
 
Kommunerna har enligt lagen ett tungt ansvar att med god planering säker-
ställa att konkreta åtgärder vidtas gällande bostadsförsörjningen så att alla 
invånare kan erbjudas ett rimligt och tillfredställande boende. 
 
Hedemora kommun antog under den föregående mandatperioden Bostads-
politiska riktlinjer för Hedemora kommun gällande perioden 2016-2019 i 
enlighet med ovanstående statliga krav. 
 
Med anledning av att en ny mandatperiod infallit och att planens giltighets-
period utgår 2019 beslutade KS Strategiutskott den 12/11 2018 att planen 
skall revideras till 2020. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har efter en noggrannare genomgång av de krav 
vi behöver ställa på kvalificerat utredningsunderlag som tex socialtjänstens 
behovsanalys av boendebehov för olika grupper, graden av färdigställande av 
tidigare planerad byggnation enligt beslutat bostadsprogram i kombination 
med de alltmer tydliga signaler som idag lämnas angående en snart kommande 
lågkonjunktur, börjat överväga om utgångspunkterna för att formulera ett nytt 
program för perioden mot 2025 idag föreligger.  
 
Förvaltningen vill därför till Kommunstyrelsen [SU] framställa att nuvarande 
kommunala bostadspolitiska riktlinjer för perioden 2016-2019 förlängs att 
gälla även för år 2020.  
 
Ett nytt bostadspolitiskt program för perioden 2021-2024 bör finnas klart för 
antagande av Kommunfullmäktige senast under första halvåret 2021. 
 
Förvaltningen framställer även till Kommunstyrelsen [att i budget 2020  
avsätta medel för att täcka planens framtagningskostnader.  
 

http://www.hedemora.se/
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Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
 
Annika Strand, Kommunchef  / Per-Olof Herou, Strategisk samhällsplanerare 
 
 
Bilagor ; 
 
KSSU beslut 2018-11-12 
Bostadspolitiska Riktlinjer 2016-2019 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE I HEDEMORA 2016-09-13 

 ANTAGEN PLANHANDLING
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Kommunstyrelsen planuppdrag 2016 
Miljö- och Samhällbyggnadskontoret 
Strategisk samhällsplanering 
Projektansvarig Per-Olof Herou 
per-olof.herou@hedemora.se 
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Att få fram fler nya bostäder är en av vår tids absolut viktigaste strategiska frågor i ett 

kommunalt utvecklings- och ansvarsperspektiv och tydliga krav ställs idag från stats-

makten att enligt lag verka för en effektiv kommunal bostadsförsörjning.  

 

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.  

 

Starkt förbättrade regionala pendlingsmöjligheter bidrar idag till att boendet blivit en 

avgörande konkurrensfaktor vid val av bostadsort än någonsin tidigare arbetsplats-

lokaliseringar och studieortplacering. 

 

Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen handlar här ytterst om att våra egna 

invånare, ungdomar som äldre, invandrare, nya potentiella inflyttare ska ha självklara 

möjligheter att i Hedemora kommun hitta ett bostadsutbud som uppfyller högt ställda 

krav och förväntningar. 

Det är vår förhoppning att den nya fördjupade bostadsplaneringsprocess vi nu tagit 

initiativ till blir en viktig startpunkt för en framgångrik utveckling och upprustning av 

Hedemoras framtida bostadsmarknad.  

 

Följande handling kring våra bostadspolitiska riktlinjer för perioden 2016-2019  är ett 

första kortsiktigt verktyg i avvaktan på ett mer utförligt strategiskt bostadsprogram för 

tidsperioden bort mot 2035 som kommunen kommer att presentera i början av 2017.  

 

Många står idag i kommunens bostadsköer och vi vill ha höga framtidsambitioner att 

tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden kunna erbjuda Hedemoras 

invånare och nyinflyttande ett starkt utökat utbud av attraktiva bostäder och yttre 

boendemiljöer.  

 

Hedemora 2016-09-13 
 

Ulf Hansson, Ordf. Kommunstyrelsen    Kristina Lundgren, Ordf. Strategiutskottet  
 
Per Fagerström, Ordf. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 
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VÅR STRATEGISKT VIKTIGASTE FRAMTIDSFRÅGA 

En av Hedemoras absolut viktigaste framtida samhällsutvecklingsfrågor är att på bred 

front verka för att människors behov av bra, tillgängliga och hållbara bostäder kan 

tillgodoses i såväl våra tätorter som landsbygdsområden.  
 

Bostadsbyggandet spelar här inte bara den viktiga funktionen att ge alla invånare ett bra 

och trivsamt hem utan också att ge en attraktiv fysisk form åt våra stadsrum och 

bymiljöer.  
 

Under de senaste 30 åren har bostadsutvecklingen i Hedemora liksom de flesta andra 

landsbygdskommuner nästan helt avstannat mot bakgrund av en betydande befolknings-

minskning och osäkra framtidsförhållanden. 
 

Idag när vi närmar oss 2020-talet är framtidstrenderna betydligt mer positivt inriktade. 

Vi ser nu med allt större tydlighet att Hedemora och Södra Dalarnas kommuner allt 

snabbare länkas till bl.a. Sveriges starkaste tillväxtregion Stockholm-Mälardalen.  
 

På sikt kommer detta att ge Hedemora mycket goda utvecklingsförutsättningar och 

skapa utrymme för helt andra tillväxtmöjligheter som en högattraktiv boende- och 

etableringskommun. 
 

Vi ser redan nu hur alltfler väljer Hedemora som bostadskommun, på kort tid har 

befolkningstrenderna vänt i flertalet kommunorter och totalt har befolkningen  i 

kommunen de senaste åren ökat med över 300 invånare i framförallt yngre och 

vuxenåldrar.  
 

Det är mycket som talar för att denna positiva samhällsutveckling har hög potential att 

kunna fortsätta och förstärkas under överskådlig tidshorisont. Att möjliggöra ovan-

stående tillväxtperspektiv kommer att kräva en stor konkret handlingskraft och förmåga 

att bygga framtidens attraktiva bostäder och bostadsmiljöer i Hedemora.  
 

Idag uppgår bara Hedemorabostäders bostadskö till över 500 personer och tendensen är 

lika tydlig inom det privata hyresbostadsbeståndet. Även utbudet av privata småhus och 

bostadsrätter är på en alltför låg utbudsnivå för att balansera dagens och morgondagens 

efterfrågan.  Utvecklingen på bostadsmarknaden är idag lika utmanande inte bara i vår 

närregion, utan i hela Sverige. 
 

Vi vet att denna ökade bostadsefterfågan kommer att fortsätta mot bakgrund av den 

demografiska utveckling vi står inför med många nyanlända, betydligt fler äldre med-

borgare i behov av att byta till bostäder med högre tillgänglighet, ökat nyinflyttnings-

intresse, behov av fler moderna lägenheter för rekryterad personal i vårt lokala 

näringsliv.  
 

Helt klart måste vi i Hedemora med hög ambition fånga upp dessa tillväxtmöjligheter och 

tydliggöra hur vi vill förverkliga och bygga ut vår viktiga framtida bostadsmarknad. Vi 

måste i samhällsplaneringen inrikta oss tyngre på att framgångsrikt jobba med dessa 

utmanande tillväxtfrågor på bred front.  
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HEDEMORAS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 
 

Hedemora kommun har ett mycket gynnsamt geografiskt läge för att i framtiden bli en 

framgångsrik boendekommun i ett av Sveriges absolut mest expansiva tillväxtområden. 

 

Den geografiska belägenheten, med närhet till det kraftfullt expansiva Stockholm-

Mälardalen i söder och tunga regioncentra som Falun-Borlänge i norr, ger i kombination 

med en väl utbyggd transportinfrastruktur för både väg- och järnväg, mycket starka 

möjligheter för Hedemoras framtida samhällsutveckling.   

 

Stockholm-Mälardalens expansion kommer att påskynda utbyggnader av den regionala- 

och interregionala persontågtrafiken vilket möjliggör en effektiv regionförstoring där 

stora delar av centrala Svealand knyts samman till en enhetlig funktionell storregion, där 

arbets- och serviceresor från/till Hedemora kan ske med korta restidsavstånd till nära-

liggande arbetsmarknads- och regioncentra. 

 

Hedemora gynnas här inte bara av sin strategiska placering i närings- och arbets-

marknadsgeografin utan även av attraktiva naturgivna förhållanden och närhet till några 

av Sveriges riktigt stora rekreations- och turistområden.  

 

Möjligheterna att Bo och verka är mycket framstående med god tillgång till fantastiska 

byggtomter för både villor och flerbostadshus i både stad och landsbygd.  

 

Ofta till mycket konkurrenskraftiga bostads- och markpriser som ligger långt under 

dagens kraftigt uppskruvade priser nere vid Mälardalen och även  kring våra nära-

liggande regioncentra.  

 

Hedemora har här möjligheter att förverkliga framtidens bygg- och boendedrömmar om 

attraktiva villor, bostads- och hyresrätter både i fria landsbygdslägen som inne i byar och 

tätorter.  

 

Vi tror på en mångfacetterad byggkultur som väl tar tillvara på både byggtraditioner som 

moderna arkitekturriktningar, nya bostadsmönster i våra tätorter och landsbygder.  
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FRAMTIDENS SMÅSTADS- OCH LANDSBYGDSBOENDE 
 

Mycket talar för att småstäder och landsbygdsbyar kommer att ses som mycket 

attraktiva och mer hållbara boende- och livsalternativ i vår storregion framöver.  

 

Storstaden har självklart en tung dragningskraft men alltfler börjar se att konsekvenser i 

form av mycket höga bostadspriser, trängsel, miljöproblem, trångboddhet, bostadsbrist, 

långa reella restider, inte ter sig lockande i det längre tidsperspektivet och i ett både tids 

och ekonomiskt pressat familjesammanhang. 

 

Många både äldre och yngre vill bo i i mer hållbara bostadsmiljöer i närmare samklang 

med naturen och med nära access till friluftsaktiviteter i vardagen som ofta är betydligt 

svårare att realisera i de större städerna.  

 

I en ort med betydligt lägre mark- och boendekostnader, goda kommunikationer, bättre 

livsmiljöer tryggare och lugnare sociala beoendemiljöer kan man ofta få en kvalitativ 

tillvaro för sin familj som är få förunnat i ett storstadssammanhang.  

 

Bra lokaliserade kommuner som Hedemora med en hög kommunikationsstandard kan 

här erbjuda både storstadsnära arbetsmarknads- och service access på rimliga tidsvilkor 

och en attraktiv lokal livsmiljö som erbjuder stor variation och frihet. 

 

Många ser även i dag landsbygden som något traditionellt och utvecklingsmässigt stilla-

stående både i boende- och livsmönster. Inget kan vara mer felaktigt, den ”gamla byn” 

och småstaden kommer att förändras mer dynamiskt än någonsin både internationellt 

som här hemma i en nära framtid. 

 

Denna förändring framkallas framförallt  av att yngre generationer börjar ”hitta hem” 

med ny vilja, kunskaper och  kreativitet att modernisera byar och småstäder i helt nya 

riktningar. I den ”nya byn” sammanfogas yngre generationer inte av samhörighet kring 

en traditionell agrar näring utan snarare av gemensamma och hållbara livsintressen kring 

familj, vänner, livsstilar, rekreation och fritid.  

 

Idag finns det mängder med profilerade byar i Sverige och utomlands som baseras på en 

social intressegemenskap inom flyg, skidåkning, livsåskådningar, ny arkitektur än vad vi 

snart kommer att ha kvar av traditionella jordbruksbyar.  

 

Vi måste i Hedemora  kreativt exploatera detta i vår framtida samhällsplanering, i vårt 

byggande för kommande generationer som vill bo i nya ekologiskt, ekonomiskt  och 

socialt hållbara sammanhang i denna möjligheternas kommun. 
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ETT ATTRAKTIVT BOENDE FÖR ALLA 
 

Det finns tydligt formulerat i Hedemoras nyligen antagna Översiktsplan att kommunen 

skall upprätthålla en stor mångfald i bostadsutbudet som är både tilltalande och möjlig-

gör för olika former av bostadshushåll och upplåtelseformer.  

 

Ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer inom såväl befintliga som nya 

områden ska göra det enklare att byta bostad inom ett bostadsområde där man trivs och 

gärna vill stanna.  

 

Helt klart är det så att bostadsutbudet i Hedemora idag ej fullt ut lever upp till dessa 

ambitioner utan behöver kompletteras med både ombyggnader av äldre fastigheter samt 

nya moderna byggen för att uppnå både mångfald i bostadstyper, dagens tillgänglig-

hetskrav och bredd på standardnivåer för att bli attraktivt för alla ekonomiskt , behovs- 

och preferensmässigt. 

 

Det har byggts extremt få bostäder i Hedemora under den senaste 30-årsperioden och vi 

saknar egentligen både 1 och 2 generationer av moderna både flerbostadshus som 

småhus. Mycket har hänt med bostädernas konstruktion, inre- och yttre tillgänglighet 

och standard under dessa årtionden. Helt klart är det hög tid att Hedemora framöver 

förmår bygga ikapp dessa krav och skapa ny intressant och kompletterande arkitektur 

om vi skall klara konkurrensen som attraktiv bostadskommun i vårt regionala tillväxt-

sammanhang.  

 

Det framförs idag ofta i lokala bostadssammanhang att det är svårt att bygga i Hede-

mora p.g.a. låga disponibla inkomster, många pensionärer och nyanlända i populationen. 

Vi ser att detta är ett mycket starkt förenklat resonemang att utgå ifrån, våra analyser 

visar tydligt att det finns en mycket stor inkomstvariation i Hedemora redan idag som 

möjliggör ett mycket bredare spektrum av bostandarder både inom småhus- som 

flerbostadssektorer.  

 

Genom att bygga nytt frigörs dessutom prisvärda boendealternativ i det äldre bostads-

beståndet av villor och flerbostadshus, vilket är gynnsamt för hushåll som söker bostäder 

med lägre boendekostnader. 

 

Hedemora är dessutom en kommun som har mycket goda förutsättningar att i framtiden 

attrahera en brett externt bostadsintresse från nyinflyttade personer och hushåll med 

disponibla inkomster långt över de värden som nämns som hinder i nutidens lokala ny-

byggnadssammanhang. 

 

Detta i takt med att kommunen blir en alltmer integrerad del av näraliggande tillväxt-

områden genom framtida regionförstoring. 
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VARFÖR BEHÖVS EN KOMMUNAL BOSTADSPLANERING 
 

Många samhällsförhållanden och utvecklingsmål samverkar idag till att göra bostads-

planeringen till ett tungt kommunalt ansvarsområde. Även staten har ökat ambitionen att 

med tyngre lagstiftning sätta ökat fokus på kommunernas viktiga utvecklingsansvar i 

samhällsplanering och bostadsbyggande. 
 

En viktig förutsättning för Hedemoras och övriga kommuners framtida välfärd och tillväxt 

är att vi i samhällsplaneringen lyckas stärka möjligheterna till bättre livskvalitét och goda 

bostäder för alla kommunens invånare. Dagens flyttningsmönster och individuella bo-

endelokaliseringar styrs idag allt mindre efter var jobben finns lokaliserade och alltmer av 

faktorer som attraktiva bostads- och naturmiljöer, rekreationsmöjligheter, service- och 

skolkvalitet, där familjer och enskilda individer upplever sig ha störst upplevda möj-

ligheter att förverkliga sina boendedrömmar och krav på viktiga livsbetingelser i övrigt.  

 

I Hedemora kommuns nyligen antagna Översiktsplan 2016-2030 uttrycks den samlade 

politiska verksamhetsvisionen tydligt i denna inriktning; 

 

Ett övergripande utvecklingsmål för kommunen är att få människor att välja 

Hedemora som bostadsort. Kommunens samhällsplanering har en viktig roll i 

att realisera ett hållbart samhällsbyggande som tillgodoser människors behov 

av en god boende – och livsmiljö samtidigt som vi värnar om vårt värdefulla 

kulturarv i både stads- och landsbygdsmiljöer. 

 

Även I mål- och budgetdokumentet för 2016 uttrycks en tung politisk ambition 

om att öka Hedemoras invånartal med 100 personer årligen, d.v.s. med 1000 

personer fram till 2025 och stödja ett konsekvent bostadsbyggande.  

 

Självklart medför ovanstående krav och utvecklingsinriktningar ett omedelbart behov av 

ett genomgripande boendestrategiskt programarbete i syfte att konkret möta den ökade 

bostadsefterfrågan vi här står inför på ett strukturerat och proaktivt sätt. 
 

Bostadsförsörjningslagen  
 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar [2000:1383] fastställer vidare 

att Sveriges kommuner är skyldiga att planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa 

goda förutsättningar för alla kommunens medborgare att leva i goda bostäder. Det 

innebär att Sveriges kommuner ges det viktigt uppdraget att se till att ändamålsenliga 

åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och verkställs. 

 

Alla kommuner är här enligt lag skyldiga att anta politiska riktlinjer samt 

tydliggöra åtgärder för bostadsförsörjningen inom kommunen under varje ny 

mandatperiod. 
 

Riktlinjerna skall enligt 2§ i lagen innehålla: 
 

1. Kommunernas mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

 

2. Kommunernas planerade insatser för att uppnå uppsatta mål 

 

3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

    planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

 

Uppgifterna ska enligt lagkravet grundas på en särskild analys av den demografiska 

utvecklingen, av framtida efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper 

och lokala marknadsförutsättningar på kort och lång sikt. 
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Lag om allmännyttiga bostadsbolag 
 

I januari 2011 började lag [2010:879] om allmännyttiga bostadsbolag att gälla. 

Lagen medför att villkoren för allmännyttiga bostadsbolag förändras.  

 

Regeringens syfte med lagen är att få till stånd en bättre fungerande hyresmarknad 

genom att göra förutsättningarna för privata hyresvärdar och kommunala bostads-

aktiebolag [som Hedemora Bostäder AB] likvärdiga. 

 

Det görs bl.a. genom att lagen ställer krav på att allmännyttiga bostadsföretag ska 

bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.  

 

Lagen angör också att de huvudsakliga uppgifterna för ett kommunalt allmännyttigt 

bostadsaktiebolag är ”att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, 

främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna inflytande”.  
 

Plan och bygglagen [PBL] 
 

Annan lagstiftning som reglerar kommunens ansvar för planering och genomförande av 

bostadsbyggande är Plan och bygglagen [2010:900] som ger kommunerna ansvar för 

planering av markanvändning och goda boendemiljöer genom bl.a. verktyg som 

Översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. 

 

Dessutom har kommunen genom Socialtjänstlagen [2001:453] det yttersta ansvaret 

för den enskilde medborgaren med särskilt ansvar för boende för äldre, funktions-

hindrade och hemlösa. 
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KOMMUNENS VERKTYG I BOSTADSBYGGANDET 
 

Helt klart har Hedemora kommun en uppsättning mycket goda verktyg för att främja den 

framtida lokala bostadsförsörjningen.  

 

Det första är det kommunala planmonopolet enligt plan- och bygglagen. PBL är 

tillsammans med bostadsförsörjningslagens tydliga ansvarskrav som vi nämnt  viktiga 

verktyg för en god hantering av kommunens bostadsplanering. Med stöd av plan-

monopolet har kommunen det samlade ansvaret för översiktsplanering och detalj-

planearbetet som i sin tur styr markanvändning, vatten och bebyggelseutveckling i 

Hedemora kommun. 

 

Det andra är mark- och exploateringsavtal som innebär att Hedemora kommun vid 

försäljning av kommunens mark kan ställa villkor om kommande inriktning av bostads-

byggandet, som t.ex. upplåtelseformer, bostadsstorlekar, att lokaler för olika verk-

samhetsbehov ska ingå i byggnationen.  

 

Därtill kan kommunen genom strategiska markförvärv och god planberedskap se till 

att det finns byggbar mark när bostadsmarknad och samhällsanalyser efterfrågar detta. 

 

Det tredje viktiga redskapet är kommunens allmännyttiga bostadsföretag, Hedemora 

bostäder AB.  

 

Bostadsbolaget är kommunens tyngsta aktör på hyresbostadsmarknaden och har med 

sina drygt 1000 lägenheter närmare 50 % av den lokala hyresbostadsmarknaden. 

Hedemora kommun äger bolaget och kan genom bolagsordning och ägardirektiv 

fastställda av kommunfullmäktige ställa krav på Hedemora bostäder och dess medverkan 

i bostadsförsörjningen i kommunen.  

 

Kommunen har som vi nämnt i det föregående enligt lag det övergripande ansvaret för 

den kommunala bostadsförsörjningen. Huruvida det byggs nya bostäder eller renoveras i 

det befiintliga beståndet är dock i slutändan marknadens beslut. Bostadsbolagen är 

företag eller privatpersoner som bygger när efterfrågan,lönsamhet, andra kriterier 

bedöms uppfyllda. 

 

Hedemora kommuns del av nybyggnationen utgörs av nytillskott av hyreslägenheter som 

det egna bostadsbolaget har i uppgift att bygga utifrån ägardirektiv/efterfrågan samt 

särskilda boenden [SÄBO] som kommunen beslutar att bygga för grupper med särskilda 

boendebehov, dvs biståndsbedömt boende, enligt vård och socialtjänstlagar. 
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PLANARBETETS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 
 

Planeringsansvar och organisation 
 

Ansvarig nämnd för Hedemora kommuns strategiska boendeplanering är 

Kommunstyrelsen, Strategiutskottet [KSSU]. 

 

Ett flertal övriga kommunala nämnder och verksamheter är berörda  och har ansvar för 

kommunens frågor som berör boende, bostäder och boendemiljöer. Exempelvis Miljö- 

och Samhällsbyggnadsnämnden/kontoret som här ansvarar för upprättnde av 

bostadsprogram, översiktsplanering, detaljplaner och bygglov.  

 

Omsorgsnämnden med Socialförvaltningen och Vård- och Omsorgsförvaltningen 

som ansvarar för särskilt boende [SÄBO] för äldre och funktionshindrade och  

 

Kommunstyrelsen, Lokal och Markavdelning som ansvarar för byggnation av 

kommunens vägar, gång- och cykelvägar. Även kommunens bolag Hedemora Bostäder 

AB samt Hedemora Energi är självklart tungt berörda av flertalet aspekter kring 

bostadsförsörjningsplaneringen. 
 

Planeringens ledning och uppföljning 
 

Politisk styrgrupp:   Kommunstyrelsens strategiutskott [KSSU]. 

 

Referensgrupp: Kommunchef, Samhällsbyggnadschef, VD för Hedemora Bostäder AB , 

Strategisk samhällsplanerare. 

 

Projektledningsansvar:  Miljö- och Samhällsbyggnad, Strategisk Samhällsplanerare 
 
 

Dokumentuppbyggnad 
 

Detta är första gången som Hedemora kommun upprättar en komplett planering för 

kommunens bostadsförsörjning och vi har därför valt att lägga upp redovisningen i 3 

olika plandokument med olika tidshorisonter. Många frågor är i dagsläget ej helt utredda 

för att kunna konkretiseras fullt ut men omnämns ändå på nuvarande kunskapsnivå. 
 

1. Bostadspolitiska mål och riktlinjer 2016-2019 

Revidering: En gång per mandatperiod 

Beslutande nämnd: Kommunfullmäktige 

Uppföljning: Rapporteras till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 1 gång/år 

Ansvarig förvaltning: Miljö- och Samhällsbyggnad 
 

2. Strategiskt Bostadsprogram 2017-2035  

Revidering: En gång per mandatperiod 

Beslutande nämnd: Kommunfullmäktige 

Uppföljning:Rapporteras  till Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige vartannat år 

Ansvarig förvaltning: Miljö- och Samhällsbyggnad 

 

3. Strategisk Bostadsmarknadsanalys 2017-2035 

Revidering: Vartannat år 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen [KSSU] 

Uppföljning: Rapporteras till Kommunstyrelsen 1 gång per år 

Ansvarig förvaltning: Miljö- och Samhällsbyggnad, Hedemora Bostäder AB 
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VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER 

Vi har mycket stora utmaningar i Hedemoras samhällsplanering och bostadsbyggande framför oss.  
 
Sveriges  storstäder är under mycket stark tillväxt samtidigt som alltfler näraliggande regioner 
integreras  funktionellt vilket skapar nya långsiktiga förutsättningar för Hedemoras framtida  
utveckling  i vår närregion i Södra Dalarna.  Samtidigt pågår även lokalt demografiska förändringar  
med en historiskt stor invandring och en på sikt mycket betydande ökning av vår äldre befolkning . 
 
Detta kräver hög försåelse och insikt samt en tydlig bild av vad som krävs för att hantera dessa 
viktiga utmaningar i vår samhällsplanering  och nå framgång som attraktiv boendekommun i det 
storregionala geografiska sammanhang vi nu mycket snabbt är på väg in i.  
 
Vi blir en kommun i en starkt konkurrensutsatt regional struktur där boendet i kombination med 
lokala servicekvaliteter inom kollektivtrafik, skola, utbildning, fritid/rekreation,vård och omsorg, 
kommer att vara starkt avgörande för vår kommuns tillväxt framöver. Som framtida boende-
kommun i en större omgivande funktionell arbetsmarknadsregion måste vi ha ett mycket starkt 
fokus på att tillhöra ”toppligan” i en kommunal ranking av ovanstående tillväxtfaktorer.   
 
Varje fokusområde behöver diskuteras närmare i sitt sammanhang och vår bedömning i detta 
sammanhang  gäller främst utvecklingen av våra framtida bostäder ch boendemiljöer. Vi  ser mot 
bakgrund av ovanstående samhällstrender en viktig strategisk grund i att Hedemora  måste för-
verkliga ett mycket starkt engagemang för att utveckla den lokala bostadsmarknaden framöver. 
 
Det gäller här att väl ta tillvara på de äldre byggnadsmiljöer och fastigheter som har ett stort kult-
urellt och historiskt värde för bygdens, orternas identitet och yttre boendemiljöer, men även att 
funktionellt våga förändra och modernisera  i det äldre bostadsbeståndet så att tillgänglighet och 
andra viktiga boendekvaliteter kan höjas och skapa grund för en vilja och förutsättningar för folk i 
alla åldrar att bo här. 
 
Våra bostäder och yttre boendemiljöer måste vara fullt tillgängliga så att de passar alla medborgare 
oavsett ålder och personlig funktionalitet under hela livet.  
 
Det måste finnas plats för modern ny bebyggelse som kan tillföra staden och omgivningen nya 
bostadskvalitéer som kan lysa upp den framtid vi skapar just nu och som kan ge oss en tydlig och  
attraktiv boendeprofil i den storregion vi nu skall verka i på mycket hårt konkurrensutsatta villkor.   
 
Vi måste också skapa trivsamma bostäder för alla, det måste finnas bostäder för varje plånbok, det 
måste finnas bostäder där man kan bidra själv med upprustning i egen takt och vilja till standard., 
likväl som nya modernare bostäder med helt andra standard- och kostnadsnivåer.  
 
Viktigt är även att vi har tydliga riktlinjer för ett hållbart, miljöanpassat och tillgängligt bostads-
byggande som visar att vi tar vårt ansvar inte bara för enskilda bostadsprojekt utan även för  hela 
den lokala bostadsmiljön i stort. Vi vill se en mångfald i boendemiljön där vi alla lever och verkar 
tillsammans oavsett social, etnisk och demografisk bakgrund. 
 
 

Kommunfullmäktige i Hedemora,  2016-09-13 
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BOSTADSRIKTLINJER 

 Hedemora ska tydligt uppfattas som ett mycket konkurrenskraftigt boendealternativ i 
Dalarna med ett attraktivt bostadsbestånd både i stad och landsbygd som medför 
möjligheter för alla kommuninvånare att oavsett ekonomisk, etnisk och social, funktionell 
bakgrund, hitta en god bostad. 
 

 Hedemora ska med hög ambition utveckla nya framstående bostadsmiljöer och moderna 
bostäder anpassade till vårt lokala kulturarv och historia som kan bidra till att skapa ökad 
framtidstro i bygden och ge grund för en fortsatt tillväxt av vår befolkning, näringsliv och 
arbetsmarknad. 
 

 Hedemora ska utveckla tillgängliga och trygga bostäder och bostadsmiljöer som byggs för 
långsiktig hållbarhet med goda materialval, låg energiförbrukning och effektivt 
tillvaratagande av bygg- och hushållavfall. 
 

 Hedemora ska i bostadsbyggandet ha en tydlig värdegrund där nya bostäder och yttre 
boendemiljöer i arkitektur och funktion ger goda grunder för de boendes naturliga 
gemenskap, sociala samspel och jämställdhet. Vi ser det som viktigt att boendet ej 
kategoriseras utan möjliggör för äldre, yngre, etniska grupper, funktionshindrade att bo i 
gemensamma, tillgängliga och trygga boendemiljöer där integration, kommunikation och 
delaktighet kan utvecklas. 
 

 Bostadsplaneringen i Hedemora ska utgå ifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
långsiktigt hållbart utvecklingsperspektiv.  
 

 Nya bostäder och bostadsområden i Hedemora ska placeras med nära tillgänglighet till  
G/C, service och kollektivtrafik för att möjliggöra en effektiv och hållbar transport-
försörjning.  
 

 Tillkommande nya bostäder ska bidra till att bostadsbeståndet kompletteras och utvecklas 
med en god variation avseende bostadstyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. 
 

 Bostadsutbudet i  kommunens  mindre tätorter skall analyseras och bemötas. Möjligheten 
att bo kvar i sin hembygd ska finnas när behov och önskemål förändras. En stabil eller 
ökande befolkning ger nya förutsättningar att  bibehålla och utveckla lokal service och 
utbud av kollektivtrafik. 
 

 Hedemora kommun ska utveckla tydliga strategier och åtgärder för att motverka och 
förebygga social segregation, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.  
 

 Hedemora kommun ska i sin bostadsplanering och samhällsbyggandet ha en god och 

kreativ samverkan med bostadsmarknadens aktörer och brukare i syfte att förverkliga 

viktiga gemensamma utvecklingsmål för bygden. Vi bygger framtiden tillsammans.  
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 MÅL  
FÖR BOSTADSBYGGANDE 2016-2019 

 Hedemora kommun övergripande produktionsmål för nya bostäder ska under perioden 

2016-2019 vara 50 bostadslägenheter/år. Av dessa lägenheter ska minst 25 utgöras av 

hyreslägenheter i centrala Hedemora med årlig nybyggnation i allmännyttans regi.  Vidare 

behovskalkyler och tydlighet om den framtida bostadsmarknadens inriktning kommer att 

presenteras i det strategiska bostadsprogram och fördjupade bostadsmarknadsanalyser 

som kommer att färdigställas under 2017. 
 

 Det ska seriöst övervägas om delar av allmännyttans framtida  hyreslägenheter kan byggas 

som gruppbyggda småhus/villor med grundavsikt att i ett längre eller kortare tidsperspektiv 

kunna avyttras till privat ägande. En affärsmodell med denna kompletterande inriktning kan 

ge ett snabbare förverkligande av nya bostäder i vissa orter med ett betydligt lägre risk-

tagande och förbättrade möjligheter till konkurrensutsättning jämfört med en traditionell 

inriktning på större enskilda hyresbostadsbyggen. 
 

 Hedemora ska ha en mycket god framförhållning av detaljplaner som kan ta höjd för 

aktuellt bostadsbyggande i alla kommunorter. Nuvarande plan- och bygglovsprocesser 

behöver här påskyndas och effektiviseras för att med hög prioritet möjliggöra att byggstart 

av viktiga FB-hus i centrala Hedemora ej skall riskera att påtagligt försenas.  

 

 Hedemora kommun som organisation ska präglas av ett förhållningssätt som möjliggör 

smidiga planerings- och bygglovsprocesser. Effektiva partdialoger som tidigt skapar 

förståelse för olika perspektiv och krav i planering och byggande kan ge bättre möjligheter 

att snabbt realisera för kommunen idag mycket viktiga bostadsbyggnationer. 
 

 Detaljplaner för nybyggnation av flerbostadshus [FBH] i centrala Hedemora ska omgående 

utredas vidare enligt gällande planeringstal. Nuvarande detaljplaner och byggbara tomter 

bedöms i dagsläget ej täcka behovet för FBH  mer än kortsiktigt fram mot 2020. 
 

 Hedemora kommun ska under 2017 tillsätta en kvalificerad utredning för det långsiktiga 

behovet av bostäder för äldre invånare [inkl. behovet av särskilda boendelösningar [SÄBO]]. 

Utredningen ska ge tydliga besked om framtida bygg- och bostadsbehov, möjligheter att 

bedriva en effektiv vård- och omsorg, behov av goda tillgänglighetslösningar och hur äldres 

hälsa och samhällets vårdkostnader kan gynnas positivt av rätt utformade bostäder och 

boendemiljöer. 
 

 Hedemora kommun ska under 2017 påbörja framtagning av nya Trafikplaner för Hedemora 

landsbygd [landsbygd + tätorter]. Av stor betydelse är att de nya trafikplanerna förmår 

bidra till att stärka attraktiviteten för boende i kommunens landsbygdsorter med förbättrad 

tillgänglighet, goda G/C-vägar, god tillgång till kollektivtrafik, trygghetsskapande åtgärder, 

ökad trafiksäkerhet, minskad bullerstörning och andra viktiga åtgärder som kan öka 

boendekvalitén. Genomförandet av antagen Trafikplan för Hedemora stad skall påskyndas.  

 

 

 

 

 

 



   

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGISKA VAL 

 Vi ska genomgöra kvalificerade lokala bostadsmarknadsanalyser som kan ge fortsatt 

planering, beslutsfattare och intressenter inom bostadsbyggandet en korrekt bild av 

bostadsbeståndets kvalitéer, efterfråge- och utbudsstrukturer, ekonomiska förutsättningar, 

problembilder och utvecklingsmöjligheter i boendet. 

 

 Vi ska hitta smarta och effektiva möjligheter att bättre nyttja de bostäder som redan finns och 

skapa attraktiva förutsättningar till bostadsbyten inom hela bostadsbeståndet.  Detta så att 

äldre invånare med stora lägenheter och småhus, kan erbjudas ett mer anpassat boende i 

hyres- eller bostadsrätt, trygghetsboenden etc. Medan yngre barnhushåll, nyanlända familjer 

som idag ofta bor trångt i hyreslägenheter, asylboenden, kan ges bättre utrymmen i äldre 

småhus och villor till rimliga bostadskostnader. 

 

 Vi ska uppmuntra till delning av stora villa-, hyres- och bostadsrättslägenheter genom om- och 

tillbyggnader. Ombildning av boendeformer kan ske där det är fördelaktigt för de boende och 

för att öka utbudet av lägenheter. Stora villor kan ombildas till bostads- eller hyresrätter. 

Allmännytta eller privata bostadsbolag kan köpa in äldre småhus eller bygga nya villor för 

ombyggnad/uthyrning. 

 

 Vi ska ge goda möjligheter för hyresboende att inför ny- och ombyggnader, kunna utföra egna 

enklare arbetsinsatser, välja standardnivåer, med syfte att ge flexiblare kostnadsnivåer och 

skapa möjligheter för alla i boendet. 

 

 Bostadsmarkanaden i Hedemora präglas idag och den närmaste framtiden av akut bostads-

brist. Det är här mycket viktigt att vi effektivt kan nyttja befintliga bostäder maximalt genom 

att uppmunta privatpersoner att kortsiktigt hyra ut lediga rum i den egna permanent- 

och/eller fritidsbostaden. Helt klart är detta under rådande bristsituation ett mycket viktigt 

komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. 

 

 Vi ska utveckla goda kommunikativa verktyg att marknadsföra bostadsmarknadens 

möjligheter i Hedemora likväl som möjligheter för bostadssökande, byggintresserade, 

bygginvesterare att effektivt kunna förmedla sitt intresse av att bo och bygga i kommunen.  

 

 Vi ska ge äldre medborgare som lämnar sitt småhus/villa till försäljning eller uthyrning på 

bostadsmarknaden prioritet inom allmännyttans bostadskö till lägenheter med högre 

tillgänglighet i t.ex. markplan. 

 

 Vi ska i vår utvecklings- och bostadsplanering väl ta tillvara och marknadsföra högattraktiv 

tomtmark i centrala och natursköna tomtlägen så att dessa kan omsättas till nya fantastiska 

bostäder och bostadsområden.  
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HÄNSYN TILL NATIONELLA, REGIONALA MÅL, PLANER OCH PROGRAM 
 

Det finns ett antal nationella, regionala, planer och program som tillsammans med lagen 

om bostadsförsörjning utgör en viktig utgångspunkt för Hedemora kommuns arbete med 

bostadsförsörjning.  

 

Vi ser det självklart som mycket viktigt att vår bostadsplanering relaterar till och har 

samma inriktning och ambitioner som övergripande nationella och regionala utvecklings-

program samt målsättningar för framtida samhällsplanering och bostadsbyggande.  

 

Hedemora är en del av detta sammanhang och det är vår utgångspunkt att genom att 

följa dessa ambitioner och riktlinjer bli en så framgångsrik och attraktiv boendekommun 

som möjligt i den framtida storregion vi snart skall formeras med inom Svealands-

regionen.  
 

Det stora antal nationella och regionala planer, dokument som har beröringspunkter med 

samhälls-och utvecklingsplanering har vi självfallet ej möjlighet att ge en total redo-

görelse för i detta sammanhang utan väljer här att kortfattat nämna de utgångspunkter 

som upplevs viktigast i utvecklandet av vår egen bostadsförsörjningsplanering. 
  

NATIONELLA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Allmänt 

Målet för Sveriges samhällsplanering, bostadsmarknadsutveckling, byggande, är att ge 

alla människor i hela landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god 

hushållning med naturresurser och  energi främjas samt där bostadsbyggande och 

ekonomisk utveckling underlättas. 
 

Bostadsmarknadspolitiken 

Målet för bostadsmarknadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.  
 

Miljökvalitetsmål 

Målet God byggd miljö eftersträvar att bostäder och byggnader ska utgöra en hälsosam 

livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 

anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 

Vision Sverige 2025; 
 

Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden: 

De svenska städerna förtätas på ett planerat sätt. Biltrafiken har minskat i innerstäderna 

och man har gjort plats för gång- och cykelvägar och mötesplatser. En utveckling av 

bostadsbeståndet i städer och stat ionsnära lägen har gett alla möjlighet att välja ett 

boende och en bostadsort som passar deras livsbehov. 
 

Utveckla småorter och glesbygd hållbart: 

Befolkningen i småorter och i glesbygden utanför pendlingsstråken minskar. Genom 

samverkan mellan kommuner, byar, mindre samhällen och den omgivande bygden har 

många områden kunnat öka sin attraktivitet och få en mer positiv utveckling. 
 

Bygg hållbart och fokusera på människors behov: 

Allt byggande sker med fokus på människors behov av livskvalitet, god hälsa och 

hushållning med resurser. Energianvändningen vid framställning, transport och 

tillverkning har minskat kraftigt. Nybebyggelsen är anpassningsbar för människors 

ändrade behov och för olika ändamål. Material återanvänds. De arkitektoniska, estetiska 

och kulturhistoriska värdena är en självklarhet i samhällsbyggandet.  
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REGIONALA UTGÅNGSPUNKTER - DALASTRATEGIN 

Dalastrategins uppgift  är att vara ett styrdokument för att  forma det regionala tillväxt -

arbetet i Dalarna mot 2020.  

 

Det framtida boendet och därmed byggandet intar en viktig roll för att skapa tillväxt och 

utveckling i Dalarna.  

 

Dalastrategin betonar vikten av att kraftfullt uppmärksamma boendefrågorna som en 

grund för det lokala tillväxtarbetet. 

 

På den regionala planeringsnivån samspelar en rad strategiskt viktiga samhälls-

planeringsfrågor inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik, näringslivs- och arbets-

marknadsfrågor som tillsammans utgör en grundläggande utvecklingsplattform för 

bostadsbyggandets förutsättningar i Dalaregionen. 

 

Dalastrategins bostadsmål: 

 

 Boendet och byggandet kommer att spela en allt viktigare roll för att skapa 

framtida utveckling och tillväxt i Dalarna. 

 

 En lång rad år med mycket lågt bostadsbyggande har skapat en stor brist på 

bostäder och har därmed utgjort ett hinder för regionens utveckling. 

 

 Kommunerna kan genom samverkan med varandra i större grad förstärka sina 

kompetenser och upphandlingsförfaranden för att regionen som helhet ska kunna 

erbjuda tillräckligt många attraktiva bostäder t ill lägre kostnader än vad som nu 

är fallet. 

 

 Olika alternativa huvudmannaformer bör prövas för projektering, byggande, 

förvaltning och upplåtelse av bostäder. 

 

 En framgångsfaktor för Dalarna är en innovativ byggsektor där planering, 

byggande och förvaltning grundas på regionalt tillgängliga resurser av råvaror, 

produkter, tekniker och kompetens.  

 

 Genom en starkare samverkan mellan olika aktörer förstärks den regionala 

kompetensplattformen för ett effektivt byggande där forskning och teknisk 

utveckling ingår som en naturlig del. 

 

 I Dalarna finns en stark och välutvecklad byggtradition som i kombination med 

nytänkande i formandet av bostäder, livs- och boendemiljöer, kommer att kunna 

stärka Dalarnas framtida attraktionskraft. 
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FAKTA OM BOSTADSBESTÅNDET 
 

I Hedemora kommun uppgår lägenhetsbeståndet idag till totalt 8146 bostäder  varav 

4567 [56%] utgörs av friliggande småhus, villor, rad- och kedjehus., 3065 [38%] 

lägenheter finns i flerbostadshus, övriga lägenheter inkl specialbostäder [för t.ex. äldre, 

funktionshindrade] är 514 st [6 %] 

 

 
 

Av flerbostadshusen [3065] utgörs 1994 [65%] av hyresbostäder där de största aktören 

är Hedemora bostäder AB [Allmännyttigt bostadsbolag] med 1080 lägenheter,54%,  

av hyresmarknaden, medan övriga 46 % hyresrätter [914] ägs av privata hyresbolag 

och privatpersoner. Av övriga flerbostadshus utgörs 1071 [35%]av bostadsrätts-

lägenheter med bostadsrättsföreningar som huvudman. Definitioner av övriga hus plus 

specialbostäder behöver specificeras tydligare avseende innehåll.  
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Mer än hälften [51%] av kommunens 8146 bostadslägenheter och 71% av totalt 3065 

flerbostadslägenheter finns lokaliserade till centralorten. Hedemora stad har 2181 

lägenheter i FBH-hus varav 1345 [62%] utgörs av hyreslägenheter i allmännyttan och 

privata bostadsbolag.  

 

Av kommunens småhusbestånd [4567] finns 35% [1606] bostäder lokaliserade till 

landsbygden, vilket nästan motsvarar andelen i Hedemora stad [1723 bostäder [38%.  

Andlen småhus i kommunens övriga tätorter är mycket hög och ligger i intervallet 57-

93%. Merparten av kommunens 282 specialbostäder finns lokaliserade i Hedemora stad 

[181/54%] och Långshyttan [61/22%].  

 

 
 

 

Hedemoras bostadsbestånd präglas liksom i flertalet inlandskommuner av ett betydande 

underskott av både småhus- och flerbostadslägenheter byggda efter 1990-talet. Mycket 

få bostäder har tillförts mot bakgrund av en betydande befolkningsminskning och tidvis 

osäkra framtidsförhållanden i dessa kommuner.  

 

Efter 2010 har nya trender blivit kännbara även i Hedemora kommun i spåren av tillväx-

regionernas tilltagande problem på bostadsmarknaden med hög bostadsbrist och radikalt 

skenande fastighetspriser, bostadskostnader.  

 

Storstadsproblematiken har minskat flyttunderskotten i många landsbygdskommuner 

som även gynnats starkt av senare års starka nyinvandring. Även ett ständigt ökande 

demografiskt tryck från äldre invånare i behov av nya mer tillgängliga bostadslösningar, 

ger sammantaget idag en allt tyngre bostadsbrist som idag inte bara berör Hedemora 

stad utan samtliga kommuntätorter.  

 

Problembilden berör här inte bara byggnadsvolymer och behovet av nya attraktiva bo-

städer utan  i att stora delar av det äldre flerbostadsbeståndet har betydande tillgänglig-

hetsbrister, upprustningsbehov, som idag försvårar både kvarboende för befintliga äldre 

invånare, men även gör att en effektiv omflyttning ej kan ske från småhus till fler-

bostadshus. Att många småhus idag ej tillförs bostadsmarknaden av denna orsak gör att  

bostadsbeståndet utnyttjas ineffektivt och att inte minst  yngre småbarnsfamiljer, större 

invandrarfamiljer, potentiella nyinflyttade ej kan ges de prisvärda bostäder som  här 

efterfrågas. 
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Behovet av nya moderna bostäder och effektivare möjligheter till omflyttning inom det 

redan byggda beståndet är helt avgörande faktorer för att Hedemora liksom övriga Dala-

kommuner skall fortsätta att utvecklas positivt framöver och kunna svara upp till efter-

frågan på bostäder från potentiella nyinflyttare och stora demografiska behov från egna 

invånare.  

 

Det är här oerhört betydelsefullt att den nybyggnadsvåg och påtagliga efterfrågebild vi 

idag ser utvecklas kan ges ytterligare tyngd och ambition så att Hedemoras bostads-

bestånd kan ges både ny vital bebyggelse och en viktig modernisering av kommunens 

samtliga bostadsorter. Idag är endast 5% av bebyggelsen färdigställd efter 1990. 
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FAKTA OM BOENDET  
 

Hedemora komun har idag en folkmängd på 15300 personer varav 7500 bor i central-

orten Hedemora stad. Efter en kraftig tillväxt i slutet på 80-talet  [+400 inv] har kom-

munen haft betydande svårigheter att upprätthålla befolkningstalen mot bakgrund av 

bl.a pågående strukturomvandlingar på den Svenska arbetsmarknaden. Totalt tappade 

kommunen över 2000 invånare under denna tid och med betydande påverkan på hela 

bostadsmarknaden med stora lägenhetsöverskott periodvis. Ingen unik utveckling i 

landets inlandskommuner under denna tid men en viktig utgångspunkt för det nya 

bostadsmarknads- och tillväxtläge som råder idag.  
 

Sedan 2013 har kommunen till följd av ett bättre arbetsmarkandsläge, förbättrade 

pendlingsmöjligheter regionalt, en kraftig invandring, rekordsnabbt ökat befolkningen 

med över 300 personer. Vår bedömning är att befolkningtillväxten har goda utsikter att 

fortsätta under lång tid förutsatt att  kommunen klarar av att snabbt ta fram det 

expansiva bostadsbyggande som denna utveckling förutsätter. Även den demografiska 

utveckling vi står inför med en kraftigt ökande äldre befolkning ställer mycket stora 

anspråk på det framtida bostadsbyggandet. 
 

 
 

Drygt 70 % [10592 inv] av Hedemoras befolkning bor idag i småhus som är den van-

ligaste boendeformen i kommunens samtliga tätorter och landsbygdsområden. Fler-

bostadshus [3723 inv] har en befolkningsfördelning på 16 % [2429, inv] i hyresbostäder 

och 9% [1294 inv] i bostadsrätter, medan övriga invånare ryms inom specialbostäder 

1% [132 inv] och 4 % [638 inv] i övriga ej specificerade bostäder. 

 

En betydande brist på bostäder finns idag inom flerbostadsområdet med fokus på 

prisvärda och tillgängliga hyresbostäder i centrala byggnadslägen i Hedemora stad. 

Behovet av ny kompletterande bostadsutbyggnad kommer att finnas under lång tid p.g.a 

ökande totalbefolkning, hög inflyttning, invandring och demografiskt påkallade ut-

byggnadsbehov av bl.a tillgängliga lägenheter för äldre. Många äldre invånare kommer 

även att ha stort behov av att byta boendeform från småhus/villa till boende i tillgängliga 

FB-hus. 

 

På längre sikt kommer utveckling av främst de allra äldsta invånarna [80/90+] att 

generera behov av fler både trygghetslägenheter och andra boendeformer inom särskilt 

boende [SÄBO]. Det är av stor betydelse att dessa mycket viktiga bostadsfrågor 

skyndsamt utreds vidare i det långsiktiga strategiska bostadsprogram som är under 

färdigställande. 
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AKTUELLT BOSTADSUTBUD 
 

Även om det ej byggts några betydande mängder småhus eller bostadslägenheter i 

Hedemora de senaste åren så frigörs hela tiden en hel del bostäder genom försäljning 

och överlåtelse av befintliga bostäder i kommunen.  

 

Totalt uppgår denna bostadsvolym till ca 375 bostäder årligen varav i genomsnitt 100 

utgörs av småhus, 25 bostadsrätter samt 250  hyreslägenheter förmedlade genom 

allmännyttan och de privata bostadsolagen* . [*uppgift kontrolleras]. Någon ”frivolym” 

existerar idag ej inom kommunens hyresbostadsbolag. 

 

Viss privat bostadsuthyrning pågår även av både småhus, lägenheter och rum som  

tyvärr ej är möjlig att kvantifiera i dagsläget. 

 
Mäklarstatistik 
Nedanstående diagram redovisar utbudet av villor och bostadsrätter veckovis i Hedemora 

under 2015 [Källa Hemnet/Mäklarstatistik] 

 

 

 

Allmännyttan hyreslägenheter   
Fördelningen av Hedemora Bostäders lägenheter per bostadsort i Hedemora kommun. 
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BOSTADSEFTERFRÅGAN 
 

Demografisk efterfrågan 

 
Befolkningsutveckling 2015-2020 

 

 
 

 

Hushållsutveckling 2015-2020: 
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Bostadskö allmännyttan [Hedemora Bostäder AB]  
 

Hedemorabostäder AB har för närvarande över 500 bostadssökande i sin lägenhetskö och 

mycket få lediga lägenheter . Inom de privata hyresbolagen i Hedemora redovisas en 

liknande bristsituation. Omsättningshastigheten på lägenheter är idag mycket låg i 

Hedemora vilket innebär mycket lång väntetid på bostad inom hyreslägenhetsbeståndet i 

kommunens samtliga tätorter. En bostadsbrist av den här digniteten är allvarlig för både 

samhällsekonomin och mycket besvärande för människor som av skilda skäl behöver 

byta bostad, likaså ger det betydande svårigheter för samtliga arbetsmarknadssektorer 

att rekrytera nya kvalificerade anställda som ej redan har tillgång till bostad i Hedemora. 

Över 20% [106]av de sökande kommer från andra kommuner och skulle kunna 

balansera upp de påtagliga flyttförluster som Hedemora idag har till övriga kommuner 

även inom Dalarna. Räknat i skatteintäkter m.fl. innebär detta att kommunen går miste 

om betydande intäkter och även ger andra uppenbara samhällsekonomiska konsekvenser 

på minussidan.   
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Slutsatser angående bostadsefterfrågan  
 

Bostadsefterfrågan påverkas av en mycket komplex mix av dynamiska faktorer och är ej 

helt enkel att härleda med exakthet.Tillväxten av befolkning och hushåll totalt och i olika 

åldrar är de viktigaste faktorerna då bostadsbehoven ändrar sig allt eftersom människors 

livssituation ändras. Efterfrågan styrs även självklart av ekonomiska och sociala faktorer 

så som t.ex. möjligheten till arbete, inkomstnivåer, boendekostnader, lägesfaktorer 

kvalitetspreferenser och möjligheter till bostadsfinansiering. 
 

Hedemora liksom de flesta Svenska kommuner har idag en mycket allvarlig bostadsbrist 

med en hög bostadskö som snarast måste åtgärdas med ett snabbt ökat byggande av 

nya attraktiv bostäder men även i form av effektiva parallella insatser för att förbättra 

nyttjandet av dagens bostadsbestånd.  
 

De fastlåsningar i bostadsbeståndet som idag kan konstateras berör framförallt äldre som 

ej har möjlighet att lämna sina småhus p.g.a att endast ett fåtal lämpliga alternativ finns 

på flerbostadshusmarknaden, bristande tillgänglighet  i dagens flerbostadshus gällande 

såväl inre som yttre boendemiljöer ger ej tillräckliga flyttmotiv. Men även yngre individer 

och familjer [inkl invandrarfamiljer] som idag ofta tvingas bo kvar i föräldrarnas villor 

eller i ej helt ändamålsenliga hyreslägenheter finner svårigheter på dagens bostads-

marknad vilket självklart ej är långsiktigt hållbart i dessa viktiga individ- och  familje-

sammanhang.  
 

Utflyttningen från  många av ovanstående grupper vet vi är mycket hög till angränsande 

Dalakommuner men även vidare till övriga kommuner i attraktivare tillväxtområden. Vår 

egen bostadsmarknads bristfunktioner är en viktig faktor att åtgärda om vi vill öka 

kvarboende och inflyttning till kommunen.En viktig bostadsmarknadslösning är givetvis 

att vi genom tillräckliga byggnationer av nya moderna tillgängliga flerbostadshus, 

upprustningar av nuvarande äldre flerbostadshus och yttre stadsmiljöer, kan förverkliga 

effektivare flyttkedjor, nödvändiga och önskade omflyttningar inom bostadsbeståndet.  
 

Totalt bedömmer vi här att Hedemora kommun behöver bygga minst 50 lägenheter/år 

under perioden farm till 2020 för att ge en första viktig marknadsinput som kan åstad-

komma viktig omflyttning i det nuvarande bostadsbeståndet, likväl som att ge bättre 

möjligheter för individer som erhållit arbete, som vill flytta till Hedemora, att få en 

attraktiv bostad så att de kan bosätta sig i kommunen . Merparten av dessa nya 

lägenheter behöver i en första fas vara hyreslägenheter med huvudsaklig lokalisering  

till centrala Hedemora stad. 
 

Det är vår nuvarande slutsats mot dagens kunskaper att betydande delar av överskådlig 

bostadsefterfrågan kommer att kunna lösas effektivt genom att ovanstående byggnads-

volymer av främst FB-hus ger skarpa förutsättningar till en effektivare omflyttning inom 

hela bostadsbeståndet. 
 

Förutom att bygga ett betydande antal nya bostäder så måste en högt prioriterad åtgärd 

vara att omgående vidta aktiva tillgänglighetsåtgärder i de äldre hyreshus, inom både 

allmännyttan och privata beståndet, som är mest lämpade att uppgraderas till högre 

tillgänglighet. Likaså att se till att yttre gatumiljöer i kommunens samtliga tätorter kan 

uppgraderas till högre tillgänglighet i främst de prioriterade stråk som har störst praktisk 

betydelse för våra äldre, funktionsnedsatta kommuninvånare. Ett effektivt planerings-

arbete måste här verkställas av kommunen och framförallt Hedemora bostäder AB så att 

bostadsbyggandet och nödvändiga tillgänglighetsåtgärder enligt ovantående kan för-

verkligas inom en mycket  kort tidshorisont. 
 

Även behovet av nya äldrebostäder, trygghetsbostäder behöver snarast ges en tydlig 

planeringsinsats för att klarlägga viktiga faktaförhållanden kring den snabbt ökande 

efterfrågan på denna typ av boende. Mer långsiktiga och uförligare kalkyler angående 

behovet av framtida nybyggnation och andra viktiga åtgärder i Hedemoras bostads-

bestånd kommer att presenteras i den Bostadsmarknadsanalys och Strategiska 

bostadsprogram för perioden 2017-2035 som parallellt håller på att färdigställas inom 

kommunens långsiktiga bostadsförsörjningsarbete. 
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Bostäder för speciella behovsgrupper [SÄBO/LSS] 
 

Det finns kommunmedborgare som har ett bostadsbehov som många gånger kräver 

speciella krav på boendeutformning, tillgänglighet, trygghet och omvårdnad. Bostads-

behovet för dessa grupper är mycket brett och sträcker sig från relativt ordinärt boende 

till speciellt anpassade fastigheter, lägenheter inom särskilt boende [SÄBO/LSS]. Enligt 

vad vi väl känner till så kommer behovet av denna typ av bostäder att öka kraftigt mot 

bakgrund av att de allra äldsta av våra kommuninvånare blir betydligt fler framöver.  
 

Frågorna kring äldres framtida boendebehov är mycket komplexa och kommer att 

behöva utredas vidare i det kommande strategiska bostadsprogramet. Av stor vikt är att 

ha en helhetssyn på äldrefrågan och inte minst här försöka utveckla de äldres hälsa, 

livskvalitet och boendeformer med goda lösningar som gynnar både individ och 

samhällets vård- och omsorgskostnader på ett fördelaktigt sätt. Med god samhälls-

planering kan behovet av särskilda och mycket kostsamma boendelösningar minskas.  
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Kommunens planberedskap 
 

Hedemora kommun har totalt sett en god planberedskap för ny bebyggelse i kommunens 

samtliga tätorter. Det är betydelsefullt att i sammanhang som berör framtagning av nya 

fördjupade översiktsplaner på tätortsnivå på nytt gå igenom och vid behov revidera äldre 

detaljplaner som ej upplevs som fullt adekvata i ett framtida utvecklings- och ny-

byggnadsperspektiv  
 

När det gäller tätorter som har hög sannolikhet för fortsatt markant befolkningstillväxt 

som i Hedemora stad är en tydlig slutsats att ytterligare detaljplaner måste arbetas fram 

för att möjliggöra fler centralt belägna flerbostadshus, förtätningar av bebyggelsen, även 

i ett kort- till medellångt planeringsperspektiv. 

 

En ytterst viktig fråga idag är om detaljplaner/planberedskap finns i de områden som är 

absolut mest attraktiva att bebygga med nya bostäder även i ett kort tidsperspektiv, dvs 

intressanta för framtida boende och privata, kommersiella investeringar i bostäder. Vår 

uppfattning är att det finns tydliga planeringsbrister här som snarast behöver åtgärdas. 
  

Ett förverkligande av befintliga detaljplaner för småhusbebyggelse i västra Hedemora 

stad påkallar hög uppmärksamhet på övrig kommunal planering av gator, vägar, trafik, 

skola, vård- och omsorg. 
 

Karta kommunens planberedskap 
 

 
Hedemora stad 2016 
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KOMMUNENS STRATEGI OCH ÅTGÄRDER 
FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 
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Prioriterade plan- och byggåtgärder 2016-2019 

Fokus här är att ge tydlighet kring några speciellt viktiga plan- och byggåtgärder vi 

bedömer som absolut nödvändiga för att få igång ett framtida bostadsbyggande i 

Hedemora, effektivare flyttkedjor och bättre möjligheter att nyttja befintlig bostads-

kapacitet i Hedemora:  

 
 Åtgärd Beskrivning Anvarig Start Avslut 

1 Konkretisera 
och genomför 

byggstrategin 

Utveckla och konkretisera bygg-
strategin med tydliga tidsatta 

mål- och genomförande-
beskrivningar för varje åtgärds-

område. 

Kommunledning 
Samhällsbyggnad 

Vård- och omsorg 
Hedemorabostäder 

2016 2017 

2 Detaljplaner Utred och åtgärda det framtida 

behovet av detaljplaner för FBH-
bostäder i Hedemora stad 

Kommunledning 

Samhällsbyggnad 

2017 2018 

3 Detaljplaner Utred och åtgärda det framtida 
behovet av detaljplaner för FBH-

bostäder i övriga tätorter. 

Kommunledning 
Samhällsbyggnad

  

2017 2018 

4 Framtida 

Äldreboende i 
Hedemora 

Påbörja med hög ambition en 

kvalificerad utredning kring äldres 
boende och betydelsefulla 

åtgärder för att kunna bibehålla 
äldres hälsa i ett bostadsmiljö- 

och tillgänglighets perspektiv. 

Vård och omsorg 

Samhällsbyggnad 
Hedemorabostäder 

2017 2018 

5 Genom- 

förande- 
program för 

LIS 

En plan för Landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen har nyligen 
beslutats [LIS]. Det är viktigt att 

gå vidare och konkretisera 

genomförandeaspekter i denna 
fråga som berör kommunens 

kanske attraktivaste tomter för 
framtida småhusbyggande.  

Kommunledning 

Samhällsbyggnad 
Fastighetsägare 

2017 2018 

6 Utred bostads-
förmedlings-

frågan 

Det är viktigt att det finns en 
effektiv samordnad förmedling av 

kommunens lediga bostads-
lägenheter både inom allmännytta 

och privat så att bostadsökande 

lätt kan få kunskap om aktuella 
erbjudanden. Likaså att viktig 

information om bostadssökande 
kan förmedlas till bostadsbolag 

och planeringsansvariga. Ett 
samlat agerande mellan kommun, 

bostadsbolag är en viktig orga-

nisationsfråga och berör även 
marknadsföring av bostäder och 

byggbar mark. 

Kommunledning 
Samhällsbyggnad 

Hedemorabostäder 
Bostadsföretag 

Privatuthyrare 

2017 2018 

7 Fortsatta  

tillgänglighets-
utredningar 

Kommunen behöver tillsammans 

med privata fastighetsägare fort-
sätta utreda tillgänglighetsmiljön 

både i Hedemora stad och övriga 
tätorter. Likaså att bygga upp 

tydliga åtgärdsplaner som kan 

prioritera och åtgärda viktiga  
insatser i närtid i synkronisering 

med kommande väg, gatu- och 
husbyggnadsåtgärder. 

Kommunledning 

Samhällsbyggnad 
Hedemorabostäder 

Fastighetsägare 

2017 2018 

8 Trafikplaner för 
övriga tätorter 

Trafikplan för Hedemora finns 
framtagen och är under genom-

förande. Det är viktigt från 
samtliga perspektiv ovan att 

trafikplaner snarast arbetas fram 
även för övriga kommuntätorter. 

Kommunledning 
Samhällsbyggnad 

2017 2018 
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PLANERAT BOSTADSBYGGANDE 

 2016-2019 
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PLANERAT BOSTADSBYGGANDE I HEDEMORA 2016-2019 
 

Nedan redovisas planerat framtida bostadsbyggande i Hedemora kommun och är en 

bedömning av möjlig nyproduktion och ombyggnad av bostäder [nytillskott] inom 

kommunen. Det planerade bostadsbyggande för perioden 2016-2019 som här redovisas 

är sammanställningar av de bygglovsärenden och diskussioner om planerad bostads-

byggnation som idag hanteras inom Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det 

planerade bostadsbyggandet är en bedömning av nyproduktion som är beroende av 

många olika samhälls- och privatekonomiska faktorer införför ett slutligt beslut om 

genomförande.  

 

Ombyggda lägenheter [nytillskott] redovisas inom parantes. 

 

 
 
 
 

          OMRÅDE             SMÅHUS         HYRESRÄTT      BOSTADSRÄTT       TOTALT 

1 Hedemora stad 1 12   

2 Västerby     

3 Vikmanshyttan     

4 Garpenberg     

5 Dala-Husby 1    

6 Stjärnsund     

7 Långshyttan     

8 Landsbygd 15    

Z Totalt 17 12  29 

 

 
 
          OMRÅDE              SMÅHUS          HYRESRÄTT     BOSTADSRÄTT      TOTALT 

1 Hedemora stad  124 44 168 

2 Västerby     

3 Vikmanshyttan     

4 Garpenberg     

5 Dala-Husby     

6 Stjärnsund     

7 Långshyttan     

8 Landsbygd 4   4 

Z Totalt 4 124 44 172 

 
 

2012 – 2016 

Färdigställda bostadslägenheter 

2016 – 2019 

Planerade bostadslägenheter 
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Utbyggnadsordningen visar på möjlig framtida bostadsproduktion inom Hedemora 

kommun utifrån idag kända byggprojekt och framtida bedömningar. På kort sikt är 

prognosen relativt säker förutsatt en stabil konjunktur och en hållbarhet kring övriga 

påverkande faktorer. På längre sikt råder helt naturligt en betydligt större osäkerhet i 

genomförandet.  
 

Ytterligare småhusprojekt kommer att tillföras listan i takt med att de blir kända inom 

kommunen. 
 

Projektlägen redovisas bredvid på tillhörande karta. 
 
 

Område/ 

karta 

Fastighet/ 

[kartnummer] 

Antal 

lägenheter 

Preliminärt 

startdatum 

Planerings- 

status 

Bygg- 

kategori 

Hedemora Laxen [1] 16 2016 DP Klar**** Hyresrätt 

Hedemora Ålen [2] 32 2017 DP Klar**** Hyresrätt 

Hedemora  Ålen [3] 32* 2018  DP Klar**** Bostadsrätt 

Hedemora Hägern*** 

[4] 

40*** 2019 DP Klar**** Hyresrätt 

Hedemora Brunnsjöliden 

[5] 

12 2019 DP 2017 Hyresrätt 

Hedemora Brunnsjöliden  

[6] 

12* 2019  DP 2017 Bostadsrätt 

Hedemora Aborren [7] 8 [24**] 2019  DP Klar**** Hyresrätt 

Övriga kn Rensbo [8] 4 2017/2019 DP 2017 Småhus 

      

      

      

Hedemora      

Bostäder 

AB 

     

      

Privat      

byggare      

      

      

      

      

      
Lgh totalt Total 

nybyggnad 

172 Hyresrätter= 124=41/år Stabila 

projekt 

Lgh totalt Minus ersatta 

lägenheter 

156 Bostadsrätter= 44 Osäkra 

projekt 

Lgh/år 

 

Planperiod 

2017-2019 

50/år = 

Byggmål 

Småhus= 4 Stabila 

projekt 

 
*       Lägenhetsprojekt för bostadrätter enligt ovan är beroende av att finna intresserad  privatbyggare som 
         enskilt eller i samverkan med Hedemora Bostäders planerade byggnation av hyreslägenheter, vill genom- 
         föra byggnationen. Alternativt är att HBO överväger att bygga dessa bostadsrätter, ägarlägenheter i egen 
         regi för direkt avyttring. Diskussioner om framtida samverkan är ej påbörjad eller förankrad inom HBOs  
         styrelse. 
 
**     Total nybyggnadsvolym Abborren= 24 lgh [nytillskott 8 lgh] 
 
***    Höghusbyggnad i centrala Hedemora, nuvarande detaljplan kan innebära problem att matcha 
          byggnation  av idag diskuterad byggnadstyp [SABO Combohus 7 vån]  
 
**** Bygglov ej beslutat vid bostadsriktlinjernas antagande september2016 [Laxen klart tidig höst 2016] 
 

UTBYGGNADSORDNING BOSTÄDER 

Hedemora kommun 2016-2019 
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UTBYGGNADSKARTA BOSTÄDER 
Hedemora Stad 2016-2019 
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UTBYGGNADSKARTA BOSTÄDER 

Övriga kommunen 2016-2019 
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UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING 
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Uppföljning och rapportering 
 

Ett mycket viktigt moment i planeringsprocessen gäller uppföljning och rapportering av 

uppfyllelsen av de mål, riktlinjer, prognoser, byggåtgärder, förväntade effekter som 

behandlats inom planarbetet.  
 

Tanken är här att till uppdragsgivaren [Kommunstyrelsens Strategiutskott] regelbundet 

avrapportera hur det konkreta arbetet förverkligas samt hur valda utgångspunkter, 

prognoser, samhällsanalyser, parallellt utvecklas.   
 

Revidering av bostadspolitiska mål skall ske en gång per mandatperiod eller efter beslut 

av Kommunstyrelsen [KSSU] 

 

Planeringsområde Kommentar Ansvarig Tidpunkt Mottagare 

     

Mål-och Riktlinjer     

#Bostadsriktlinjer Måluppfyllelse, avvikelser SSP Årligen KSSU 

#Byggmål 16/19 Måluppfyllelse, avvikelser SSP Årligen KSSU 

#Strategiska val Måluppfyllelse, avvikelser SSP Årligen KSSU 

     

Bostadsmarknaden Utveckling, avvikelser,   SSP & Årligen KSSU 

 planeringsförutsättningar HBO Årligen KSSU 

     

Strategi, åtgärder 

för ökat bostads-

byggande 

Måluppfyllelse, avvikelser, 

effekter 

    SSP & 

    HBO 

Årligen 

Årligen 

KSSU 

KSSU 

     

Planerat bostads-

byggande 

Måluppfyllelse, avvikelser, 

effekter 

    SSP & 

    HBO 

Årligen 

Årligen 

KSSU 

KSSU 

     

Förändringsbehov,  

plantillägg 

Kompletterande mål och 

riktlinjer 

    SSP & 

    HBO 

Årligen 

Årligen 

KSSU 

KSSU 
SSP=Strategisk Samhällsplanerare, HBO= Hedemora Bostäder AB, KSSU=Kommunstyrelsens strategi utskott 
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DEFINITIONER OCH BEGREPP 
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BEGREPP OCH DEFINITIONER 
 

Bostadsrätt 
Bostadsrätt är en upplåtelseform där man äger rätten att nyttja en bostadslägenhet för 

obegränsad tid. Bostadsrättsinnehavare äger inte fastigheten/lägenheten men däremot 

en andel i bostadsrättsföreningen som i sin tur äger fastighete. 
 

Hyreslägenhet 
Hyreslägenhet är en bostadsform där man hyr sin lägenhet av en hyresvärd, ofta ett 

privat bostadsbolag. 
 

Hyresrätt 
Hyresrätt är en bostadsform enligt ovanstående där man hyr en lägenhet [rätten att 

bruka]. 
 

Kooperativ hyresrätt 
Kooperativ hyresrätt är en mellanform mellan vanlig hyres- och bostadsrätt. Boende-

formen är ägnad att ge förutsättningar för en bättre boendemiljö med större inslag av 

boendedemokrati och självförvaltning än vanlig hyresrätt. Viktig skillnad mellan en 

kooperativ hyresrätt och en bostadsrätt är att det är föreningen som hyr eller äger huset 

där medlemmarna bor.  
 

Seniorbostad 
Seniorbostad är en bostad som huvudsakligen riktar sig till boende i övre medelåldern 

eller äldre och boendet har därför ofta höga krav på tillgänglighet och att någon form av 

service ges utöver den man får i en vanlig hyres- eller bostadsrätt. 
 

Särskilt boende [SÄBO] 
Speciellt inrättat boende för svårt sjukdoms- och funktionsdrabbade medborgare där 

kommunen direkt ansvar för hälso- och sjukvårdinsatserna. SÄBO finns i flera olika 

former beroende på insatsbehov, vanligen har boendet mycket hög tillgänglighet och 

hög personalinsats  hela dygnet. För att kunna bo i ett särskilt boende krävs bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen.   
 

Trygghetsbostad 
Med trygghetsbostad avses speciella bostäder med mycket hög tillgänglighet där det ofta 

finns gemensamma utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. 

Trygghetsbostäder har höga konstruktionskrav så det skall vara möjligt att bo kvar även 

för personer som drabbats av allvarliga funktionsnedsättningar.  

 

Vanligen finns även personal som på olika sätt kan stödja de boende under vissa tider på 

dygnet med aktiviteter och annat stöd. Ett ytterligare krav är att bostäderna ska innehas 

av personer som fyllt 70 år. Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ 

hyresrätt eller bostadsrätt.  
 

Ägarlägenhet 
Ägarlägenhet är en bostad som ägs av den som bor där direkt. Kopplat finns en 

samfällighet eller en förening som ansvarar för de gemensamma utrymmena, intressen 

och dess skötsel. Lägenheterna definieras som fastighet var för sig enligt lagstiftning från 

1990. 
 

Ägardirektiv 
Kommunägda bostadsbolag [som Hedemora bostäder AB] spelar en viktig roll för 

bostadsförsörjningen. För att bolaget skall fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt ger 

kommunen [ägaren] i s.k. ägardirektiv tydliggöranden vad man vill med bolaget och 

vilken nytta det skall tillföra kommunen och dessinvånare samt ramar och villkor med 

verksamheten. 
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Bostadspolitiska Riktlinjer 2021-2024  

Bo i attraktiva Hedemora 
 
Att ta fram fler nya hållbara bostäder är en av vår tids absolut viktigaste strategiska frågor i ett 
kommunalt utvecklings-och ansvarsperspektiv och tydliga krav ställs idag om att verka för en 
effektiv kommunal bostadsförsörjning. 
 
Attraktiva boendemiljöer och goda bostäder har avgörande betydelse för möjligheterna till ett 
fortsatt attraktivt Hedemora.  
 
Goda regionala pendlingsmöjligheter bidrar idag till att boendet ofta blir en avgörande 
konkurrensfaktor vid val av bostadsort. 
 
Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen handlar ytterst om att våra egna invånare och 
nya potentiella inflyttare ska ha möjlighet att i Hedemora kommun hitta ett bostadsutbud som 
uppfyller högt ställda krav och livsförväntningar. 
 
Tillsammans med övriga lokala aktörer på bostadsmarknaden vill vi kunna erbjuda Hedemoras 
invånare attraktiva bostäder och goda boendemiljöer. 
 
Ordf. Kommunstyrelsen  
Ordf. Strategiutskottet  
Ordf. AB Hedemorabostäder  
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Framtid och utvecklingsmöjligheter 
En av Hedemoras viktigaste framtida samhällsutvecklingsfrågor är att verka för att människors 
behov av goda, tillgängliga och hållbara bostäder kan tillgodoses i såväl våra tätorter som 
landsbygdsområden. 
Bostadsbyggandet i vår kommun är inte bara ett sätt att ge alla invånare bra och trivsamma hem. 
Det är också ett sätt att skapa attraktiva och trygga miljöer i våra tätorter och på vår landsbygd. 
Genom bostadsbyggandet kan vår kommun också bidra till att förverkliga riksdagens 
arkitekturpolitiska mål. 
Vi ser också att Hedemora och Södra Dalarnas kommuner under kommande årtionde allt 
snabbare integreras till tillväxtregion Stockholm-Uppsala-Mälardalen. 
Vi ser en ökad bostadsefterfrågan även mot bakgrund av den demografiska utveckling vi står 
inför med betydligt fler äldre invånare i behov av att byta till bostäder med högre tillgänglighet, 
samt ett ökat inflyttningsintresse, behov av fler moderna lägenheter för rekryterad personal till 
vårt lokala och regionala näringsliv. 
Hedemora kommun har ett mycket gynnsamt geografiskt läge för att i framtiden bli en 
framgångsrik bostads- och etableringskommun.  
Den geografiska belägenheten, med närhet till Stockholm-Uppsala-Mälardalen i söder och 
Falun-Borlänge i norr, ger i kombination med en alltmer väl utbyggd transportinfrastruktur för 
både väg- och järnväg, mycket starka möjligheter för Hedemoras framtida samhällsutveckling. 
Möjligheterna för att bo och verka i Hedemora är bra med tillgång till byggbara tomter för både 
villor och flerbostadshus i stad och landsbygd. Detta även till konkurrenskraftiga bostads- och 
markpriser.  
Hedemora kommun tror på att tillvarata både byggtraditioner och moderna arkitekturinriktningar. 
 

Hållbarhet 
Hållbarhet är en viktig strategisk framgångsfaktor i Hedemora kommuns framtida bostads- och 
samhällsutveckling. Följande dimensioner är våra utgångspunkter: 

Social hållbarhet 
Nya bostäder ska planeras så att de kan erbjudas i flera boendeformer (småhus, flerbostadshus) 
och med olika upplåtelseformer (ägarrätt, bostadsrätt, hyresrätt) som passar invånarnas behov, 
önskemål och förutsättningar. 
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Det ska finnas bostäder för livets alla skeden som möjliggör trygghet att bo i den livsmiljö man 
önskar och som passar skiftande individuella omständigheter. Det ska vara möjligt att göra en 
boendekarriär. 
God tillgänglighet ska finnas både inom våra bostäder och utemiljöer för att gynna trivsel, 
samvaro, närhet till viktig basservice- och vård. 
Trygghet ska skapas både i hemmen och i våra utomhusmiljöer. Detta kan åstadkommas genom 
att tillvarata och utveckla småstadens positiva värden. Exempel på sådana värden kan vara 
mötesplatser och en blandning av bostäder, arbetsplatser, föreningslokaler och kommersiella 
verksamheter men också en blandning av ägarförhållanden och storlekar på bostäder. På detta 
sätt skapas miljöer som är befolkade vid dygnets alla timmar och där människor kan ta hand om 
varandra.  
Nya bostäder ska ha närhet till service och kollektivtrafik för att möjliggöra ett samhälle med 
god tillgänglighet. Möjlighet till rekreation, fritids- och kulturaktivitet är också viktigt för att 
uppnå en god hälsa och livsmiljö.  
 

Ekonomisk hållbarhet 
Nya bostäder ska planeras både utifrån samhälls-och privatekonomiskt hållbara perspektiv. 
Hyresnivåer/boendekostnader måste anpassas efter olika gruppers utgångspunkter och 
förutsättningar utan att härigenom skapa ogynnsam segregation socialt och geografiskt i våra 
orter. 
God tillgänglighet och närhet mellan bostäder och service bidrar till ett ekonomiskt hållbart 
samhälle och boende. Vid ny- och ombyggnation ska om möjligt hållbara materialval väljas, för 
att skapa attraktiva stads- och ortmiljöer. 
 

Ekologisk hållbarhet 
Nya bostäder ska planeras utifrån visionen om ett hållbart samhälle som främjar miljöanpassade 
och resurssnåla transporter samt effektiv markanvändning. Bostadsbyggande ska om möjligt 
lokaliseras nära service så som skola, förskola, kollektivtrafik med tillgång till grönområden och 
med goda cykelmöjligheter. 
Byggnationer ska anpassas till förutsägbara klimatförändringar under bostädernas och 
infrastrukturens beräknade livslängd. 
Material både vid byggande och vid rivningar ska tillse att restavfall hanteras med miljöhänsyn. 
Vid exploatering ska hänsyn tas till natur- och kulturvärden. Människors behov av bostäder 
måste vägas mot värdet av att bevara jordbruksmark, åkerholmar och stränder. Parker, 
grönområden och alléer ska anläggas för sina estetiska värden, för rekreation och trevnad samt 
för att främja biologisk mångfald och spridningssamband.  
Energieffektivisering och miljöanpassning vid ny– och ombyggnation ska uppmuntras. 
 

Framtidens småstads- och landsbygdsboende 
Småstadens positiva värden ses idag av många som något som bör eftersträvas då vi bygger 
vidare på samhället. Många större städer försöker idag läka såren efter modernismens planering 
genom att återskapa småstadens blandning av olika bostadstyper och kommersiella 
verksamheter. I detta sammanhang kan Hedemora med sin stadskärna och sina attraktiva 
bostadsmiljöer tjäna som förebild för samhällsplaneringen.  
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Hållbara bostadsmiljöer i närmare samklang med naturen och med nära access till 
friluftsaktiviteter i vardagen blir attraktivare. 
Bra lokaliserade kommuner som Hedemora med en hög kommunikationsstandard kan erbjuda 
både storstadsnära arbetsmarknads- och serviceaccess på rimliga tidsvillkor och en attraktiv lokal 
livsmiljö som erbjuder stor variation och frihet. 
Här har kommunen en viktig roll med att aktivt bidra till en utveckling som utgår från 
medborgardialoger gällande boendes behov. Utbyggnad av infrastrukturen så som vägar, 
kollektivtrafik, bredband och främjande av innovativa servicelösningar blir också en viktig 
uppgift.  
I enlighet med Hedemora kommuns Översiktsplan ska kommunen upprätthålla en stor mångfald 
i bostadsutbudet. Ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer inom såväl befintliga som 
nya områden ska göra det enklare att byta bostad inom ett bostadsområde där man trivs och 
gärna vill stanna. 
Hedemora behöver fler moderna lägenheter som följer dagens tillgänglighetskrav och svarar upp 
mot bostadsmarknadens behov. Detta kan också komplettera vår bebyggelse med inslag av ny 
spännande arkitektur.  
Analyser visar att det finns en stor inkomstvariation i Hedemora idag som möjliggör ett bredare 
spektrum av boendestandarder både inom småhus- som flerbostads-sektorer, vilket möjliggör 
nybyggnationer. 
Genom att bygga nytt frigörs prisvärda boendealternativ i det äldre bostadsbeståndet av villor 
och flerbostadshus, vilket är gynnsamt för hushåll som söker bostäder med lägre 
boendekostnader. 
 

Planeringsarbetets upplägg genomförande 
Ansvarig nämnd för Hedemora kommuns strategiska boendeplanering är 
Kommunstyrelsen, Strategiutskottet (KSSU). 
Ett flertal övriga kommunala nämnder och verksamheter är berörda och har ansvar för 
kommunens frågor som berör boende, bostäder och boendemiljöer. Exempelvis Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen som bär ansvar för upprättande av, kommunens 
fysiska översiktsplanering, detaljplaner och bygglovshantering. 
Omsorgsnämnden med Omsorgsförvaltningen som ansvarar för kommunens särskilda 
boendeformer (SÄBO), specialbostäder för äldre och funktionshindrade, andra utsatta grupper 
och individer. 
Kommunstyrelsen och Kommunledningsförvaltningen med ansvar för kommunens översiktliga 
samhällsutvecklingsfrågor. 
Även kommunens bolag AB Hedemorabostäder samt Hedemora Energi AB är självklart berörda 
av flertalet aspekter kring bostadsförsörjningsplaneringen och dess slutliga verkställande. 
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Bostadspolitisk vision, mål och riktlinjer 
Hedemoras framtida utveckling 

 

Det pågår en betydande samhällsstrukturell förändring med en stark demografisk ökning av 
framförallt vår äldre befolkning, likväl som en omfattande förvandling av vårt näringsliv och vår 
arbetsmarknad genom fortsatt digitalisering, robotisering, högre utbildnings- och 
kvalifikationskrav.  
Detta kräver hög insikt om framtidens krav samt en tydlig bild av vad som krävs för att hantera 
dessa viktiga utmaningar i vår samhällsplanering.  
Hedemora kommun ska väl ta tillvara på de äldre byggnadsmiljöer och fastigheter som har ett 
stort kulturellt och historiskt värde för bygdens, orternas identitet och yttre boendemiljöer, men 
även att funktionellt våga förändra och modernisera i det äldre bostadsbeståndet så att 
tillgänglighet och andra viktiga boendekvaliteter kan höjas. 
Det måste finnas plats för modern ny bebyggelse som kan tillföra staden och omgivningen nya 
bostadskvalitéer och som kan ge oss en tydlig och attraktiv boendeprofil. 
Vi måste också skapa trivsamma bostäder för alla, det måste finnas bostäder för varje plånbok, 
det måste finnas bostäder där man kan bidra själv med upprustning i egen takt och vilja till 
standard, likväl som nya modernare bostäder med helt andra standard- och kostnadsnivåer. 
Hedemora kommun ska ha tydliga riktlinjer för ett hållbart, miljöanpassat och tillgängligt 
bostadsbyggande. Vi vill se en mångfald i boendemiljön där alla lever och verkar tillsammans 
oavsett social, etnisk och demografisk bakgrund. 
Kommunen bör också försäkra sig om att ha tillgång till kommunikationsmodeller anpassade till 
den lokala demografins behov och vara i framkant när det gäller medborgardialoger för att skapa 
delaktighet i kommunens samhällsutveckling. 
Vår grundläggande bostadspolitiska vilja i detta sammanhang är att vi i Hedemora ska erbjuda 
regionalt konkurrenskraftiga, goda och prisvärda bostäder till alla våra medborgare. 
 

Bostadspolitiska riktlinjer 
• Hedemora ska vara ett konkurrenskraftigt boendealternativ i Dalarna med ett attraktivt 

bostadsbestånd både i stad och landsbygd. Oavsett ekonomisk, etnisk och social eller 
funktionell bakgrund ska alla ha möjlighet att hitta en god bostad. 
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• Samhällsbyggnaden i Hedemora ska präglas av hög ambitionsnivå. Nya bostäder ska 
möta nutida och framtida behov och vara anpassade till vårt kulturarv och historia.  

• Hedemora ska utveckla tillgängliga och trygga bostäder och bostadsmiljöer som byggs 
för långsiktig hållbarhet med goda materialval, låg energiförbrukning samt ett effektivt 
tillvaratagande av bygg- och hushållsavfall. 

• Boendemiljöer ska i arkitektur och funktion ge goda förutsättningar för de boendes 
naturliga gemenskap, sociala samspel och jämställdhet. Boendet ska möjliggöra för alla 
delar av samhället att mötas.  

• Nya bostäder och bostadsområden i Hedemora ska placeras med nära tillgänglighet till 
G/C, service och kollektivtrafik för att möjliggöra en effektiv och hållbar 
transportförsörjning. 

• Tillkommande nya bostäder ska bidra till att bostadsbeståndet kompletteras och utvecklas 
med en god variation avseende bostadstyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. I 
kommunens mindre tätorter ska bostadsutbud och bostadsbehov analyseras och 
handlingsplan för orternas utredning ska tas fram. 

• Hedemora kommun ska utveckla tydliga strategier och åtgärder för att motverka och 
förebygga social segregation, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 

• Hedemora kommun ska ha en god och kreativ samverkan med bostadsmarknadens 
aktörer och brukare i syfte att förverkliga viktiga gemensamma utvecklingsmål för 
bygden. Vi bygger framtiden tillsammans. 

• Hedemora kommun ska genom sitt allmännyttiga bostadsbolag strategiskt kunna verka 
för en bostadsutveckling gällande både hyres-, bostads- och äganderätter inom den lokala 
bostadsmarknaden. 
 

Strategiska val 
• Vi ska genomföra kvalificerade lokala bostadsmarknadsanalyser. 

• Vi ska hitta smarta och effektiva möjligheter att bättre nyttja de bostäder som redan finns 
och skapa förutsättningar till bostadsbyten inom hela bostadsbeståndet.  

• Vi ska i samarbete med AB Hedemorabostäder och privata hyresvärdar ta fram en plan 
för att göra boende i lägenheter mer attraktivt. Exempel på åtgärder kan vara att främja 
odling på gårdar eller att skapa lägenheter med uteplats i markplan.  

• Bostadsmarknaden i Hedemora tätort präglas idag och den närmaste framtiden av brist på 
bostäder medan de mindre orterna har ett visst bostadsöverskott. Särskilda insatser bör 
göras för att i dialog med invånare och näringsliv öka attraktiviteten hos de mindre 
orterna. Samtidigt ska satsningar på strategiskt markförvärv och nya detaljplaner göras.  

• Vi ska marknadsföra bostadsmarknadens möjligheter i Hedemora för så väl 
bostadssökande, byggintresserade, investerare och övriga intressenter. 

• Vi ska ge äldre medborgare som lämnar sitt småhus/villa till försäljning eller uthyrning 
på bostadsmarknaden prioritet inom allmännyttans bostadskö till lägenheter med högre 
tillgänglighet i till exempel markplan och med poäng i bostadskön. 

• Vi ska i vår utvecklings- och bostadsplanering väl ta tillvara och marknadsföra 
högattraktiv tomtmark i centrala och natursköna tomtlägen.  
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Mål för bostadsbyggandet 2021-2024 
• Hedemora kommuns övergripande produktionsmål för nya bostäder under perioden 

2021-2024 ska vara att antalet bostäder ständigt utvärderas så att behovet motsvarar 
efterfrågan. Kommunen ska aktivt bevaka och följa bostadsmarknaden för att sträva efter 
ett Hedemora med såväl bostadsrätter och hyresrätter, som attraktiva tomter i hela 
kommunen.  

• Hedemora kommun som organisation ska präglas av ett förhållningssätt som möjliggör 
smidiga planerings- och bygglovsprocesser. Effektiva partdialoger som tidigt skapar 
förståelse för olika perspektiv och krav i planering och byggande kan ge bättre 
möjligheter att snabbt realisera för kommunen idag mycket viktiga bostadsbyggnationer. 

• Det ska alltid finnas aktuella detaljplaner för nybyggnation av flerbostadshus (FBH) i 
centrala Hedemora.  

• Hedemora kommun ska under 2022 tillsätta en kvalificerad utredning för det långsiktiga 
behovet av bostäder för äldre invånare (inkl. särskilda boendelösningar (SÄBO) samt 
Biståndsbedömt Trygghetsboende). Utredningen ska ge tydliga besked om framtida 
bygg- och bostadsbehov, möjligheter att bedriva en effektiv vård- och omsorg, behov av 
goda tillgänglig-hetslösningar samt hur äldres hälsa och samhällets vårdkostnader kan 
gynnas positivt av rätt utformade bostäder och boendemiljöer. 

• Hedemora kommun ska under de närmaste åren påbörja framtagning av nya Trafikplaner 
för Hedemora. Av stor betydelse är att de nya trafikplanerna förmår bidra till att stärka 
attraktiviteten för boende i kommunens landsbygdsorter med förbättrad tillgänglighet, 
goda G/C-vägar, god tillgång till kollektivtrafik, trygghetsskapande åtgärder, ökad 
trafiksäkerhet, minskad bullerstörning och andra viktiga åtgärder som kan öka 
boendekvalitén. Genomförandeplan av Fullmäktiges Trafikplan för Hedemora stad 
beaktas i investeringsbudget och årsplan.  
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Fakta om bostadsmarknaden i Hedemora kommun 
Fakta om kommunens bostadsbestånd 
Hedemora kommun har idag ett totalt bostadsbestånd som uppgår till totalt mer än 8000 
bostäder. 
Av dessa utgörs 4708 st. (57%) av friliggande småhus, villor, rad- och kedjehus. 
3102 st. (38%) är lägenheter som finns i flerbostadshus medans övriga lägenheter inklusive 
specialbostäder (för t.ex. äldre, funktionshindrade) uppgår till 432 st. (5%). 
Av kommunens 3102 lägenheter i flerbostadshus utgörs 2012st. (65%) av hyresrätter där den 
största aktören är AB Hedemorabostäder med 1108 lägenheter, vilket utgör 55 %, av 
hyresmarknaden, övriga 904 hyresrätter ägs av privata hyresbolag och privatpersoner. 
Av övriga lägenheter i flerbostadshus utgörs 1057 (34%) av bostadsrättslägenheter med 
bostadsrättsföreningar som huvudman. De återstående 33 lägenheterna (1%) är ej definierade 
avseende innehåll. 
 

Bostadsbeståndet per område 
Mer än hälften (52%) av kommunens bostadslägenheter och 72% av totalt 3102 
flerbostadslägenheter finns lokaliserade till centralorten. Hedemora stad har 2238 lägenheter i 
FBH-hus varav 1400 (63%) utgörs av hyreslägenheter i allmännyttan och privata bostadsbolag. 
Av kommunens småhusbestånd (4708) finns 36% (1695) bostäder lokaliserade till landsbygden, 
vilket nästan motsvarar andelen i Hedemora stad (1754 bostäder (37%). 
Andelen småhus i kommunens övriga tätorter är mycket hög och ligger i intervallet 57-93%. 
Merparten av kommunens 281 specialbostäder finns lokaliserade i Hedemora stad (184/65%) 
och Långshyttan (61/22%). 
 

Bostadsbeståndets ålder 
Hedemoras bostadsbestånd präglas liksom i flertalet inlandskommuner av ett underskott av både 
småhus- och flerbostadslägenheter byggda efter 1990-talet. Mycket få bostäder har tillförts mot 
bakgrund av en betydande befolkningsminskning och tidvis osäkra framtidsförhållanden. 
Efter 2010 har Hedemora kommun noterat måttligt ökade fastighetspriser och boendekostnader, 
likt övriga landets utveckling på bostadsmarknaden. 
Trenden har minskat flyttunderskotten i många landsbygdskommuner som även gynnats av 
senare års höga invandring. Även ett ständigt ökande demografiskt tryck från äldre invånare i 
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behov av nya mer tillgängliga bostadslösningar ger sammantaget en bostadsbrist som idag inte 
bara berör Hedemora stad utan flertalet kommuntätorter. 
Problembilden berör här inte bara byggnadsvolymer och behovet av attraktiva bostäder utan i att 
det äldre flerbostadsbeståndet har tillgänglighetsbrister som idag försvårar både kvarboende för 
befintliga äldre invånare, men även gör att en omflyttning från småhus till flerbostadshus 
försvåras. 
Behovet av nya moderna bostäder och effektivare möjligheter till omflyttning inom existerande 
bostäder är avgörande för att Hedemora ska fortsätta utvecklas positivt framöver. 
 

Allmännyttans hyresbostäder i Hedemora 
Allmännyttan är kommunala bostadsföretag med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla 
invånare – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. 
Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer. 
Hedemora kommuns allmännyttiga bostadsbolag är AB Hedemorabostäder. 
 

Bostäder för speciella behovsgrupper 
Kommunen har ansvaret att genom god samhälls- och bostadsplanering se till att de finns 
tillräckligt med bostäder för samtliga av kommunens invånare. 
För vissa speciellt utsatta samhällsgrupper har kommunen även ett särskilt ansvar att 
tillhandahålla egna väl anpassade bostadslösningar. Det handlar här om bl.a. våra äldre invånare, 
personer med funktionsnedsättning och andra med särskild utsatthet. 
Hedemora har här ett stort antal boendelösningar som upprätthåller goda möjligheter för dessa 
behovsgrupper att finna effektiv omvårdnad och ändamålsenliga bostäder. 
I Hedemora kommun finns flertalet särskilda boenden, med ett 130-tal platser. Likaså har 
kommunen flertalet, i nuläget ett femtiotal, platser på olika boenden inom LSS i såväl Hedemora 
stad som i Långshyttan. Ett mindre antal platser med bostäder med särskild service inom SoL 
(socialpsykiatrin) finns också.  
I Hedemora finns också ett större antal seniorlägenheter.  
 

Trygga, säkra och tillgängliga boendemiljöer 
Dagens lagstiftning och riktlinjer både nationellt och internationellt ställer idag krav på att vi kan 
förverkliga trygga, säkra och tillgängliga boendemiljöer så att personer med olika grader av 
funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och fullt ut kunna medverka på livets alla 
områden. 
Tillgänglighet och användbarhet för människor i alla åldrar ska därför genomsyra all 
samhällsplanering, byggnation, drift, underhåll och förbättringar av både inre och yttre fysiska 
bostadsmiljöer i kommunen. 
Hedemora kommun har under senare år genomfört ett flertal tillgänglighetsinventeringar i främst 
Hedemora centrum och för närvarande pågår en insamling av nya data. Materialet tillämpas både 
i direkta åtgärdssammanhang men även som underlag i långsiktig kommunal samhällsplanering. 
Inventeringar har även genomförts av AB Hedemorabostäder senast 2020 avseende tillgänglighet 
i allmännyttans fastigheter. 544 av bolagets 1108 hyreslägenheter (49%) idag klassas som lätt 
tillgängliga genom markläge eller hissförekomst. 
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Idag finns det brister i bostädernas yttre och inre miljö som behöver åtgärdas för att säkerställa 
att kommunen följer lagstiftning och riktlinjer. AB Hedemorabostäder planerar införa medicinsk 
förtur för personer i behov av tillgänglighet. 
Ett tillgänglighetsproblem är att de flesta flerbostadshus i kommunen saknar hiss till samtliga 
våningsplan, inklusive källarutrymmen. Ungefär hälften av allmännyttans bostäder kan dock 
bedömas vara tillgängliga. En så kallad medicinsk förtur till dessa lägenheter bör därmed skapa 
förutsättningar för tillgängliga boendemiljöer för kommunens invånare.  
Hiss finns i samtliga nybyggda seniorlägenheter i kommunen och även i våra särskilda 
äldrebostäder. Även våra större privata hyresbolag har som policy att sätta in hiss vid större 
ombyggnader av sina hyresbostäder. 
 

Fritidshus i Hedemora 
I Hedemora kommun finns närmare 2000 fritidshus vilket sommartid och vid andra ledigheter 
ökar vår bostadsbefolkning. 
Det finns goda möjligheter att exploatera nya områden lämpliga för framtida 
fritidshusbebyggelse i natursköna omgivningar runt om i kommunen. 
Många fritidshus omvandlas idag till mer eller mindre permanenta bostäder och det är av stor 
vikt att detta följs av samhällsplaneringen då påverkan gällande behov av samhällsservice och 
utbyggnad av exempelvis infrastruktur kan bli betydande. 
 

Fakta om boendet 
Hedemora kommun har idag en folkmängd på 15 400 personer varav 7 500 bor i centralorten 
Hedemora stad. 
Sedan 2013 har kommunen till följd av ett bättre arbetsmarknadsläge förbättrade 
pendlingsmöjligheter regionalt samt en hög invandring ökat befolkningen med över 300 
personer. Vår bedömning är att befolkningstillväxten har goda utsikter att fortsätta, förutsatt att 
kommunen klarar av att erbjuda det bostadsbyggande som denna utveckling förutsätter. Även 
den demografiska utveckling vi står inför med en ökande äldre befolkning ställer stora anspråk 
på kommunens förmåga att utveckla vår framtida bostadsmarknad. 
Drygt 70 % av Hedemoras befolkning bor idag i småhus som är den vanligaste boendeformen i 
kommunens samtliga tätorter och landsbygdsområden. I flerbostadshus, hyresrätter, bor cirka 18 
% av befolkningen, medan 8% bor i bostadsrätter i flerbostadshus, medan övriga invånare ryms 
inom specialbostäder 1%, och 4 % i övriga ej specificerade bostäder. 
En betydande brist på bostäder finns idag inom vårt flerbostadsbestånd med fokus på prisvärda 
och högt tillgängliga hyresbostäder i centrala byggnadslägen i Hedemora stad. Behovet av nya 
bostäder kommer att finnas under lång tid p.g.a ökande befolkning inom centralorten samt 
demografiskt påkallade utbyggnadsbehov av bl.a tillgängliga lägenheter för ett ökande antal 
äldre.  
 

Kommunens aktuella mark- och bostadsutbud 2021 
Totalt omsätts cirka 400 bostäder årligen i Hedemora kommun. I genomsnitt utgörs 150 av dem 
av småhus, 100 bostadsrätter samt 150 hyreslägenheter förmedlade genom allmännyttan och de 
privata          bostadsbolagen. 
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AB Hedemorabostäder har en relativt kort kötid på mellan 1-12 månader i centrala Hedemora. 
Ungefär hälften av kön består av bolagets egna hyresgäster. En fjärdedel kommer från andra 
kommuner men söker inte aktivt bostad, eller så uppfyller de inte bolagets kriterier.  
2020 såldes totalt 132 småhus i Hedemora med ett genomsnittspris på 1,3 Mkr. 
I kommunen finns också viss privat bostadsuthyrning av både småhus, lägenheter och rum. 
Både bostads- och tomtmarkpriser i Hedemora ligger väl under regionalt genomsnitt med 
förekomst av högre prisnivåer i attraktiva sjönära bygglägen, kulturorter som Smedby och 
Stjärnsund, samt inom Hedemora stad. Låga generella marknadspriser är dock ofta ett problem 
vid finansiering av nybyggnationer inom kommunen. 
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Framtida bostadsmarknad och utvecklingsinriktning 
 

Kommunenkät till villaboende 
Hedemora kommun genomförde våren 2020 tillsammans med vårt bostadsbolag AB 
Hedemorabostäder en omfattande enkätstudie bland kommunens äldre villaboende. Enkäten 
besvarades av närmare 70% av de tillfrågade.  
Totalt omfattar studien över 2000 villahushåll, med boende i åldrar från 60 år och uppåt med 
fokus på att få en tydligare bild av hur dagens äldre upplever både sitt nuvarande boende och 
framtida behov och önskemål. 

• 588 tillfrågade svarar att de bor i enplanshus.  

• 705 tillfrågade svarar att de bor i tvåplanshus. 

• 53 tillfrågade svarar att de bor i treplanshus.  
En viktig observation i denna studie är att närmare 44 % av hushållen bor i småhus/villor med 1-
plan, vilket betyder att de flesta kommer att ha mycket goda möjligheter att bo kvar i sitt boende 
långt upp i åren. 
Av samtliga hushåll uttrycker idag 2 av 3 att de inte har aktuella flyttplaner till annat boende, vi 
ser även att många av dagens villabostäder (45%) har relativt goda möjligheter till vidare 
bostadsanpassning som kan ge de boende ett betydligt förlängt kvarboende. 
Drygt 55% uttrycker dock att man har större förväntade reparations- och ombyggnadskostnader 
vilket i högre åldrar i många fall kan ses som en tung ekonomisk utmaning att förverkliga. 
Närmare 50% av villahushållen uttrycker här behov av större ombyggnationer/reparationer inom 
5 år, 30% inom 0-3 år. 
Även sociala och hälsomässiga skäl att vara ensamstående äldre i villa kan vara värt en djupare 
reflektion trots goda insatser från hemtjänst och annan vårdservice. 
En vidare aspekt i vårt lokala sammanhang är också att möjligheterna att flytta till andra 
anpassade boendeformer är relativt låsta i dagsläget. Detta då det i Hedemora råder brist på 
attraktiva tillgängliga senior- och trygghetsbostäder. 
Här påverkas även yngre familjehushåll i ett läge där äldre prisvärda småhus och villor i 
praktiken undanhålls den lokala bostadsmarknaden. 
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Eget boende för våra yngre 
Idag bor närmare en tredjedel av ungdomarna mellan 20–27 år fortfarande kvar i 
föräldrahemmet, vilket är närmast en fördubbling sedan föregående generation på 80- och 90-
talet. 
AB Hedemorabostäder har infört nya köregler där unga kan ställa sig i kö från 16-års ålder.  
Även företagsutveckling och arbetsmarknad kan drabbas med rekryteringssvårigheter, något som 
motverkas av AB Hedemorabostäders näringslivsförtur. Att vi har lämpliga och attraktiva 
bostäder är betydelsefullt för hela vår samhällsfunktion. 
En del av lösningen är att starta flyttkedjor där äldre ensamboende i småhus får möjlighet till 
lämpligare nytt boende, vilket kan frigöra billiga äldre småhus till yngre familjer. Likaså kan 
äldre som idag bor i mindre tillgängliga bostäder genom nybyggnationer flytta till nya 
lägenheter, och därmed skapa möjligheter för ungdomar att ta över dessa äldre hyresbostäder. 
 

Trygga och tillgängliga bostäder och utemiljöer  
Våra bostäder och utemiljöer ska hålla hög standard gällande både inre och yttre tillgänglighet. 
Hedemoras boendemiljöer ska byggas utifrån att samtliga kommuninvånare oavsett bakgrund, 
livssituation eller funktionsvariation känner tillhörighet och trygghet. Våra bostadsområden ska 
dessutom planeras så att områden med såväl flerfamiljshus som småhus, bostadsrätter och 
hyresrätter samlas i samma områden, i så hög grad som möjligt. På så vis minskar risken för 
segregerade områden och möten över exempelvis generationsgränser möjliggörs.  
Våra bostadsområden ska dessutom byggas utifrån ett tydligt trygghetsperspektiv. Utemiljöer 
som inbjuder till samvaro och upplysta platser för säkra transporter till och från hemmet är 
exempel på viktiga prioriteringar för Hedemora.  
Merparten av vårt nybyggnadsbehov av senior- och trygghetsbostäder ska planeras med en 
central stadslokalisering med nära gångavstånd till dagligvaruhandel och vård- och hälsoservice. 
Det är viktigt att vår samhällsplanering inte bara i Hedemora stad utan även i kommunens övriga 
tätorter ger mycket hög prioritet i att åtgärda tillgängliga, trygga och säkra gång- och cykelstråk i 
centrala ortlägen. 
Även rent samhällsekonomiskt finns här betydande långsiktiga vinster av att upprätthålla hög 
tillgänglighetsstandard i våra inre och yttre bostadsmiljöer enligt vad som beskrivs i detta 
bostadsprograms riktlinjer. 
Åtgärder ska därför preciseras och sedan genomföras utifrån en prioritering vid våra viktigaste 
stadsområden.  
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Mark- och planberedskap för bostadsbyggande 
Kommunens aktuella fysiska mark- och planberedskap 
Hedemora kommun ska ha en god planberedskap med moderna flexibla detaljplaner som bidrar 
till att skapa goda och hållbara förutsättningar för företag och medborgare. För att uppnå detta 
krävs god framförhållning, helhetsperspektiv, genomarbetade processer och hög kompetens. 
Hedemora kommun har en relativt god tillgång på detaljplaner för framtida byggnation. Som i de 
flesta kommuner är dock en del detaljplaner föråldrade och behöver moderniseras för att stötta 
dagens behov. 
En speciellt viktig aspekt här är att dagens trafiksystem och delhuvudtrafikleder i centrala 
Hedemora stad som redan idag har en hög trafikbelastning, vilket påkallar utbyggnadsåtgärder. 
 

Vidare utveckling av attraktiva byggmöjligheter 
Hedemorabygden har unika förutsättningar för attraktiva boenden med sin spännande topografi, 
närhet till sjöar, älv, skogar, ängar, god service, kommunikationer, miljöer för hemarbete och 
friluftsliv i ett tryggt socialt sammanhang. 
Attraktiva nya framtida utvecklingsområden för långsiktigt bostadsbyggande bör utredas vidare 
av Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med kommande revideringar av 
Hedemoras Översiktsplan samt Fördjupade ÖP för kommunens tätorter. 
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Övergripande strategier för bostadsförsörjning i Hedemora  
Fokus i detta sammanhang är att ge extra tydlighet kring några speciellt viktiga strategiska plan- 
och byggåtgärder som vi bedömer absolut nödvändiga för att få igång ett framtida attraktivt 
bostadsbyggande i Hedemora, effektivare flyttkedjor och bättre reella möjligheter att nyttja 
värdefull befintlig bostadskapacitet i Hedemora kommun. 
Hedemora kommun ska arbeta för: 

• Nyproduktion av flerbostadshus, hyresrätter. I Hedemora finns attraktiva boenden för den 
som vill hyra sin bostad.   

• Nybyggnation av attraktiva och tillgängliga bostadsrätter. I Hedemora finns det goda 
livet. Här utvecklas bostadsrätter med hög kvalitet, tillgänglighet och i attraktiva områden 
som lockar exempelvis äldre att sälja sin villa och därmed starta en flyttkedja som leder 
till att eftertraktade småhus kommer ut på marknaden.  

• Ett strategiskt markinnehav som möjliggör skapande av attraktiva tomter.  

• Den nära staden. Hedemoras stadsplanering och övergripande samhällsbygge, i hela 
kommunen, präglas av integrerade bostadsområden med hög social närvaro och med 
varierande boendeformer. Våra bostadsområden har utifrån sina förutsättningar hög 
tillgänglighet och säkerhet och våra grönområden utformas utifrån ett ekologiskt och 
socialt hållbart perspektiv. 

• Att allmännyttans bostäder används strategiskt. Genom medicinsk förtur, det vill säga att 
bostäder med anpassningar fördelas till dem med medicinska behov av dem, kan 
kostnaderna för bostadsanpassningar reduceras.  

• Att samtliga delar av Hedemora kommun är livskraftiga och attraktiva platser att leva, 
verka och bo på.  

• Ett tryggt åldrande. Främja och aktivt stödja initiativ för attraktiva boendeformer för 
äldre. Utforma möjligheterna för ett rikt liv för Hedemoras äldre, gemensamt med 
invånarna i Hedemora, såväl i eget hem som i kommunens boendeformer. 
 

Realisering av bostadsförsörjningsplanen 
Följande åtgärder prioriteras för att möjliggöra en effektiv framtida bostadsförsörjning och ett 
konkret realiserande av Hedemoras som konkurrenskraftig bostads- och etableringskommun. 
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• Väl utvecklad samhällsbyggnadsprocess – från idé till genomförande i enlighet med 
kommunens övergripande strategier.  

• Samverkan i hela kommunkoncernen samt med vårt privata näringsliv.   
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Behov av nya bostäder 2021-2024 
Demografisk bostadsefterfrågan 
Bostadsefterfrågan påverkas av många olika faktorer och är inte helt enkel att härleda med någon 
exakthet. 
Tillväxten av befolkning och hushåll totalt och i olika åldrar är de viktigaste faktorerna då 
bostadsbehoven ändrar sig allt eftersom människors livssituation ändras. Efterfrågan styrs här av 
ekonomiska och sociala faktorer så som möjligheten till arbete, inkomstnivåer, boendekostnader, 
läge, kvalitetspreferenser och möjligheter till bostadsfinansiering. 
 

Befolkningsutveckling 2021-2024 
 

 

 

I genomförda prognoskalkyler kan vi se att kommunen trots en förväntad befolkningsminskning 
kommande år ändå får ett närmast oförändrat antal hushåll beroende på samtidig 
hushållssplittring. Vi ser här en fortsatt god efterfrågan från yngre invånare men även från 
nyinflyttade personer, nyrekryterade av betydelse för vårt näringsliv. 
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Den mest påtagliga och viktigaste demografiska förändringen med bäring på bostadsmarknaden 
gäller våra äldre. Enbart ålderskategorin 80+ kommer här öka med närmare 45% (+390 inv.) och 
90+ med närmare 25%, (41 inv.). 
 

Efterfrågan från olika åldersgrupper 
Över hela landet förväntas en mycket betydande efterfrågan på seniorlägenheter och andra 
specialiserade boende- och vårdformer för äldre mot bakgrund av den redovisade demografiska 
utvecklingen. 

Bostäder för äldre med speciella behov 
Det är betydelsefullt att kommunen tydligare utreder det framtida behovet av särskilt och övrigt 
trygghetsboende för äldre invånare. Ett attraktivt och behovsanpassat boende är viktigt inte bara 
för de äldre, utan också för anhöriga, samt för vårdgivare.  
Vi ser ett ökat behov av ordinarie SÄBO-platser. Samtidigt vill människor i hög grad bo kvar 
hemma. Mer fördjupade efterfrågekalkyler bör genomföras. 
För att möta behoven så koncentreras Omsorgsförvaltningens lösningar idag på om- och 
tillbyggnader av befintliga lokaler, omflyttning av verksamheter. 
 

Bostadsefterfrågan inom allmännyttan 
AB Hedemorabostäder som är kommunens allmännyttiga bostadsbolag har en aktuell bostadskö 
på totalt 1203 bostadssökande (1 augusti 2021). 
Nominellt kan bostadskön självfallet ses som högst betydande mot bakgrund av bolagets totala 
lägenhetsinnehav på 1108 lägenheter. Bolagets egna analyser visar dock att den reella efterfrågan 
är betydligt lägre då flera sökandegrupper ej uppfyller erforderliga hyreskrav, ekonomiska och 
andra omständigheter. 
Många bostadssökande efterfrågar även lägenheter i ett brett perspektiv bland flertalet lokala och 
regionala bostadsföretag vilket sammantaget ger en otydlig bild av den reella efterfrågan. 
AB Hedemorabostäder beräknar för närvarande att det med normal omsättning inom deras 
hyresbostäder fortsatt tar mellan 1 månad till 2 år att erbjudas en önskad lägenhet beroende på 
lägenheternas attraktionsgrad inom centralorten. 
Hedemora kommunkoncern arbetar i ett utvecklingsprojekt i dessa bruksorter för att bidra till 
fortsatt framtidstro och en god uthyrningsgrad av befintliga hyresbostäder. 
 

Efterfrågan inom Hedemoras privata bostadsföretag 
De privata hyresbolagen i Hedemora har under de senaste åren redovisat en god 
bostadsefterfrågan inom centralorten. 
Insatser har här genomförts av kommunens privata bostadsbolag för att skapa attraktiva och 
tillgängliga centralt belägna hyresbostäder.  
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Slutsatser angående bostadsefterfrågan 2021- 2024 
Allmän efterfrågan 
Hedemora kommun har i dagsläget en bostadsbrist som avser hyresbostadsmarknaden. Förutom i 
Långshyttan där det just nu istället finns ett överskott.  
En grundläggande utgångspunkt i vår bedömning är att det tillförts få nya lägenheter i Hedemora 
under de senaste 30 åren. Totalt har ett 40-tal nya tillgängliga hyreslägenheter tillförts 
bostadsmarknaden varav samtliga med byggnation de allra senaste åren. 
Av den planerade bostadsbyggnationen enligt tidigare bostadspolitiska riktlinjer 2016-2020 så 
har projektet Ålen 2 samt Abborren, på totalt 40 lägenheter, kunnat förverkligas. 
Vår helhetsbedömning är att kommunen behöver löpande utvärdera bostadsmarknaden och 
bygga lägenheter i attraktiva lägen, med hög tillgänglighet.  
 

Kommunens utveckling 
En god bostadsförsörjning är betydelsefullt i ett större kommunalt utvecklingsperspektiv. 
Ungefär hälften av de invånare som väljer att lämna kommunen flyttar till närområdet, framför 
allt Falun- Borlängeregionen. 
För att verka mot denna nettoutflyttning så behöver vi attraktiva nya bostäder, verka för en 
upprustning av äldre flerbostadshus och ökad tillgänglighet i våra stadsmiljöer. 
De fastlåsningar i bostadsbeståndet som ses idag berör framförallt äldre som inte har möjlighet 
att lämna sina småhus på grund av en brist i lägenhetsmarknaden.  
Men även yngre individer och familjer som tvingas bo kvar i föräldrarnas villor eller i inte helt 
ändamålsenliga hyreslägenheter finner svårigheter på dagens bostadsmarknad. 

 

Fortsatt uppföljning och rapportering 
Ett viktigt moment i planeringsprocessen gäller uppföljning och rapportering av uppfyllelsen av 
de mål, riktlinjer, prognoser, byggåtgärder, förväntade effekter som behandlats inom planarbetet. 
Tanken är här att till uppdragsgivaren (Kommunstyrelsens Strategiutskott) regelbundet 
avrapportera hur det konkreta arbetet förverkligas samt hur valda utgångspunkter, prognoser, 
samhällsanalyser, parallellt utvecklas. 
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Revidering av bostadspolitiska mål skall ske en gång per mandatperiod eller efter beslut av 
Kommunstyrelsen (KSSU) 

 

Planeringsområde Kommentar Tidpunkt Mottagare 
    

Mål-och Riktlinjer    

#Bostadsriktlinjer Måluppfyllelse, avvikelser Årligen KSSU 

#Byggmål 16/19 Måluppfyllelse, avvikelser Årligen KSSU 

#Strategiska val Måluppfyllelse, avvikelser Årligen KSSU 
    

Bostadsmarknaden Utveckling, avvikelser, Årligen KSSU 
 planeringsförutsättningar Årligen KSSU 
    

Strategi, åtgärder 
för ökat bostads- 
byggande 

Måluppfyllelse, avvikelser, 

effekter 

Årligen 

Årligen 

KSSU 

KSSU 

    

Planerat bostads- 
byggande 

Måluppfyllelse, avvikelser, 

effekter 

Årligen 

Årligen 

KSSU 

KSSU 
    

Förändringsbehov, 
plantillägg 

Kompletterande mål och 

riktlinjer 

Årligen 

Årligen 

KSSU 

KSSU 

 
KSSU=Kommunstyrelsens Strategiutskott 
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Återrapport Bostadsriktlinjer 2016-2019 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-01 beslutades om att 
Återrapport om föregående bostadsförsörjningsplan skulle redovisas för 
kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Det är inte helt enkelt att följa upp ett sådant omfattande dokument som  
”Bostadsriktlinjer 2016-2019”, då det är mycket strategiska diskussioner. 
Kapitel 3 innehåller i alla fall ett antal konkreta mål. Nedan följer ett urval: 

• Hedemora kommun övergripande produktionsmål för nya bostäder 
ska under perioden 2016-2019 vara 50 bostadslägenheter/år. Av 
dessa lägenheter ska minst 25 utgöras av hyreslägenheter i centrala 
Hedemora med årlig nybyggnation i allmännyttans regi… 

-Målet har ej uppnåtts. 
 

• Hedemora ska ha en mycket god framförhållning av detaljplaner… 
 

-Arbetet har påbörjats, men kan väl knappast sägas vara mycket god. 
 

• Hedemora kommun ska under 2017 påbörja framtagning av nya 
Trafikplaner för Hedemora landsbygd [landsbygd + tätorter]… 
-Arbetet har ej påbörjats. 
 

I kapitel 6 återfinns på sidan 36 ett antal strategier. Flera av dessa var ganska 
”luddiga” och har enligt min bedömning inte följts. 
Kapitel 7 redovisar mer detaljerat planerat bostadsbyggande 2016-2019, 
vilket redan konstaterats inte uppnåtts. 
 



Hedemora kommun 
Datum 
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Dokumentet ”Bostadsriktlinjer 2016-2019” var enligt mig vagt utformat med 
mål och strategier som är svåra att följa upp. 
Den nya riktlinjen är betydlig kortare och enklare skriven. 
Det betyder inte att det ställs lägre krav på kommunen, snarare tvärt om. 
Vi kommer behöva vara lyhörda och proaktiva så att vi snabbt kan tillgodose 
de behov som dyker upp. 
 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporten. 

Stefan Norberg 
Kommunstyrelsens ordförande  

 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesdatum 
2022-03-09 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 16 Dnr 2020.427.041 

Omdisponering av investeringsmedel 

Sammanfattning 
I investeringsplanen år 2021 beviljades en budget på 2,0 mkr till Rondellen 
Tviksta-RV70. Projektet har inte genererat några kostnader under år 2021 
och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen önskade därför omdisponera 
investeringsbudgeten på 2,0 mkr till år 2022 vilket också beslutades. Tyvärr 
smög sig ett skrivfel in i tjänsteskrivelsen och beslutet blev att överflytta 1 
mkr istället för 2 mkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 
februari 2022 

Förslag till kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige att det 
tidigare beslutet ersätts med att budgeten för projekt 49315 Rondellen 
Tviksta/RV70 på 2,0 mkr överflyttas till år 2022. 

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-02-28 

 
2020.427.041 

 
 

 
 

 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

 

Omdisponering av investeringsmedel till år 2022 

Sammanfattning 
I investeringsplanen år 2021 beviljades en budget på 2,0 mkr till Rondellen 
Tviksta-RV70. Projektet har inte genererat några kostnader under år 2021 
och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen önskade därför omdisponera 
investeringsbudgeten på 2,0 mkr till år 2022 vilket också beslutades. Tyvärr 
smög sig ett skrivfel in i tjänsteskrivelsen och beslutet blev att överflytta 1 
mkr istället för 2 mkr. 

Ärendebeskrivning 
MSN beslutade den 8 december 2021 att begära hos KF att överflytta budget 
på 1,0 mkr för projekt 49315 Rondellen Tviksta/RV70 till år 2022.  
KF beslutade den 15 februari 2021 att bevilja överflytt av budgeten för ej 
påbörjad investering till år 2022. 
Efter KF:s beslut uppmärksammades det att underlaget till beslutet blivit 
felaktigt och att fel budget uppgetts.  
I investeringsplanen år 2021 beviljades en budget på 2,0 mkr till Rondellen 
Tviksta-RV70. 
Den 20 december 2021 presenterade miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen ett förslag på utsmyckning och kostnadsbild av upprustning av 
befintlig ryttare till strategiutskottet. Beslutet blev att anta förslag nr 2, 
förslag nr 2 kommer ej att kunna genomföras med den idag beslutade 
budgeten för projektet. Nytt beslut behöver tas så att ursprungligt beviljad 
budget ger förutsättning för att genomföra projektet.  

Förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär hos kommunfullmäktige att det 
tidigare beslutet ersätts med att budgeten för projekt 49315 Rondellen 
Tviksta/RV70 på 2,0 mkr överflyttas till år 2022. 
 
 
Niklas Arfs, Teknisk chef   Erik Olsson, 
Angelica Eriksson Nordqvist, ekonom  Förvaltningchef 
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Datum

2020– 11 -18

Drarrenummer

HE DEMmamml
KommunstWelsen

2020 -12- 1 5

LS....i,o.GDnr,

V-Dala ayerfdrmyndarsamverkan
Avesta - Hedemora - Norberg

Avtalssamverkan mellan Fagersta kommun och V-dala
Overfarmyndatsamverkan

Sl Patter, bakgrund
Detta avtal reglerar samvetkan mellan parterna Fagersta kommun Overfeirmyndarnamnci
och V-Dala Overf6rmyndarsamverkan i Hedemora kommun (vardkommun) .
Samverkansavtalet mellan parterna innebar ett samarbete avseende
Overfarmyndarverksamheten dir V-Dala Overfarmyndarsamverkan ansvarar fdr att
averfarmyndarvelksamheten far Fagersta kommuns rakning bedrivs i enlighet med vad
som f6reskdvs i f6raldrabalken, fdrmyndarskapsfarordrlingen samt andra f6rfattningar
som reglerar fragor knutna till 6verfarmyndarnanmdens tillsynsverksamhet.

Vid ingaende av detta avtal ingar 6verf6rmyndaren i V-Dala en samverkan med f61jande
kommuner.

Avesta kornmun
Hedemora kornmun
Norberg kommun

S 2 Syfte
Syftet med samarbetet ar att nyttja gemensamma resurser. Detta da samverkan och
ut6kande av organisationens arbetsomrade gel goda m6jligheter och f6rutsattningar till
6kad kvalitet, minskad sarbarhet, starkt kompetens saInt 6kad rattssakerhet fdr samtliga
medverkande kornmuner.

V-Dala averf6lmyndaIsamvetkan ska utf6m de uppgifter som enligt lag aligger Fagersta
kommuns C)verf6rmyndarnamnd med skid av extern delegation. Av delegationsordningen
framgar vilka beslut som inte far delegeras, vern som har delegation saInt vad som galler
om ett arende ar att anse som tveksamt.

S 3 Omfattning
V–Dala averfarmyndarsarnverkans gemensamma kontor ansvarar vidare far:

Inc)m tamen fiSt delegationen ansvarar V–Dala 6veIfarmyndaIsamverkan far
6verf6rmyndarens tillsynsverksamhet 6ver gode man, f6rvaltare och f6rmyndare
enligt 16 kap. f6raldrabalken.
Besluta i delegerade arende enligt f6£ildrabalken 19 kap. 14 S saInt lagen om god
man fill ensamkommande barn.
Ans\Tara far aveIfarmyndarnamndens tillsynsverksamhet enligt 16 kap.
f6raldrabalken

Tillhandahalla statistik till Lansstyrelsen
Vid icke delegetingsbara beslut ska t)anstemannaorganisationen efter f6redragning
av beh6rig tjansteman f6redra samt limna ett skriftligt f6rslag till beslut f6r
averfciImyndarnamnden/ordf6rande i 6verfarmyndaInamnden.

/

so a) TB a
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V-Dala Overfdrmyndarsamverkan
Avesta - Hedemora - Norberg

V-Dala 6verf6rmyndarkansli ska nar besluten ar delegeringsbara, besluta om
arvoden, kostnadsersattningat och reseersattningar enligt Fagersta kommuns
ersattningsregler. Amc)de, kostnadseIsattningal och reseersittningar ska utbetalas
av Fagersta kommun, under f6rutsattning att kommunen ska svara f6r dessa
V-Dala averf6rmyndaIsamverkan ansvarar far dokumentation det vill saga
uppratthallande och granskning av personakter, register och annan diarief6£ing
Aters6kning av statsbidrag far stillfaretradarskostnader far barn enligt lagen
(2005:429) om ensamkommande barn (statsbidragen utbetalas direkt fran
utbetalande myndighet till Fagersta kommun)
Utbilda och rekrytera stillf6retridare
Framtagande av informationsmaterial och blanketter samt sk6tsel av hemsida.
Information och samarbetet med 6verf6rmyndarnamaden i Fagersta kommun om
st6ne verksamhetsfarandringat, statistik, budgetuppf61jning, ny lagstiftning med
rnera
Fullg6rande av i framtiden samtliga stallda lagkr:av pa 6verfarmyndarvelksamheten

S 4 Organisation/ansvarig arbetsgivare
Organisationsansvarig arbetsgivare ar Hedemora kommun som star som vardkommun far
V–Dala aveIfarmyndaIsamverkan. Personalen som ska utf6ra arbetet f6r Fagersta
kommun ar saledes anstallda av Hedemora kommun. Hedernora kornmun innehar damned
det 6vergripande personal– och arbetsmilj8ansvaret. Hedemora kommun ansvarar vidare
far att till sin personal upplata erforderliga lokaler, utrustning samt sva£ar fdr erforderliga
investeringar avseende Ids egendom.

S 5 Bemanning och organisatorisk placering
Far att kunna uppna de f6rdela£ som at syftet med samarbetet erfordras vid avtalets
ingaende en f6rstarkning av V-Dala 6verf6rmyndatsamverkans personalstyrka. 1.5 qanst
avsatts f6r att hantera Fagersta kommuns averf6rmyndarvelksamhet enligt detta avtal.

V-Dala averf6rmyndarsamverkan har sitt site i Hedemora och ar en sjalvstandig
myndighet som organisato£iskt tillh6r vardkommunens farvaItningsorganisation.

S 6 Bes6kstider
V-Dala averf6rmyndarsamverkan har bes6kstider torsdagar kI. 10-12 iHedemora och
f6rsta onsdagen i varje manad i Avesta kl. 10-12 och Norberg i kI. 14-16. Eller enligt
6verenskornmelse.

Eventuella fasta bes6kstider i Fage£sta kommun bestams i samrad mellan Fagersta
kommuns 6verf6rmyndarnamnd och V-Dala dverfarmyndaIsamvelkan.

SO



V-Dala Overfarmyndarsamverkan
Avesu - Hedemora - Norberg

S 7 Akter/Register
Akter ska f6waras i Hedemora kommun i enlighet med arkivlagens regler. Da arenden
upph6rt ska personakten 6verlamnas enligt dokumenthanteringsplan till cenualarkiv i
Fagersta kornmun.

Datasystem och register som fats av V-Data 6verfarmyndatsamverkan ska standigt
ajourhallas. Datasystem och register ska f6ras i enlighet med gallande lagstiftning.

S 8 Budget
V-Dala averf6rmyndaIsamverkan upprattar och faststaller arligen budget i samrad med
Fagersta kommun. Budgeten ska ha som utgangspunkt samverkansavtalet som fInns
gallande de medverkande kommunerna i V-Dala aveIfarmyndarsamverkan.

S 9 Ersattning
Ersattning ska betalas av Fagersta kommun kvartalsvis i f6rskott till V-Dala
6verfarmyndatsamverkan enligt beslut om budget (se S 8).

Verksamhetens kostnader ska slutregeleras innan utgangen av januari manad efter
verksatnhetsarets slut.

S 10 Ekonomisk redovisning
V–Dala averfarmyndarkansII ska arligen till Fagersta kommun f6re den 15 februari
redovisa f6regaende ars rakenskaper.

S 11 Ut6kning av verksamhetens omfattning
Ut6kning av Fagersta kommuns omfattning till att bli fullvardig samverkanskommun i V-
Dala averf6tInyndaIsamverkan ska enligt detta avtal ske efter samrad och godkannande av
de be6ntliga samverkanskommunerna i V-Dala 6verfarmyndarsamverkan. Att Fagersta
kornmun fullvardigt ingar i V-Dala 6verfarmyndatsamverkan kan ddigast ske efter nasta
riksdagsval fran och med 2023-01–01.

S 12 Tillagg/anddngar
Tillagg och andringar av detta avtal ska ske skdftligen fdr att vara gallande och
undertecknas av beh6riga f6retradare far respektive part.

S 13 utvardedng/omfdrhandling
Samarbetsavtalet ska arligen utvarderas. Att sarskilt beakta vid utvarderingen ar att
verksamheten ska beddvas med hag kvalitet och rattssakerhet. Verksamheten ska bedrivas
sa kostnadseffekdvt som m6jligt. Det at 6vetf6rmyndarnamnden gemensamt med bitrade
av V-Dala averf6rmyndarkansII som ansvarar fiSt att sakerstalla att arlig utvardering sker.

I, LI) + a



V-Dala aYerfarmyndarSamVerkan
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S 14 Avtalstid och uppsagning
Detta avtal galler fran och med 2021-01-01 till 2021-12-31. Om avtalet inte sags upp senast
3 manader far avtalets utg§ng f6rlangs avtalet med 12 manader ytterligare fram till 2022-
12-31

S 15 Insyn i f6waltningen
Fagersta kommuns 6verf6rmyndarnamnd har ratt till 16pande insyn i V-Dala
averf6anyndarkansIis verksamhet och de personarenden som at hanf6rliga till den egna
kommunen.

S 16 Samarbetets upph6rande
Egendom som anskaffats efter den 1 januad 2021 ska varderas till dess bokf6rda varde vid
en eventuell 6verf6ring till Fagersta kommun eller som gmnd f6r annu ej avskdvna
kostnader.

Det avilar pa V-Dala 6verf6rmyndarkansli att vid samarbetets upph6rande till Fagersta
kommun 6verlamna personakter, register och 6vriga handlingar.

S 17 Uppstart kostnadet

Fagersta 6vetf6rmyndarnamnd ar ansva£iga f6r att i god dd innan 2020-01-01
uppratta en delegationsordning som ska b6rja galla fran 2021-01-01, dar
qansteman vid V-Dala 6verf6rmyndarkansli blir beh6£iga att utf6ra sina uppdrag.
Fagersta kommun kan vid behov ge f6rutsittningar fdr 6verlamning av arenden
saInt vara behjalplig vid 6verlamning av arenden till Overfarmyndarnamnden.
Flytt av aktskap, personakter och 6vrigt be£mtligt material ansvarar Fagersta
kommun fdr i samrad med V-Dala 6verf6tmyndarkansli. Kostnaderna f6r detta
ska ligga pa Fagersta kornmun.
Senast den 1 januari 2021 ska drift, f6waltning och support av
atendehanteringssystemet warna vara 6verflyttad till Hedemora kommun.
Klienten och databasen ska da vara installerad i kommunens interna ddftmilj6 och
det ska pa avdelningen £innas en utpekad systemf6waltare/adminisUat6r som
ombes6rjer f6rvaltning/administration av systemet.
Under 2021 ska Fagersta kommun ha indktningen att vid f6regaende f6rhandling
vara behjalplig att inga avtal avseende 6vergang fran arendehanteringsprogrammet
warna till warna Go och sta far 6vergangskostnaderna. Under tiden fram till
6vergangen till arendehanteringsprogrammet warna go star Fagersta kommun fdr
aIIa kostnader kang arendehanteringsprogrammet warna.
Under 2021 ska parterna i detta samverkansavtal med 6vriga samverkansparter se
6ver sina ersattningsregler avseende amodedng av stallf6retradarskap f6r en
harmoniserad och mode£niserad riktlinje vid awodedng.

S 18 Tvist
Tvist ska i f6rsta hand avg6ras genom f&handling mellan parterna. Om tvist inte kan 16sas
mellan parterna skall tvisten pr6vas av allman domstol.

k
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V-Dda OverfarmyndarsamYerkan
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S 19 Force Majeure
Part at befriad fran att fullg6ra sin skyldighet enligt detta avtal endast om utf6mndet
hindras eller oskiligt betungas av handelser utanf6r partens kontr:oII samt att dessa
handelser ej kunde f6rutses. sadan befdelsegrund kan exempelvis utg6ras av
naturkatastrof, krigsutbrott eller strejk bortom parts kontroll. Befdelsegrund faI ej
aberopas med mindre an att patten kan pavisa att aIIa skaliga atgarder far att undanr6ja
elle£ begransa hindI:en vidtagits och att part efter hindI:et undanr6jts f6rs6kt fullg6ra sina
ataganden.

S 20 Kontaktperson
Kontaktperson fdr detta avtal ar vald 6verf6rmyndme ellet ordf6rande i
6verf6rmyndarnamnd om inte annat beslutats av samverkanskonImuneIna.

S 21 Dataskydd
(1)verfarrnyndarnamnden i Fagersta ar Personuppgiftsansvarig far hante£ingen av
personuppgifter inc)m Overfarmyndarnamndens verksamhetsomrade. Fagersta kommun
ansvarar far upprattande av tillh6rande personuppgiftsbitridesavtal.

$ 22 Avtalets giltighet
Detta avtal galler under f6rutsattning av beslut om godkannande i samtliga samverkande
kommuner.

Detta avtal har upprattats i fyra likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Hedemora den lg/ll 2020 Avesta den /'//;Z2020
F6r Avesta komrnunFar Hedemora

$H&7
Stefan Norberg

Ah tw.qI
Lars Isacs§on
Kommunstvrelsen ordf6rande

alahH,n . L==„MJ ,~w,kAY
Fagersta den / 2020

Kommunstyrelsens ordf6rande

Norbe£g den;it/U2020
lta kFdr Fa

Kommunstyrelsens ordf6rande Kommunstyrelsens ordf6rande

C '?„ i+,-._ 7}. /,_
It_ckvl rhOrn ohl k„' .U,,„ Be,9lUA J
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Samverkansavtal om gemensam kansliorganisation för överförmyndarnas 

verksamhet i Avesta-, Hedemora- och Norbergs kommuner (2014-02-27). 

§1 Bakgrund 

Detta avtal reglerar samarbetet mellan Hedemora kommun (värdkommun), org.nr 212000-2254, 
Avesta kommun, org.nr 212000-2262,och Norbergs kommun, org.nr 212000-2072, avseende 
gemensam kansliorganisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet i samverkande 
kommuner. 

Följande kommuner ingår i samarbetet: 

Kommun Antal invånare 2013-12-31 * Procent av total andel 

Avesta 21 582 51 % 
Hedemora 15 021 36 % 
Norberg 5 608 13 % 
Totalt 42 211 100 % 
*Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) 2013-12-31. 

§2 Ändamål och syfte 

Den gemensamma kansliorganisationen ska bedriva en effektiv verksamhet inom 
överförmyndarområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande 
lagstiftning, författningar och frivilliga åtaganden. Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja 
resurser för att få en organisation som klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav 
på överförmyndarverksamheten samt att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, säkra 
kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och att uppnå kostnadseffektivitet. 

§3 Omfattning 

Den gemensamma kansliorganisationen ska utföra de uppgifter som ankommer på överförmyndaren i 
respektive samverkansorganisation och som kan delegeras av densamma till tjänsteman. Respektive 
samverkanskommun utser överförmyndare som till tjänstemännen i den gemensamma 
kansliorganisationen delegerar rätten att fatta beslut på överförmyndarens vägnar. Respektive 
samverkanskommun utser också ersättare till ordinarie överförmyndare. 

Överförmyndaren kan delegera beslutanderätt i alla ärenden förutom: 

 framställning eller yttrande till kommunfullmäktige, 
 beslut om att enligt 11 kap 20 § FB entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från 

uppdrag (olämpliga gode män/förvaltare), 
 beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, 
 föreläggande av vite. 

Finner tjänsteman som har delegation att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller 
entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas, eller anser tjänsteman att frågan är 
tveksam, ska ärendet hänskjutas till överförmyndaren. 

Beslut som fattas på delegation behöver inte anmälas till respektive överförmyndare. 

För samverkan ska det finnas en gemensam kansliorganisation som ska utföra följande; 

 Samtliga de uppgifter som delegerats till den gemensamma kansliorganisationen enligt 19 kap 
14 § föräldrabalken eller annan lagstiftning, 
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 Inom ramen för delegationen ansvarar den gemensamma kansliorganisationen för 
överförmyndarens tillsynsverksamhet över gode män, förvaltare och förmyndare enligt 16 kap 
föräldrabalken. 

 Vid icke delegeringsbara förfaranden ska tjänstemannaorganisationen efter föredragning 
(muntligt eller skriftligt) av ärenden presentera överförmyndaren ett förslag till beslut eller 
liknande. 

 Den gemensamma kansliorganisationen ska, när besluten är delegeringsbara, besluta om 
arvoden, kostnadsersättningar och reseersättningar enligt respektive samverkanskommuns 
ersättningsregler. Arvode, kostnadsersättningar och reseersättningar ska utbetalas av 
respektive kommun, under förutsättning att kommunen ska svara för dessa. 

 Den gemensamma kansliorganisationen ansvarar för dokumentation det vill säga 
upprätthållande och granskning av personakter, register och annan diarieföring. 

 Återsökning av statsbidrag för ställföreträdarskostnader för barn enligt lagen (2005:429) om 
ensamkommande barn (statsbidragen utbetalas direkt från utbetalande myndighet till 
respektive samverkanskommun). 

 Utbildning och rekrytering av gode män och förvaltare. 
 Framtagande av informationsmaterial och blanketter samt skötsel av hemsida. 
 Information och samverkan med överförmyndaren i respektive kommun om större 

verksamhetsförändringar, statistik, budgetuppföljning, ny lagstiftning etc. 
 Fullgörande av i framtiden samtliga ställda lagkrav på överförmyndarverksamheten. 

Det ankommer på varje samverkanskommun att sörja för att delegationsbeslut fattas så att 
beslutsförhet uppkommer för i frågavarande tjänstemän och de i avtalet angivna arbetsuppgifterna 
blir möjliga att genomföra. Den gemensamma kansliorganisationen ansvarar för att ta fram förslag 
på delegationsordning.  

§4 Organisation/ansvarig arbetsgivare 

Hedemora kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarorganisationen som 
ingår i värdkommunens organisation. Värdkommunen har också arbetsgivaransvaret för den 
personal som ingår i dess förvaltning. Den gemensamma kansliorganisationen avgör själv i dialog 
med de samverkande kommunerna, inom ramen för sin budget, hur verksamheten ska byggas 
upp, bedrivas och förvaltas. 

Den gemensamma kansliorganisationen har sitt arbetsställe och säte i Hedemora kommun. 

§5 Bemanning och organisatorisk placering med mera 

För att kunna uppnå de fördelar som är syftet med samverkan erfordras vid avtalets ingående en 
organisation om 3.0 tjänster.  

Den gemensamma kansliorganisationen är en självständig myndighet som organisatoriskt tillhör 
värdkommunens förvaltningsorganisation. Den gemensamma organisationens namn är V-Dala 
Överförmyndarsamverkan med logotype enligt nedan: 

V-Dala Överförmyndarsamverkan  
Avesta – Hedemora – Norberg 

V-Dala Överförmyndarsamverkan  
Avesta – Hedemora – Norberg 

(Röd färg: Pantone 1805, R = 196, G = 18, B = 0) 
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§6 Besökstider 

Den gemensamma kansliorganisationen beslutar om telefontider och besökstider. Det åligger 
samverkanskommunerna att tillhandahålla lämplig lokal, exempelvis sammanträdeslokal, för 
besök utan kostnad för värdkommunen.  

Information om verksamheten, informationsmaterial och blanketter ska finnas på värdkommunens 
hemsida för den gemensamma kansliorganisationen. Respektive samverkanskommun ska ha en 
länk från sin egen hemsida direkt till den gemensamma organisationens hemsida. 

§7 Akter/register 

Personakter ska förvaras i värdkommunen. Då ärende upphört ska akten överlämnas för 
slutarkivering enligt dokumenthanteringsplan till centralarkiv i respektive samverkanskommun. 

Övriga handlingar som ska bevaras enligt dokumenthanteringsplanen överlämnas till centralarkiv i 
respektive samverkanskommun enligt planen. 

Värdkommun svarar för val av erforderliga verksamhetssystem/datasystem. Samråd ska ske med 
överförmyndarna med hänsyn till deras registeransvar. Datasystem och register som förs av den 
gemensamma kansliorganisationen ska ständigt ajourhållas. 

§8 Budget 

Värdkommunen ska för den gemensamma kansliorganisationen årligen upprätta och fastställa 
årsbudget och investeringsbudget i samråd med övriga samverkande kommuner. Förslag till 
preliminär budget ska av värdkommunen tillställas övriga samverkande kommuner senast 1 april 
varje år.  

§9 Underlag för kostnadsfördelning 

Värdkommunen anställer personal, upplåter lokaler och utrustning samt svarar för erforderliga 
investeringar avseende lös egendom och står för alla kostnader enligt upprättad budget, med 
undantag av initial engångskostnad för anskaffande av administrationssystemet Wärna och KIR 
(kommunalt invånarregister) för Norbergs kommun, se vidare under §21.  

I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan samverkanskommunerna tas upp 
utifrån följande kostnader: 

 Lön och personalomkostnader, 
 IT, 
 Lokaler/hyra,¨ 
 Avskrivnings- och räntekostnader för investeringar 
 Övriga kostnader, exempelvis förbrukningsinventarier/material, kontorsmaterial, litteratur, 

kompetensutveckling, resor, bilpool, telefoni, porto, brevpapper och kuvert, övriga tjänster, 
medlemsavgifter och annonser. 

Arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare samt kostnader för överförmyndare och 
ersättare omfattas inte av samverkansavtalet. För kostnader för arvoden och ersättningar till gode 
män och förvaltare svarar respektive huvudmans hemkommun/samverkanskommun och för 
kostnader för arvoden och ersättningar för överförmyndare/ersättare svarar den huvudmans 
hemkommun/samverkanskommun som överförmyndaren/ersättaren tillhör.  
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§10 Kostnadsfördelning 

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma kansliorganisationen ska 
fördelas mellan samverkanskommunerna utifrån kommunernas invånarantal per den sista 
december året före budgetens fastställande, vilket innebär att för år 2015 gäller befolkningstalet 
den 31 december 2013. 

Värdkommunen ansvarar för utgifter och finansiering i samband med en investering samt att det 
finns tillräckligt försäkringsskydd.  

Anser någon av samverkanskommunerna att fördelningen är oskälig, kan den kommunen uppta 
förhandlingar med de övriga kommunerna i denna fråga. Träffas överenskommelse om annan 
fördelning av organisationens kostnader anses avtalet inte uppsagt, utan löper vidare med 
överenskommen fördelning. Kan överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i §§16 och 
17. 

§11 Ersättning 

Ersättning ska av respektive samverkanskommun betalas till värdkommunen månadsvis i förskott 
enligt budget och kostnadsfördelning (§§ 8-10). Betalningsvillkor: 30 dagar netto. 

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året efter 
verksamhetsåret. 

§12 Ekonomisk redovisning 

Värdkommunen ska årligen till samverkanskommunerna före den 15 februari redovisa föregående 
års räkenskaper. 

§13 Utökning av verksamhetens omfattning 

Utökning av verksamhetens omfattning (§3) enligt detta avtal ska ske efter samråd och 
godkännande av samverkanskommunerna. 

§14 Utökning av samarbetskommuner 

Om utökning av samverkanskommuner aktualiseras, ska samråd ske med samtliga befintliga 
samverkanskommuner. Det är dessa som samfällt beslutar om huruvida utökning av antalet ska 
ske eller ej samt villkor för en utökning. 

§15 Kontaktperson, avtalsvård och förändringar av avtalet. 

Kontaktperson i respektive samverkanskommun är vald överförmyndare. 

Den löpande avtalsvården sköts av respektive samverkanskommuns överförmyndare. Det är 
således överförmyndaren i respektive kommun som den gemensamma kansliorganisationen 
samråder med då det erfordras. Överförmyndaren har förhandlingsrätt inom ramen för detta avtal, 
om inte den samverkande kommunen utser någon annan.  

§16 Tillägg/ändringar/omförhandling 

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande. 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till den 
gemensamma kansliorganisationen. Beslut om omförhandling eller eljest ändringar i fråga som rör 
avtalet kan endast tas av samtliga samverkanskommuner gemensamt och efter samråd dem 
emellan. 
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Om samverkanskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet 
på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samverkanskommun enligt vad som stadgas 
i bestämmelsen om uppsägning (§17). 

§17 Avtalstid och uppsägning 

Avtalet gäller från undertecknandet till och med 31 december 2018. Om samverkansavtalet inte 
sägs upp av samverkanskommun senast 24 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet 
med fyra år för varje period med 24 månaders uppsägning. 

Uppsägning av avtalet gäller endast för den samverkanskommun som säger upp avtalet. För 
övriga fortsätter samverkansavtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att 
samverkan uppenbarligen inte kan fortsätta. 

Uppsägningen om 24 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få rimlig tid för 
anpassning av sina personalresurser. 

§18 Utvärdering 

Samverkansavtalet ska årligen utvärderas. Att särskilt beakta vid utvärderingen är att 
verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och rättssäkerhet. Verksamheten ska bedrivas så 
kostnadseffektivt som möjligt. Det är överförmyndarna gemensamt med biträde av den 
gemensamma kansliorganisationen som ansvarar för att säkerställa att årlig utvärdering sker. 

§19 Insyn i förvaltningen 

Samverkanskommunerna har genom sina överförmyndare rätt till löpande insyn i den 
gemensamma kansliorganisationens verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den 
egna kommunen. 

Överförmyndarna ska medverka vid träffar under året för att få information/utbildning, då det är 
viktigt att de har en övergripande kunskap inom arbetsområdet. 

§20 Samverkans upphörande 

I det fall den gemensamma kansliorganisationen upphör fördelas tillgångar och egendom som 
anskaffats i verksamheten efter den 1 januari 2015 och avvecklingskostnader på samma sätt som 
kostnaderna för verksamheten enligt § 10. Egendom som respektive samverkanskommun ägt 
innan 1 januari 2015 omfattas inte av fördelningen vid samverkans upphörande, utan kvarblir i den 
kommunens ägo. 

Egendom som anskaffats efter den 1 januari 2015 ska värderas till dess bokförda värde vid en 
eventuell överföring till en samverkanskommun eller som grund för ännu ej avskrivna kostnader. 

Det åvilar den gemensamma kansliorganisationen att vid samverkans upphörande till respektive 
kommun överlämna personakter, register och övriga handlingar. 
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§21 Uppstartskostnader 

För att den gemensamma kansliorganisationen ska kunna vara operativ till den 1 januari 2015 
måste åtgärder vidtagas under år 2014 enligt följande:  

Hedemora kommun – värdkommunens åtaganden: 

Värdkommunen måste under år 2014 rekrytera en 0,5 tjänst, som ska vara i tjänst senast den 1 
januari 2015 samt genomföra en kortare utbildning för den nya handläggaren. Lokaler, datasystem 
och material/inventarier ska färdigställas och anpassas för den gemensamma 
kansliorganisationen. Norbergs kommuns register ska konverteras till dataadministrationssystemet 
Wärna. Informationsmaterial, blanketter och brevmallar för den nya organisationen ska tas fram 
liksom information till ställföreträdare, huvudmän och myndigheter. Förslag till delegationsordning 
och förslag till gemensamma ersättningsregler ska tas fram i samverkan med de valda 
överförmyndarna i respektive kommun. 

Norbergs kommuns åtaganden: 

Norbergs kommun ska fysiskt flytta akterna till Hedemora och medverka till att mer komplicerade 
ärenden överlämnas genom kompletterande kort muntlig information. 

Norbergs kommun svarar för att under hösten år 2014, i samråd med Hedemora kommuns IT-
avdelning, inköpa administrationsprogrammet Wärna grundlicens med SQL-serverdatabas med 
KIR-koppling för Norbergs kommun samt även svara för de support- och underhållsavgifter som 
blir aktuella under år 2014. (Prisuppgift år 2013 för inköp av grundlicens med KIR-koppling uppgick till 
45 000 kronor exkl. moms, vilket är en engångskostnad. Till det kommer den årliga support- och 
underhållsavgiften om ca 1 100 kr per månad exkl. moms). Den årliga support- och underhållsavgiften 
för Wärna med KIR-koppling ska fr o m 1 januari 2015 belasta den gemensamma 
kansliorganisationens budget. 

Norbergs kommun svarar även för att för ändamålet lämpligt aktskåp för Norbergs kommuns akter 
medföljer vid flytten till Hedemora. 

Gemensamma åtaganden mellan de tre samverkanskommunerna: 

Uppstartskostnaderna för värdkommunens åtaganden för år 2014, enligt ovan, beräknas uppgå till 
ca 20 000 kronor exkl. kostnader för eventuell kortare utbildning av nyrekryterad personal. 
Kostnaderna ska fördelas lika mellan samverkanskommunerna. 

§22 Tvist 

Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal skall, om 
parterna inte på annat sätt kommer överens, slutligt avgöras av allmän domstol varvid tingsrätten i 
den domsaga inom vilken värdkommunen är belägen skall utgöra första instans. Tvist ska i första 
hand avgöras genom förhandling mellan parterna. 

§23 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i samtliga samverkande 
kommuner. 
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Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

Hedemora den     /     2014  Avesta den     /     2014 
För Hedemora kommun   För Avesta kommun 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Ulf Hansson   Lars Isacsson 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Norbergs kommun den     /     2014 
För Norbergs kommun 
 
 
 
_________________________ 
Åsa Eriksson 
Kommunstyrelsens ordförande 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 27 KS103-22   024 

Förslag på arvode till förtidsröstmottagare, 
röstmottagare och ordförande samt vice ordförande i 
vallokal 
 
Sammanfattning 
Valkansliet har sett över nuvarande arvodesregler för arbete med val med 
anledning av att nuvarande arvodesregler innehåller oklarheter:  

- ett begrepp om att beräkning sker genom det förhöjda 
inkomstbeloppet. Förhöjt inkomstbelopp existerar inte, däremot finns 
förhöjt prisbasbelopp. Inkomstbasbeloppet speglar 
inkomstutvecklingen, prisbasbelopp speglar prisutvecklingen. Det 
förhöjda prisbasbeloppet för år 2022 är 49 300 kronor, 
inkomstbasbelopp för 2022 är 71 000 kronor. 

- procentsats för röstmottagare finns inte angivet utan endast en 
summa på 2 460 kr. Under valen 2018–2019 arvoderades 
röstmottagare med 4% av inkomstbasbeloppet. Om procentsatsen ej 
kommer att anges i beslutet, kommer inte det fasta arvodet för 
röstmottagare att räknas upp till varje valperiod. Detta kommer att 
försvåra att rekrytera röstmottagare då arvodesutveckling ej kommer 
att ske. 

- timersättningen för röstmottagare som arbetar på timmar (exempelvis 
röstmottagare vid förtidsröstning, ambulerande röstmottagare) 
behöver också uppdateras till varje ny valperiod, annars följer inte 
ersättningen inkomstutvecklingen. 

- inget arvode för ersättare finns fastställt. 

 
Valkansliet föreslår valnämnden att behandla frågan om arvoden på nytt, för 
vidare ställningstagande i kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
Forts. § 27 
 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 27 
 
Valkansliet föreslår följande: 

1. Förslag till arvoden till röstmottagare 

 Enligt nuvarande beslut 

från KF 

Förslag till nytt arvode 

Ordförande 3690 kronor (6 % av det 
förhöjda 
inkomstbasbeloppet) 

4260 kronor (6 % av 
inkomstbasbeloppet) 
uppräknat för året 2022 

Vice ordförande 3075 kronor (5 % av det 
förhöjda 
inkomstbasbeloppet) 

3550 kronor (5 % av 
inkomstbasbeloppet) 
uppräknat för året 2022 

Röstmottagare 2 460 kronor 2840 (4 % av 
inkomstbasbeloppet) 
uppräknat för året 2022 

Förtidsröstmottagare,  

vardagar 

175 kronor  185 kronor per timme 
(uppräknat för året 2022) 

Förtidsröstmottagare,  

helgdagar 

230 kronor  240 kronor per timme 

(uppräknat för året 2022) 

Ersättare på 

valdagen (beredskap 
under valdagen att gå 
in och arbeta ifall om 
inplanerat personal är 
sjuka) 
 

Finns ej  950kronor  

Ersättare under 

förtidsröstning (FT) 

vardag 

Finns ej  60 kronor per timme 

Ersättare (FT) helg Finns ej 80 kronor per timme 

 

2. Dessa summor (fasta arvoden) omfattar allt arbete och utbildning 
under och inför valdagen. Utöver detta ska även milersättning utgå 
enligt vanligt praxis om 1,85 kronor per kilometer.  

 
 
Forts. § 27 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(33) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 27 
 

Valnämndens beslut 
Valnämnden ställer sig bakom presenterat förslag till arvoden och 
arvoderegler för röstmottagare och föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
arvoden och arvoderegler för röstmottagare enligt presenterat förslag. 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer arvoden och arvoderegler för röstmottagare 
enligt presenterat förslag. 
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Lena Eriksson /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Kristofer Abrahamsson /Miljö och Samhällsbyggnadsenh /Miljö och 
Samhällsbyggnadsförv

Skickat: den 10 februari 2022 09:09
Till: Lena Eriksson /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning; Jennifer Berglund 

/Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Sv: Tjänsteskrivelse Hedemoras nya simhall
Bifogade filer: 20211220 Presentation fortsatt utredning.pdf; 20211011 Utredning - Hedemoras 

nya simbassänger.pdf; 20211011 Förstudie Hedemora Ny Simhall.pdf; 20210419 
Information om bassängrenoveringar och nybyggda simhallar.pdf; 20210315 
Information om Vasahallens simbassänger.pdf

Hej. 
Bifogar underlagen som vi uppgett som beslutsunderlag i tjänsteskrivelsen. 
De består av tidigare presentationer och den förstudie som gjordes. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

Kristofer Abrahamsson 
Projektledare, Samhällsenheten 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Telefon: 0225-34095 
Kristofer.abrahamsson@hedemora.se 

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun 
Centrumgallerian Åsgatan 64 1 tr, 776 31 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. 

KS343-19 292
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GRUNDALTERNATIVET ALTERNATIV ”LITEN”

25x16,5m BASSÄNG
6 simbanor (extra linfäste för 8)

Hopptorn: 1m + 3m 

BARNBAD
Lektema

UNDERVISNINGS-BASSÄNG
2 grupper

16,67 x 8m
Rörlig bassängbotten

REHAB & RELAX 
2st Bubbelpooler, bastur
Behandlingsrum (extern)

Liten 25x12,5m 
BASSÄNG

6 simbanor, grund bassäng

SMÅBARNSPOOL

MINIRELAX
Familjebastu 

Varmpool 

Liten UNDERVISNINGS-BASSÄNG
10 x 8m

Rörlig bassängbotten

REHAB 
Behandlings-rum (extern)





PLATSEN

Vasahallen

Vasaliden Arena

Vasahallen, befintlig sim- och idrottsanläggning

• Geografisk placering 
• Geotekniska förutsättningar
• Infrastruktur
• Grönstruktur
• Teknikinlast och varuinlast
• Utblickar

2021-11-23

Plats för 
Ny Simhall

Entré

Slutsats ang. tillbyggnad från förstudie

• Befintliga förutsättningar med Vasahallens 
arkitektur, logistik och byggnadsvolymer gör 
det ej lämpligt med tillbyggnad dikt an
(glasad gång möjligt)

• Ny tillbyggd anläggning får ej optimal logistik.
• Nybyggnadsarea kan ej minskas särskilt 

mycket vilket innebär motsvarande kostnader 
på tillbyggnad respektive nybyggnad, se även 
kalkyler på kommande sidor. 

• Nybyggnad rekommenderas



Vad vill medborgarna?
Hur ofta besöker du Vasahallens simhall?

Hur transporterar du dig till Vasahallen?

Besöker du simhallen ensam, i sällskap med barn, vänner etc.?

Vad är syftet med ditt besök?

Hur ofta besöker du andra badhus/simhallar?

Nämn ett badhus/simhall du besökt som du tycker är riktigt bra.

Vad var det som gjorde att du tyckte om det?

Vad skulle få dig att besöka badet i Vasahallen oftare?

Vad av följande skulle vara viktigast för dig i Hedemoras framtida simhall?

Vad mer kommer du tycka är viktigt när du besöker Hedemoras framtida simhall?

Vad anser du är rimligt att betala för ett simhallsbesök?

Hur tycker du att den befintliga simbassängytan i Vasahallen ska användas framöver?
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Ett axplock önskemål:
• Gymnastisk hoppträning?
• Sporthall
• Förråd
• Ungdomsgård
• …

Användning för befintliga bassängutrymmen?





Fler besökare
Framtida transporter
Cyklister
Gångtrafikanter
Bilister
Kollektivtrafik
Transporter
Grönytor
Dagvatten
Ledningskapasitet
…

Infrastruktur





Vid utformning av exteriören måste hänsyn tas till arkitekturen hos omkringliggande 
byggnader och samtidigt skapa en inbjudande helhet med Vasahallen.
Flera förslag på exteriör utformning bör tas fram.

Exteriör  





Behövs ytterligare samhällsnyttiga funktioner i Hedemora?
Vad skulle isf. vara lämpligt att tillgodose vid byggnation av simhall?

Ytterligare samhällsnyttiga funktioner?  

Reservkraft?





Badhus och simhallar är generellt sett lokaler med hög energianvändning.
Vilka energibesparingsåtgärder är lämpliga för Hedemoras nya simhall?

Energieffektivisering

Värmeväxlare





Större anläggning
Ökade öppettider
Ökat besöksantal

Personalorganisation





Friskvårdscenter

• Att tillhandahålla lokaler för
olika parter verksamma inom
sport, fritid och hälsa kan ha flera
fördelar som tillsammans lockar
besökare. 

• Vilka underlag finns för ett
friskvårdscenter i Hedemora?



Utredning
Hedemoras nya simhall



Uppdraget: 

• Att ta fram förslag på hur en 
simbassäng och barnbassäng kan 
utformas i Hedemora kommun. 
Simbassängen bör ligga i anslutning till 
Vasahallen för att möjliggöra samverkan 
med befintliga omklädningsrum och 
duschrum.

• 3 olika förslag samt driftkostnader ska 
presenteras vid återrapport till 
strategiutskottet.
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BADUTREDNING NYA VASAHALLEN
Förstudie för ny badanläggning i Hedemora kommun

2021-10-11





Förstudien är genomförd under aug-okt 2021
Uppdragsgivare Hedemora Kommun, Samhällsenheten

Uppdragsgivarens representant Kristofer Abrahamsson

Konsult Norconsult AB

Uppdragsledare Malin Ahlstedt 
Arkitekt SAR MSA
076 764 13 04
malin.ahlstedt@norconsult.com

Underkonsult: Ablix AB
Ulf Isaksson
Badexpert 
070 417 34 40
ulf.isaksson@ablix.se

2021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen
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INNEHÅLL

NULÄGE

Platsen
Logistik
Arkitektur
Ekonomi

Tillbyggnad eller nybyggnad?

OMVÄRLD

För vilka bygger vi? 
Bad-Sverige idag
Flexibel anläggning?
Trendspaning och utblick

ALTERNATIVA FÖRSLAG

Inriktningsbeslut innehåll

Alternativa förslag
- Alt 1 Grundalternativet    

Till-/ombyggnad

- Alt 2 Grundalternativet 
Nybyggnad

- Alt 3 ”Liten” nybyggnad

- Särredovisning
Friskvårdslokaler
Hopptorn

ILLUSTRATIONERINTÄKTS- OCH 
KOSTNADSKALKYLER

Besökstal
Förslag entréavgifter
Förslag öppettider
Årskostnad
Kalkylens uppbyggnad

Investeringskalkyler

Investeringskalkyl, 
Sammanställning 

Intäkt-och driftkalkyl, 
Sammanställning
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OMVÄRLD
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FÖR VILKA BYGGER VI?
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… Lek
… Kunskap
… Gemenskap
… Friskvård
… Motion
…Rekreation

2021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen

… Träning
… Tävling
… Rehab
… Relax
… Äventyr
…

Bad är så mycket…



 6

ca 450 publika badanläggningar

ca 30 miljoner besök per år

ca 30% av befolkningen kommer till de nya moderna badanläggningarna (tidigare ca 15%)

ca 15st nya anläggningar har öppnats de senaste 5 åren,
vilket motsvarar ca 4-5 miljarder i investering

Unika mötesplatser / idrottsanläggningar / hälsoanläggningar för alla åldrar

ca 50% av anläggningarna är 50år eller äldre

2021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen

BAD-SVERIGE IDAG





BAD-SVERIGE IDAG
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Det finns många anläggningar som har stängt…
- Filipstad
- Sala Simhall
- Årjäng
- Åbybadet Mölndal
- Hagfors
- Malung
- Hudiksvall
- Hässleholm
- Helsingborg
…samt en massa fler med tekniska bekymmer
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FLEXIBEL ANLÄGGING?
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Framtidens badgäster, ett exempel

Hur påverkar demografin planeringen av blivande 
badanläggningar?
- Hälsa och motion
- Rekreation lugn och ro
- Rehab och relax

Flexibilitet i anläggningen
- Över dygnet, veckan och över året
- Över tid med förändrad efterfrågan från 

badbesökarna

2021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen

21%
24%

42%

2018 2025 2050

De anläggningar 

som planeras idag 

färdigställda

De anläggningar vi 

projekterar idag är 

fortfarande i drift då!

► DEMOGRAFI, Ålder 65 + 

Potentiella besökare

År 





TRENDSPANING 
OCH UTBLICK
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Ny- och ombyggda bad 2017-2021

Anläggning År

Pepparrotsbadet Enköping 2021
Pingvinen Bad och Ishall Varberg 2021
Köping Bad och Sport 2020
Kungsbacka simhall                   2020
Säffle simhall 2020
Arena Älvhögsborg Trollhättan (OT) 2020
Lögarängsbadet Västerås 2019    
Himlabadet Sundsvall (OT) 2019 
Nolhaga Parkbad Alingsås (OT) 2019 
Järfällabadet Jakobsberg                        2018 
Stenungssund Arena 2018
Åkeshov Simhall (OT) 2018 
Vattnets hus Ängelholm 2017

(OT)= Om- och tillbyggnad





TRENDSPANING 
OCH UTBLICK
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Pågående produktion, projektering, 
planering 2021: 

Falun 
Malung
Årjäng
Åmål (OT)
Timrå
Kiruna
Håbo 
Enköping
Strängnäs
Ekerö 
Täby 
Stockholm
Solna
Nacka
Lidingö

Linköping
Motala
Uddevalla
Lidköping
Jönköping
Liseberg Göteborg
Göteborg
Kalmar
Nässjö
Staffanstorp
Kävlinge
Kristianstad
Burlöv
Med flera





NULÄGE
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PLATSEN

Vasahallen

Vasaliden Arena

Vasahallen, befintlig sim- och idrottsanläggning

• Geografisk placering 
• Detaljplan
• Geotekniska förutsättningar
• Omgivande bebyggelse

Vasaliden Arena 
Hedemora kyrka

• Infrastruktur
• Grönstruktur
• Topografi
• Hållbarhet
• Huvudentré
• Teknikinlast och varuinlast
• Plats för nybyggnad
• Nivåskillnader på tomt
• Ihopbyggnad nytt-befintligt
• Utblickar
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Entré

Fg bassängplan 
ca +105?

Kempåfyllnad

Varuinlast





LOGISTIK
Planlösning befintliga Vasahallen
Bassängplan

• Huvudentré
• Logistik besökare
• Omklädning, duschrum
• Herr/ dam/ grupp
• Tillgänglig omklädning/ 

kombiomklädning
• Hygienzon
• Möjlig tillbyggnad och 

dess placering

Besökare torr, utomhussko
Besökare våt, barfota
Besökare torr, inomhussko  

Plats för nybyggnad

Omkl
allmänhet 
och mindre 
skolbarn

25m-bassäng Undervisnings-
bassäng

Huvudentré

Varuinlast Keminlast

Omkl skola 
för idrott 
och simhall

Friskvårdslokal
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ARKITEKTUR
• Fasader 
• Volymer
• Entré 
• Topografi
• Ihopbyggnad
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EKONOMI
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Vasahallen Hedemora
Byggår 1974

På Vasahallen kan man bada, gå i simskola, motionssimma, hoppa, 
leka, bada bubbelpool, basta och träna. I anläggningen finns även fler 
idrottslokaler som bowling, skytte, idrottshall mm

Utbud/ funktionsprogram: 
- 25x10,5 m bassäng med 5st simbanor och hopptorn

- Bubbelpool

- 10x5m undervisningsbassäng 

- Rymlig omklädning med bastur, kombiomklädning unisex saknas

- Friskvårdslokal 200 m2 

2021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen

Besöksstatistik
- Vasahallen hade ca 53 000 st besökare år 2019 varav 

allmänheten uppgick till ca 28 000 st och  
skolan/föreningsliv/aktiviteter till ca 25 000 st. 

- Gymgäster ingår i badets besökstal.

Ekonomi
Det går EJ att ekonomiskt särskilja badet från övriga funktioner i 
Vasahallen.

- Vasahallens kostnader år 2019: 9,2 Mkr

- Vasahallens intäkter år 2019: 2,1 Mkr

- 6 st personal sköter anläggningen. 

- Årskostnad (netto) för Vasahallen år 2020 uppgick till          
ca 7,1 Mkr. 

- Kvarstående årskostnad för Vasahallen efter nybyggnation 
blir ca 4,5Mkr





TILLBYGGNAD ELLER NYBYGGNAD?

162021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen

Fördelar med tillbyggnad

• Samordna alla funktioner på platsen i en anläggning i gemensam 
entré, samordningsvinster.

• Kunna delvis nyttja befintliga delar tex entréhall, personal, omklädning 
och på så sätt minska nybyggnadsarea och investeringskostnader.

Nackdelar med tillbyggnad, anläggningens hela livslängd

• Befintlig byggnads arkitektur är värd att bevara, att bygga till dikt an 
den stora fasaden är ej önskvärt. Mindre glasad passage vore möjligt.

• Långt att gå mellan befintlig omklädning till möjlig placering nya 
bassänger. Befintliga bassängrum med ny funktion ska passeras.

• Logistiska nackdelar med anpassning till befintligt, nybyggnad kan ej 
hållas optimal med minsta möjliga area. 

• För bra tillgänglighet i ny anläggning bör tillbyggnad innehålla tillgänglig 
omklädning, kombiomklädning och sidoentré. 

Slutsats

• Befintliga förutsättningar med Vasahallens 
arkitektur, logistik och byggnadsvolymer gör 
det ej lämpligt med tillbyggnad dikt an, 
glasad gång möjligt.

• Ny tillbyggd anläggning får ej optimal 
logistik.

• Nybyggnadsarea kan ej minskas särskilt 
mycket vilket innebär motsvarande 
kostnader på tillbyggnad respektive 
nybyggnad, se även kalkyler på kommande 
sidor. 

• Nybyggnad rekommenderas

Förutsättning tillbyggnad att befintliga bassängrum ska EJ renoveras till 
nya bassängrum utan till nya torra funktioner. Dessa behöver dock 
passeras om omklädning ska kvarstå i befintlig anläggning. 





ALTERNATIVA FÖRSLAG
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INRIKTNINGSBESLUT INNEHÅLL
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GRUNDALTERNATIVET: 

- 25 meters bassäng med 6 banor

- Hopptorn; ett på 1 meter och ett på 3 meter

- Mindre småbarnsbad för familjen med lektema

- Delbar undervisningsbassäng ca 17x8m

- Rehab-och relaxavdelning med två bubbelpooler 
som ger lugn och ro
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Inriktning från politiken: 

- Tillgodose olika målgrupper. Oavsett kön, 
ålder, etnicitet eller fysiska förutsättningar så 
ska simhallen ge nöjdhet till de flesta 
medborgare i Hedemora kommun

- Inget äventyrsbad 

- “Friskvårdscenter”. Friskvård och motion har 
koppling till simning och bad

- Öppettider ska anpassas till människors fria tid 

- Årskostnaderna är viktigast

- Alternativa förslag ska tas fram





ALTERNATIVA FÖRSLAG
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ALTERNATIV 1
GRUNDALTERNATIVET
TILL- /OMBYGGNAD

Enligt politikens önskemål:
- 25m bassäng
- Hopptorn 1m + 3m
- ca 16,7x8m multi-/ 

undervisningsbassäng
- Barnbad med lektema
- Rehab*/ Relaxavdelning 

*Rehab: uthyrningsbara 
behandlingsrum, särredovisas

Förslaget nyttjar vissa funktioner 
i befintliga Vasahallen

ALTERNATIV 2
GRUNDALTERNATIVET
NYBYGGNAD

Innehåll enligt alt 1
med justering allt i 
nybyggnation

SÄRREDOVISNING: 

HOPPTORN

FRISKVÅRDSLOKAL

ALTERNATIV 3
”LITEN”

Mindre anläggning med lägre 
årskostnad

- 25m bassäng
- ca10x8m multi-

/undervisningsbassäng
- Barnpool i 25m-bassängrum
- Familjebastu och varmpool i 

25m-bassängrum
- Rehab 

*Rehab: uthyrningsbara 
behandlingsrum, särredovisas





ALT 1 GRUNDALTERNATIVET TILL- /OMBYGGNAD
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25x16,5m 
BASSÄNG

6 simbanor
Hopptorn: 1m + 3m

BARNBAD
Lektema

UNDERVISNINGS-
BASSÄNG

2 grupper
16,67 x 8m

Rörlig bassängbotten

REHAB & RELAX 
2st Bubbelpooler, bastur
Behandlingsrum (extern)

MINDRE 
ENTRÉ

TEKNIK

FRISKVÅRD/ GYM

OMKLÄDNING 

PERSONAL-
UTRYMMEN

TEKNIK

KOMMUNIKATION TILL 
BEFINTLIGT

ENTRÉHALL & 
SERVERING

TILLGÄNGLIG 
OMKL

2021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen

Nybyggnation

Nybyggnation GRUNDALTERNATIVET

Ombyggnation i befintlig anläggning 

ingår i kalkyl

Ombyggnation i befintlig anläggning 

ingår EJ i kalkyl

AREA (BTA)

Nybyggnation 4800 kvm

Ombyggnation 1200 kvm





ALT 2 GRUNDALTERNATIVET NYBYGGNAD
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25x16,5m 
BASSÄNG

6 simbanor
Hopptorn: 1m + 3m

BARNBAD
Lektema

UNDERVISNINGS-
BASSÄNG

2 grupper
16,67 x 8m

Rörlig bassängbotten

REHAB & RELAX 
2st Bubbelpooler, bastur
Behandlingsrum (extern)

ENTRÉHALL 
SERVERING

TEKNIK

FRISKVÅRD/ GYM

OMKLÄDNING
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Nybyggnation

Nybyggnation GRUNDALTERNATIVET 

AREA (BTA)

Nybyggnation 5500 kvm

PERSONAL-
UTRYMMEN





ALT 3 ”LITEN” NYBYGGNAD

22

25x12,5m 
BASSÄNG

6 simbanor, grund 
bassäng

SMÅBARNSPOOL

UNDERVISNINGS-
BASSÄNG

10 x 8m
Rörlig bassängbotten

REHAB 
Behandlings-rum (extern)

TEKNIK

FRISKVÅRD/ GYM

OMKLÄDNING
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Nybyggnation

Nybyggnation MINSKAT FÖRSLAG

AREA (BTA)

Nybyggnation 4500 kvm

PERSONAL-
UTRYMMEN

MINIRELAX
Familjebastu 

Varmpool 

ENTRÉHALL 
SERVERING





SÄRREDOVISNING: HOPPTORN
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25x16,5m 
BASSÄNG

6 simbanor
Hopptorn: 1m + 3m
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Varför hopptorn i nya simhallen?   
Attraktiv aktivitet för sport och hälsa!

Befintliga Vasahallen har hopptorn som är en mycket populär 
aktivitet bland ungdomar, tonåringar. 

Aktivitet som främjar rörelse och det till en grupp som ej har 
mycket andra funktioner i simhallen (i kommunen?). 

Hopptorn kan nyttjas av simhoppklubb. Djupdel kan nyttjas av 
dykklubb. 

Hopptorn avser hopp på 1m respektive 3m. 

I kalkyler för alternativ 1, 2 ingår hopptorn, EJ i alternativ 3. 

AREA (BTA)
Hopptorn påverkar inget ej golvarea med förutsättning att 
tävlingsmått finns runt 25m-bassängen

Påverkar vattendjup och rumshöjd. 





SÄRREDOVISNING: FRISKVÅRDSLOKALER

24

FRISKVÅRD/ GYM
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Varför friskvårdslokal i nya simhallen?   
Mötesplats för friskvård och hälsa! 

Kunna träna vått och träna torrt. Förbättra kommuninvånarens 
tillgänglighet till anläggningen och till funktioner som främjar 
rörelse och hälsa. 

Friskvårdslokal kan drivas av privat operatör mot hyresintäkt 
eller av badets verksamhet. Möjlig intäkt skiljer sig åt i 
alternativen. 

Friskvårdslokaler kan även anordnas efter ombyggnation 
bassängrum i befintlig anläggning. 

I kalkyler för alternativ 1-3 ingår friskvårdslokaler i nybyggnad 
och med följande storlek: 

AREA (BTA)

Nybyggnation 450* kvm
*Area avser 400kvm friskvårdslokal samt utökad area för 
kommunikation samt teknikutrymmen.





INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYLER

252021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen





Typ Idag

Bad inkl gym 28 000
Förening/skola/ 
aktiviteter 25 000

Gym ingår i badet

Totalt antal besök 53 000

Nuläge Ny simhall

BESÖKSTAL

Typ Blivande 

Bad inkl gym 50 000
Förening/skola/ 
aktiviteter 35 000

Gym 20 000

Totalt antal besök 105 000
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Dagens besökstal innehåller besökare till både simhall och friskvård (gym) 

Antal badbesök per invånare i Hedemora kommun (15 500) beräknas till 1,8. Motsvarande 
anläggningar i Sverige har mellan 1-3 besök per invånare och år. 

Besöksantal i ny anläggning beräknas till totalt 105 000 årsbesök där allmänhetens bad ökas till 3,2 
besök per invånare och år, vilket motsvarar förväntad attraktivitet i föreslagna alternativ. 





Prislista FÖRSLAG Prislista idag

Enkel 12-klipp Årskort Enkel 12-klipp Årskort

Barn 0-2 år Gratis Gratis Gratis Gratis 0-5år

Barn 3-11 år 30 300 900 30 260 950

Barn och Ungdom 12-17 år 40 400 1 200 30 260 950

Vuxen 18 år + 70 700 2 100 50 475 1800

Grupp 180    2 vuxen + 2 barn 110    2 vuxen + 3 barn    

FÖRSLAG ENTRÉAVGIFTER
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Öppettider FÖRSLAG Öppettider IDAG Öppettider FÖRSLAG Öppettider IDAG

Ny simhall Befintlig simhall (kassa) Gym/friskvård Befintligt Gym 

Måndag 12.00 – 20.00 14.00 – 16.00 (14-16)               05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Tisdag 06.30 – 20.00 06.30-08.30
15.00 – 19.45 (15-19) 05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Onsdag 12.00 – 20.00 15.00 – 19.45 (15-19) 05.00 – 08.00
15.00 – 21.00

05.00 – 08.00
15.00 – 21.00

Torsdag 06.30 – 20.00 06.30 – 08.30
15.00 – 19.45  (15-19)         05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Fredag 06.30 – 20.00 06.30 – 08.30 
13.00 – 19.45  (13-19) 05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Lördag 09.00 – 16.00 10.00 – 15.45  (10-15) 05.00 – 16.00 05.00 – 16.00

Söndag 09.00 – 16.00 Stängt (stängt) 05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Totalt antal 
timmar 70,5 35 105 105

FÖRSLAG ÖPPETTIDER
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Föreslagna öppettider skapar hög tillgänglighet till 
anläggningen för Hedemora kommuns invånare.





ÅRSKOSTNAD
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Syftet med förstudiens kalkyler är att översiktligt redovisa 
investeringskostnader, intäktsmöjligheter, drift- och kapitalkostnader 

och därmed en 
ÅRSKOSTNAD för Nya Vasahallen

Med fokus på årskostnad istället för investeringskostnad under planering och projektering kan  
investeringar utföras som sänker anläggningens driftskostnader och ökar anläggningens hållbarhet. 

Det kan även vara åtgärder som påverkar anläggningens attraktionskraft, ökar mängden 
kommuninvånare som besöker anläggningen och som därmed ökar intäkterna. 

Tex materialval och lösningar som underlättar städning (hållbarhet, personalkostnad)

Tex flexibel anläggning med ställbart vattendjup i undervisningsbassäng för vattengympa, 
vattenträning, babysim med mera (intäktsmöjlighet)

Tex hög grad tillgänglighet både gällande fysisk utformning av anläggningen och gällande öppettider 
vilket medför att fler kommuninvånare kan nyttja anläggningen. 

Tex återvinningssystem och klimatskalets uppbyggnad som sänker byggnadens energiförbrukning 
(hållbarhet, driftkostnader)





KALKYLENS UPPBYGGNAD
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Investeringskostnader 
Investeringskalkylen grundar sig på aktuella entreprenadsummor 
i liknande projekt, genomsnittligt kvadratmeterpris 42 000kr.

Kvadratmeterpriset förutsätter innehåll enligt alternativen där 
olika funktioner är olika kostnadsdrivande. 

Nyproduktion av friskvårdslokal beräknas till 25 000kr/ kvm. 

Byggherrekostnader och oförutsett beräknas till 10% vid 
nybyggnad, 15% vid ombyggnad. 

Kapitalkostnad
Kapitalkostnaden för investeringen grundar sig på Hedemora 
kommuns förutsättningar:  

1% internränta och 33 års avskrivning, vilket innebär 4% årligen. 

Driftkostnader  
Personalkostnader beräknas utifrån anläggningens storlek, 
funktioner och öppettider. Personal beräknas i sin helhet för ny 
anläggning, exklusive övriga funktioner i befintliga Vasahallen. 

Drift- och underhåll beräknas enligt riktlinjerna från Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, för motsvarande anläggningar, 
700kr/ kvm. 

Övriga kostnader, tex marknadsföring, licenser mm beräknas till 
150kr/ kvm. 

Intäkter
Intäkter fördelas enligt följande

- Entréavgifter, servering, försäljning och övriga aktiviteter. 

- Hyresintäkter från extern brukare av Rehab.

- Intäkter från Friskvård

I kalkylerna redovisas en sammanlagd summa av ovanstående. 





Nybyggnad
m2 (BTA)

Ombyggnad, 
anpassning

m2 (BTA)

Investerings-
kostnad**

Total 
investeringskostnad

Årlig kapital-
kostnad

Alt 1 Grundalternativet
Om-/tillbyggnad

4 800 221 760 000
249 360 000 kr 9,975 Mkr 

ca 1 200* 27 600 000

Alt 2 Grundalternativet
Nybyggnad 5 500 254 100 000 kr 10,164 Mkr 

Alt 3 ”Liten”
Nybyggnad 4500 207 900 000 kr 8,316 Mkr

INVESTERINGSKALKYL ALT 1 GRUNDALTERNATIVET OM-/TILLBYGGNAD
ALT 2 GRUNDALTERNATIVET NYBYGGNAD
ALT 3 ”LITEN” NYBYGGNAD

Kalkylen är baserad på den storlek, i kvadratmeter BTA, som anges i respektive alternativ. I investeringskalkyl ingår mark till 0,5m utanför fasadliv, 
resterande tillkommer.
*Ombyggnad och anpassningar av befintlig byggnad för fortsatt drift i 25 år avseende Omklädning och passage, ca 1200kvm. 
**Investeringskostnad avser kvadratmeterpris nybyggnad 42 000kr, ombyggnad 20 000kr samt byggherrekostnader, oförutsett på 10% 
nybyggnad,15% vid ombyggnad. 

Rehablokaler för uthyrning av 4st behandlingsrum ingår med ca 100kvm.  

2021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen





Alternativ
Kostnader (Mkr) Intäkter (Mkr)

Årskostnad
Kapital Drift, 

underhåll Personal Övrigt Totalt Totalt

Alt 1 Grundalternativet 
Tillbyggnad 4800+1200 9,975 4,20 3,15 0,72 18,045 4,5 13 545 000 kr

Alt 2 Grundalternativet
Nybyggnad 5500 10,164 3,85 3,15 0,825 17,989 4,5 13 489 000 kr

Alt 3 ”Liten”
Nybyggnad 4500 8,316 3,15 3,15 0,675 15,291 3,9 11 391 000 kr

INTÄKTS- OCH DRIFTKALKYL ALT 1 GRUNDALTERNATIVET OM-/TILLBYGGNAD
ALT 2 GRUNDALTERNATIVET NYBYGGNAD
ALT 3 ”LITEN” NYBYGGNAD
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Drift-,underhåll baseras på SKRs rekommendation 700kr/m2
Personalkostnader 7st personal á 450 000kr
Övrigt, marknadsföring licenser 150kr/m2
Intäkter avser totalt entréavgifter, servering, försäljning, övriga aktiviteter och hyresintäkter rehab. 
OBS, i intäktskalkyler ingår operatörens intäkt 1,5Mkr (ej hyra). Om extern operatör ska driva gymmet avgår ca 1,1 Mkr på intäkterna och 
årskostnaden ökar med motsvarande. 





SÄRREDOVISNING FRISKVÅRDSLOKAL

m2
Investerings-kostnad

á 25 000kr
Byggherre 10%

Kapitalkostnad
(4%)

Drift, underhåll 
300kr/m2

Möjlig 
hyresintäkt

Möjlig intäkt 
operatör

Möjligt netto 
efter hyra för  

operatör

Friskvårdslokal
Nybyggnad 450* 12 400 000kr 310 000kr 135 000kr 445 000kr 1 500 000kr +1 106 500kr

*Area avser 400kvm friskvårdslokal samt utökad area för kommunikation samt teknikutrymmen. BTA. Omklädning och duschrum 
samnyttjas med simhallen. 

20 000 besökare motsvarar en intäkt på 1 500 000kr, snittintäkt på 75kr. OBS hyresintäkt. 1,1Mkr ska täcka driftoperatörens 
hyreskostnad, investering, personal mm. 
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ILLUSTRATIONER
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ILLUSTRATION ÖVERSIKTSVY FRÅN NORR
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ILLUSTRATION VY FRÅN NORR 
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ILLUSTRATION VY ENTRÉTORG
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ILLUSTRATION VY ENTRÉTORG
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ILLUSTRATION FRÅN UTESERVERING
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ILLUSTRATION ÖVERSIKTSVY FRÅN SÖDER
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ILLUSTRATION VY FRÅN SÖDER 
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..EN BRA SIMHALL FÖR HEDEMORA



Fördjupad utredning
• Ev. vidare utredning av innehåll 

• Separat ny simhall eller tillbyggd ny simhall inkl. anpassning till befintlig byggnad

• Medborgarnas åsikter

• Nytt användningsområde för befintliga simbassängsutrymmen

• Arkitektonisk utformning

• Energiutredning (solceller)

• Lokaliseringsutredning (vid separat ny simhall) 

• Ägande och drift (kommunen, kommunalt bolag eller extern part)

• Investeringens konsekvenser för Hedemoras ekonomi

• Ekonomiska medel för fortsatt utredning

3



Information om
bassängrenoveringar och 

nybyggda simhallar
Att ta lärdom av andra kommuner och deras erfarenheter



Det finns 460 simhallar i Sverige.
80% av dessa behöver renoveras

2

Länge föredrog kommunerna att renovera framför att bygga om, därefter har 
situationen vänt.
– Renovering blir i nästan alla fall dyrare, och ger inte en byggnad med lika lång 
livslängd som vid en nybyggnation
Dessutom medför det att anläggningen måste vara stängd i 1 - 3 år
samt att driftkostnaden blir högre.



Alternativ för framtida bad och simanläggning
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• Alternativ 0: Avveckla befintlig simhall – befintlig anläggning 
byggs om för andra ändamål. 

• Alternativ 1: befintlig simhall - byte av väsentliga komponenter 
men 
stomme, grund och bassänger behålls, stomme förstärks

• Alternativ 2: befintlig simhall - byte av alla väsentliga 
komponenter, inklusive stomme (= rivning och nybyggnad på 
samma plats och med samma fotavtryck som befintlig simhall)

• Alternativ 3: nybyggnad av ny anläggning bredvid befintlig 
simhall. 

Fokusera på årskostnad istället för investeringskostnad 

Tidplan för nytt badhus från politiskt beslut till färdigställd anläggning 
är 2,5-3,5 år, beroende på entreprenadform

15 – 20 år

40 – 50 år



Asbest & PCB sanering
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Sanering är en stor (och ofta tillkommande) 
kostnad vid renovering av simhallar.

Ofta finns det en hel del PCB och asbest, i 
klinkerfogar och fix, runt fönster, rörskarvar m.m. 

För att ta reda på vilka material och var ev. 
miljögifter finns behövs en miljöinventering. 

Miljökonsulten utför ständig provtagning under 
rivningens inledande skeden, för att rivarna ska 
veta var och hur mycket det måste saneras.



Bassängbesiktningen 2021-03-26
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• Stora rostgenomslag från armering
- Åtgärd kräver rivning, oklart hur omfattande

• Läckage vid skvalpränna, framförallt på utsidan
- Åtgärdas med nytt tätskikt på intilliggande ytor med   

anslutning ner i skvalpränna.
• Bristande tätning med läckage runt samtlig belysning

- Åtgärdas med ny tätning

• Några fält med klinker i bassänggolvet där fullt fäste 
saknas (annars generellt bra fäste även i väggar)
- Åtgärdas med rivning och ny klinkersättning 

• Rostavfärgning
- Åtgärdas med syratvättning i tom bassäng



Sammanfattning simhallsentreprenader
(Anläggningar med liknande utgångsläge som Hedemora)
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Renoveringar
Fagersta  2019-2021 32 mkr (+ ev. 9)
Östhammar 2016-2019 32,7 mkr
Ludvika 2012-2013 5,3 mkr (enbart sista etappen)
Nyköping 2013-2016 221mkr

Nybyggda simhallar
Borlänge 2018 - 2021 84,7 mkr
Sala 150-250 mkr (budgeterat)
Håbo 191 mkr



Renoveringar
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Fagersta 2019-2021 (öppnar ev. i höst)
I samband med installationen av en bubbelpool 2019 upptäcktes fuktproblem. 
Ursprungsplanen var att renovera fuktproblemen. Budget 5-7 mkr.

När betongkonstruktionen blev synlig uppdagades olika uppbyggnader av konstruktionsbetong och 
betongen satt "löst" på stora delar av golvytan.

Betongpelarna i kulvert runt bassäng visade sig vara i så dåligt skick att åtgärd var akut. Konstruktör 
anlitades och åtgärden blev nya fundament med specialbetong.
15000 kvm tak byggdes om. Stålpelare, glaspartier, dörrar, startpallar, bänkar och läktare har 
renoverats eller bytts ut. 
Styrsystem för vattenreningen samt ventilationsaggregat inkl. ledningar, rännor och brunnar har 
bytts ut.

NVK upplever att projektet har fungerat väl. Man har rapporterat om nyupptäckta skador och 
projektets fortgång för politiken. Dock har man i detta missat att rapportera hur de extra skadorna 
och åtgärderna påverkat projektet kostnadsmässigt.

Vid årsskiftet 2020-2021 var kostnaderna uppe i 32 mkr
…Under våren påbörjas en omfattande renovering av omklädningsrum. Budgeteras 9 mkr.



Renoveringar
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Östhammar
Gimo Simhall renoverades 2016-2019
32,7 mkr inkl. anpassningar åt verksamheten.
Efter flera rejäla undersökningar togs det fram 3 kategorier på åtgärder:
Röda akuta åtgärder, Gula åtgärder för att klara ytterligare 15 år samt gröna
åtgärder som ger mervärde åt byggnaden.
Sedan baserades upphandlingen på röda och gula åtgärder.

Med vattenbilning och sprutbetong sparades både tid och pengar, därefter lades 
matta istället för klinker i bassängen. Största läckaget hade varit vid glidfogarna 
under skvalprännan, nu tätar mattan även dessa delar och klinker är lagt ovanpå 
mattan ovanför vattennivån.

Stora saneringsåtgärder behövdes inte då detta var utfört sedan tidigare.

Nu pågår diskussioner om hur framtida simhall ska se ut efter dessa 15 år.



Renoveringar
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3. Ludvika simhall
21 dec 2011 stod  det så här i DT:
” För tredje gången på fem år lär stora bassängen i Ludvika simhall behöva stängas 
under en längre period.
Återigen har sättningar fått kakel att resa sig på bassängbotten.
Nu väntar torrläggning inom kort, följt av reparation.”

2012-2013 utfördes en stålrenovering av simtävlingsbassäng, inklusive 
banmarkeringar, simtävlingsutrustning och 20 st undervattensbelysningar.
En renovering där rostfritt stål monteras utanpå befintligt klinker. 
Enligt Ulf Adolfsson på kommunfastigheter Ludvika har dom inte haft några 
problem sedan dess.

Sista etappen med stålrenoveringen kostade 5,3 mkr
Tyvärr finns det inte kvar några uppgifterna om kostnader för arbetet 
konstruktionen tidigare år.



Renoveringar
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Nyköping
Kommunen renoverade Hjortensbergsbadet en ”relativt” ny anläggning från 1986.
När planerna på renoveringen inleddes räknade politiker och tjänstemän med en 
investering på 35–50 mkr.

När kommunen gjorde upphandlingen för uppdraget kom det endast en offert –
och den var på 107 mkr från ett lokalt bolag. 
Arbetet inleddes med en kontroll av byggnaden, som inte hade kunnat göras när 
badhuset var öppet. 

Det som hittades var bland annat sprickor i flera bärande balkar, en vattenskada 
under golvet i simbassängdelen samt skadad betong i grunden. Budgeten hamnade 
på 147 mkr.
Kommunen tvingades riva betongkonstruktionen till grunden.

Badhuset stängdes i 2013 och öppnades först 2016. Drygt tre år senare.

När anläggningen är färdig lär investeringen ha landat på 221 mkr.



Nybyggnation
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Borlänge 

2018-2020 
20-30 mkr Blev 84,9 mkr
Partneringentreprenad
(meningsskiljaktigheter med entreprenör)

Utbyggnad innehållande rehabiliteringsbassäng 8X25 m i rostfritt 
bassängmaterial med ingång från Maserhallens ordinarie entré
Den nya bassängen har två stycken höj- och sänkbara golv på 8 och 16 
meter vardera med möjlighet att ställa om från ytan ner till 180 
centimeters djup oberoende av varandra. 

Bassängen kan delas av med en ljuddämpad skiljevägg som är höj och 
sänkbar från taket gör det möjligt för två grupper att använda 
multibassängen samtidigt och att vattendjupet kan anpassas till olika 
behov.



Nybyggnation
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Sala.
Renoverar Lärkans Familjebad för 4 miljoner kr. (ser ut att landa på 5-6)

Stängde juni 2019 p.g.a. skador.  Öppnas e. sommaren i år. 
(Det var svårt att få in anbud vid upphandling)
Renoveringen består av betonglagning, tätskikt och nytt klinker i 25m 
bassängen och lilla bassängen. Övriga delar förblir stängda.
Målet är att få anläggningen att hålla 5 år, tills den nya simhallen är 
byggd.

Man planerar ny simhall för 150-250 miljoner kr. innehållande en 50 m 
bassäng med flyttbar vägg för att kombinera allmänhet och 
föreningsaktivitet samt  en barnavdelning för familjer.
Att bygga och driva i kommunal regi anses bli billigast.



Nybyggnation
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Håbo

Bygger ny simhall på parkeringen bredvid den befintliga anläggningen. 
• En 25-metersbassäng med åtta simbanor.
• Ett småbarnsbad för familjer.
• En delbar undervisningsbassäng 16,7 meter lång och 8 meter bred.
• En bassäng med höj- och sänkbar botten i befintlig rehab- och relaxavdelning.

Det kommer finnas utrymme för entré, enklare matservering, dusch/omklädning 
och personal. Det byggs också läktare och utrymme för friskvård.

Arbete att upphandla en entreprenör pågår och simhallen beräknas preliminärt 
vara klar årsskiftet 23/24
Beslutad investeringsbudget för den nya simhallen är 191 miljoner kronor.
Beräknad årskostnad 10,2 mkr (vid 40 års avskrivning och 1,5% internränta)



Rostfritt eller klinker?
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Klinker har använts som ytskikt i simbassänger i urminnes tider och ger 
ett ljust intryck och ett bra grepp att gå på.
Klinker är samtidigare ett billigare material än rostfritt stål.
Men allt fler bassänger byggs eller renoveras med rostfritt stål.
Anledningar till det kan vara:
• Ofta snabbare byggtid vilket kan medföra besparade 

investeringsmedel.
• Enklare underhåll, inga tätningsfogar eller klinkerplattor som måste 

bytas
• Ev. kan klorhalten sänkas



Fördelar/Nackdelar
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Renovering
Möjlighet till billigare investering om förutsättningarna medger enklare åtgärder

Hög risk för skenande åtgärdsbehov och därmed kostnader

Lång stängd period under renoveringen

Samma eller liknande fotavtryck alt. dyra anpassningar till moderna krav och önskemål

Kortare livslängd  på byggnaden – Vad gör vi sen?

Nybyggnation

Möjlighet att utforma anläggningen energieffektivt och med effektiv badsäkerhet

Möjlighet att med utformning och modern teknik locka alla invånare till besök

Möjlighet att kombinera omklädning/dusch med aktiviteter på Vasaliden

Möjlighet att anv. befintliga rum för andra aktiviteter

Längre livslängd på byggnaden

Högre investeringskostnad initialt (beroende på utformning)



Besök Vasahallen simbassänger
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Antalet badgäster har minskat under 2019, 
2020 och 2021. Orsakerna är:
- Renovering av lokaler (steg 4) har 

påverkar antalet besökare i simhallen 
under 2019 och 2020.

- Pandemin har påverkat antalet 
besökare under 2020 och 2021.

Intäkter under de senaste 6 åren har pendlat. Orsakerna är:
- Under 2019 och 2020 har intäkterna påverkats av 

renovering i lokalerna (steg 4)
- Pandemin har påverkat intäkterna från mars 2020 och 

det fortsätter även under 2021.

I Sverige har utvecklingen gått från att cirka 15 % av befolkningen som besökte anläggningar för 
cirka 20 år sedan till dagens siffror på cirka 30 % av befolkningen. Mycket på grund av att 
anläggningarnas utbud av tjänster har ökat till att tillgodose fler målgruppers behov.



Ägande och drift
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Mer än nio av tio simhallar ägs av kommuner.
I det stora flertalet, cirka 85 procent, drivs också verksamheten av kommunala 
enheter.
Fler kommuner har under senare år, prövat alternativa drifts- och ägandeformer. 
Främst för att få ner investeringskostnaden.

Olika driftformer:
a): Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi.
b): Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi.
c): Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva 
anläggningen i privat regi. 

Flera kommuner har på senare tid utfört utredningar som pekar på att det billigaste 
alternativet är alt. a) om man ser till årskostnad med allt inräknat.



Årskostnader
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Årskostnaden för att driva befintlig anläggning var ca 9,1 mkr år 2020 (OBS hela Vashallen)

Årskostnaden för en nyrenoverad simanläggning med avskrivning på 15 år är beroende 
på vad vi ska räkna på för innehåll

Årskostnaden för en nybyggd simanläggning med avskrivning på 33 år är beroende på 
vad vi ska räkna på för innehåll

Exempel:
Håbo nybygge 191 mkr 10,2 mkr/år 40 år
Götene nybygge (183 mkr planerat) 11,7 mkr/år 33 år 
(avslogs. 5,8 mkr extra i drift och reparation beslutades istället)
Haninge nybygge 352 mkr 14,7 mkr/år 30-50 år (komponent avsk.)
Kristianstad Nybygge 510 mkr 24mkr/år
Enköping nybygge 388 mkr 29 mkr/år
Vindeln nybygge (50 mkr planerat) ökning 2,4 mkr/år 50 år 



Behov av ytterligare underlag? 
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Oenighet i utformningen av framtida sim och badanläggning i 
Hedemora?

• Nuläges-, omvärlds och behovsanalys – Fördjupning?

• Kostnads-, intäkts- och besöksanalys – Fördjupning?

• Drifts- och ägarformer - Utredning kostnader för Hedemora ?
(nuvarande kostnad mot ev. framtida kostnad)



Hur går vi vidare?
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Åtgärder för bärighet och torr konstruktion 
Investeringsprojekt: Renovering Vasahallen återstår ca 1 mkr.

Utredningar, besiktningar & beräkningar (delvis klart)
Ventilera (klart)
Stämpa upp (pågår)
Torr betongkonstruktion  (projektering pågår)
• Fiberarmerad PVC-duk prel. 0,9 mkr inkl. installation (exkl. ev. spackel och 

genomföringar)
• Nya lysen och dysor m.m. prel. 0,2 mkr 
• Tätt mellan skvalprännor och golv (inväntar prisuppgifter)
Ska vi gå vidare med detta? Finansiering?

Reningsanläggningens livslängd?

Dessa åtgärder ger politiken tid att besluta framtida sim och bad för Hedemora
Vilka ytterligare beslutsunderlag ska tas fram?
Vilken inriktning tar vi?  Och med vilket innehåll?



Information om
Vasahallens simbassänger
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Sammanfattning

3

Vasahallens simbassänger försvagas och åtgärder behövs för att kunna 
hålla anläggningen öppen.
Samtidigt behövs också direktiv för framtida bad, simning och 
simundervisning i Hedemora.
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Betongkonstruktionen 

Idag har konstruktionen skador av varierande grad beroende på mängden 
fukt och klorider som orsakar kemiskt angrepp i betongen. 
Att motverka läckage och därmed hålla betongen torr är vitalt för 
konstruktionens livslängd.
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Läckage runt skvalprännor

Vatten tar sig in under skvalprännorna via flera olika vägar och 
tillför fukt och klorider i betongkonstruktionen.
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Säkerställande av bibehållen bärighet 

Betongbjälklaget runt simbassängerna vilar på en kant vid 
skvalprännorna.
En kant där de värsta skadorna finns och som fortsätter försämras 
av ständigt tillskjutande fukt.
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RISE Research Institutes of Sweden AB 
i maj 2020 slutförde RISE Research Institutes of Sweden AB en 
undersökning av bassängerna i Vasahallen. 
Undersökningen syftade till att bedöma betongkonstruktionernas tillstånd 
och återstående livslängd samt att ge förslag till eventuella åtgärder.

I sammanfattningen poängterar man att det kemiska angreppet i betongen 
har medfört att vissa konstruktionsdelar har nått sin livslängd samt att 
hållfasthet är nedsatt till en nivå så att erforderlig bärförmåga inte uppfylls.

Beständighetsproblemen som bassängen har kvarstår och 
skademekanismerna kommer vara passiva så länge betongen hålls torr. 
Det är därför viktigt att inte vatten tränger in i betongen samt att 
utrymmena under bassängen ventileras väl. Detta kommer att avgöra 
konstruktionens livslängd i övriga oskadade delar.
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Ytskikt i simbassäng

Kemikalier i vattnet äter upp cementen i sättbruket och sakta men 
säkert blir det bara sanden kvar. Plattor lossnar eller spricker och 
kan ge upphov till sylvassa kanter. 
Ett vanligt tecken på att en bassäng är på väg att försvagas är att det 
går sönder en klinkerplatta vid ett utlopp. Det är ofta det första 
stället som sättbruket försvagas.



9

Krav

Alla barn som slutar årskurs 6 i Sverige ska kunna simma 200 meter 
står det i skolans läroplan.
Det är skolornas skyldighet att bereda simundervisning och tillse att 
eleverna når det målet.
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Konsekvenser

Simanläggningen kan bli tvungen att stänga på kort varsel om 
klinkerytskiktet i bassängerna lossnar eller spricker. Det samma 
gäller om bärigheten i betongbjälklaget runt stora simbassängen 
inte kan säkerställas.
En stängd simhall medför att föreningar och allmänheten blir 
tvungen att vända sig någon annanstans samt att skolornas 
åtagande vad gäller simundervisning inte kan utföras i Vasahallen.
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Ev. konsekvenser vid reparation

Vid en eventuell tillfällig lagning i stora simbassängen kan arbetet komma 
att kräva större åtgärder än beräknat. Några exempel:

Vid arbeten så som håltagning i bassäng eller ev. byte av ett utvalt område 
med klinkerplattor kan det komma att äventyra infästningen av intilliggande 
plattor och utvalt område kan då bli betydligt större än vad som 
ursprungligen var tänkt. 

Vid eventuell åtgärd som kräver att bassängvatten tappas ur och sedan fylls 
på kan klinkerplattornas infästning äventyras dels från vattnets rörelser och 
tryckförändring vid tömning och påfyllning, men framförallt p.g.a. att luft 
tar sig in bakom klinkerplattorna.  
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Åtgärder 2021

Säkerställande av bärigheten i betongbjälklaget runt stora 
simbassängen är av stor vikt.
Utplacering av stämp och ev. balk hållfasthetsberäknat för att för att 
säkra bärigheten tills en permanent lösning är utförd.
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Åtgärder 2021

Betongutredningen pekar på vikten av att hålla betongen torr och har 
föreslagit att vattennivån sänks och därmed hindras från att tränga in i 
bassängens övre fogar och vinklar och sedan vidare ut i betongen.

En sänkning av vattennivån är dock inte någon enkel åtgärd eftersom 
systemet idag är byggt på att nivån regleras genom att vattnet rinner över 
bassängkanten ner i skvalprännorna.

Vi arbetar med att ta fram lösningar på detta som t.ex. rörgenomföringar 
med breddavlopp för vattnet på insidan av bassängens båda långsidor.

Ett nytt tätskikt över bassängkanten har diskuterats men är tyvärr inte 
effektivt då bassängen helt saknar ursprungligt tätskikt att ansluta mot.
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Åtgärder 2021

Skvalprännorna har även en annan funktion som är att leda bort 
vatten från ytorna runt bassängen. Vatten från t.ex. rengöring eller 
lek i simbassängen.
Denna avrinningsfunktion kan säkerställas med en ombyggnation av 
skvalprännorna. Utan behovet av cirkulation på bassängvattnet via 
skvalprännorna kan enklare avrinningsbrunnar och slitsrännor 
användas för städ/spillvatten.
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Åtgärder 2021

Luftfuktigheten i teknikutrymmena under bassängerna är hög p.g.a. 
reningsbassängens funktion. Betongutredningen föreslår att vi utför åtgärder 
för att minska luftfuktigheten.
Arbeten för att begränsa den fuktiga luften har utförts med akrylglas vid 
reningsbassängen. Vi kommer också att göra justeringar i ventilationens 
placeringar i dessa utrymmen för att ventilera bort fuktigheten bättre.
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Tider och livslängd
Betongutredningen pekar på att åtgärder bör utföras inom 2 år varav 14 
månader återstår.

Tid för utförande av åtgärder under 2021 är svår att beräkna beroende på 
omfattningen av erforderliga åtgärder.
Verksamheten kan bli lidande både medlemsmässigt och ekonomiskt.

Om utförda åtgärder får effekt och betongen hålls torr ger det 
konstruktionen ytterligare ca 10-15 år.

Livslängden på bassängens klinkerytskikt är däremot kortare, och därmed 
behöver vi ett beslut om framtida sim- och badanläggning i Hedemora 
inom kort.
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Renovering eller nybyggnation?
Alternativen har olika för- och nackdelar

Framtida sim och bad i Hedemora

Renovering av befintliga bassänger (inklusive byte av 
reningsanläggning)
• Renovering av den befintliga anläggningen, med nytt tätskikt, 

klinker och skvalprännor. 
• Montering av fiberarmerad PVC-duk. 
• Montering av rostfri bassäng inuti befintlig simbassäng.
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Nybyggnation

Vid en ev. nybyggnation öppnas möjligheten till att använda befintlig 
bassängyta till andra ändamål, så som t.ex. utöka sporthallens verksamhet.

En fördel vi har i Hedemora jämfört med många andra kommuner är 
grusplanen intill Vasahallen, en lämplig yta centralt och intill befintlig 
anläggning. 
Vid ett sådant utförande kan man också få till en gemensam användning av 
omklädning och duschmöjligheter för idrottare på Vasaliden.

• Färdiga badhuskoncept

• Simbassänger i rostfritt material
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Ekonomi
Åtgärder 2021
Budget för åtgärder 2021 (Vasahallen renovering steg 5) 1300 tkr

Olika utföranden behövs beroende på den befintliga anläggningens 
skick samt behovet och omfattningen av underarbeten.
Kostnaderna för de flesta av renoveringsalternativen är svår att 
beräkna för att delar av den befintliga anläggningens skick inte helt 
går att bedöma utan att påbörja vissa rivningsmoment. 
Det här är en del i att flertalet bassängrenoveringar i landet har gått 
över budget.
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Anita Mikkonen /Ekonomiavdelning /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 30 mars 2022 14:20
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning; Lillemor Marion Gunnarsson 

/KS sammanträde /Kommunstyrelsen
Ämne: Driftbudget ny simhall
Bifogade filer: Driftbudget simhall.docx

Hej, 

Jag bifogar här driftbudget för ny simhall. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

ANITA MIKKONEN 
Ekonomichef 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-340 11 

www.hedemora.se |  www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

KS343-19   292



Enligt badutredningen Nya Vasahallen, driftbudget enligt alternativ 2  

 

 

 

 

Nuvarande Vasahallen 
Driftbudget för Vasahallen för 2022 är ca 10 mkr, då finns inga kostnader för renovering i budgeten. 
Hur mycket framtida kostnader för renovering skulle innebära är svårt att uppskatta inom den här 
beräkningen men man kan konstatera att renoveringsbehovet är sig stort. Återstående kostnader 
för nuvarande Vasahallen uppskattas till 4 500. 
 
Nybyggnad alternativ 2 
Man räknar med att antalet besökare blir 105 000 mot dagens 53 000, öppettiderna förlängs från 
dagens 35 timmar per vecka till 70,5 timmar per vecka för simhallen men är lika som idag, 105 
timmar per vecka, för gym/friskvård.  
Personalkostnaderna för den nya delen beräknas uppgå till 3 150 tkr och avser 7 årsarbetare. 
Kapitalkostnaderna på 10 164 tkr är beräknade på en genomsnittlig avskrivningstid på 33 år och en 
internränta på 1%. Om man räknar på en internränta på 1,25% (vilket SKR rekommenderar för 
2023) ökar driftkostnaden med 712 tkr. 
Övriga kostnader innefattar tex marknadsföring och licenser.  
 
Man beräknar att kvarstående kostnader för nuvarande Vasahallen uppgår till 4500 tkr. Där kan 
man eventuellt få in mer hyresintäkter då nuvarande simhall blir en aktivitetshall med möjlighet att 
hyras ut. 

 

 
 

 

 

Anita Mikkonen 

Ekonomichef 

Försäljnings- o inträdesavgifter   -4 500 

    
Personal   3 150 

Lokaler och inventarier   3 850 

Kapitalkostnader    10 164 

Övrigt   825 

    
Totalt   13 489 
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Gunilla Jingstedt /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Julie Williams <julie.williams@falun.se>
Skickat: den 14 februari 2022 09:48
Till: Borlänge ; Gagnef kommun; Kommunstyrelsen; Ludvika kommun; Smedjebacken kommun; Säter 

Kommun
Ämne: VB ATL 
Bifogade filer: Bilaga1, indikatoruppföljning år 2021, 2022-02-04(ATL001122-001).pdf; §13 ATL Godkännande av 

verksamhetsberättelse för 2021(ATL001122-002).pdf

Hej här kommer VB från ATL    

Vänliga hälsningar 

Julie Williams 
Nämndsekreterare för myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 

Falu kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningsstöd och utveckling 
791 83 Falun 
Besöksadress för bokade möten: Myntgatan 45 

Telefon: 023-829 19 
Kontaktcenter: 023-830 00, kontaktcenter@falun.se  
www.falun.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. 

KS053-22   106

F LUN 



 Sammanträdesprotokoll
Falu kommun  Sammanträdesdatum
Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel

2022-02-08

§ 13 Godkännande av verksamhetsberättelse för 
2021 (ATL0011/22)

Beslut
Gemsamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänner 
verksamhetsplanen för år 2021.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel får i uppdrag att fatta beslut om ansvarsfrihet för nämnden.

Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämndens uppdrag och 
verksamhet för år 2021. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 
0,1 mkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021
 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021, Gemensamma nämnden 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Skickas till 
Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden
Kommunrevisionen Falu kommun
Ekonomikontoret Falu kommun

1 (1)1 (1)

FrfLUN 
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Organisation 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att tillsammans skapa, bevara och säkerställa 
ett långsiktigt attraktivt Falun att bo, besöka och verka i. Förvaltningen är uppdelad i nio avdelningar 
och styrs av tre nämnder samt kommunstyrelsen. 

ATL-kontoret styrs av den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
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Uppdrag och ansvar 
Gemensamma nämndens uppdrag 

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Borlänge, Falun, Gagnef, 
Hedemora, Ludvika, Säter och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och Lag om Tobak och 
Liknande Produkter (LTLP) samt den kommunala kontrollen av receptfria läkemedel i detaljhandeln. 
Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Händelser av väsentlig betydelse 
Den första januari 2021 genomfördes en organisationsförändring då ATL-kontoret flyttades från 
socialförvaltningen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Under första delen av året har 
mycket varit nytt för kontoret i och med flytten. Arbetet med att integreras i miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens rutiner och arbetssätt har varit ett arbete som krävt både tid och 
resurser.  

Den första januari tillsattes en ny tjänst som enhetschef för ATL-kontoret, en tjänst som inte funnits 
tidigare då arbetsledning tidigare skett genom en befintlig chef på socialförvaltningen. Två nya 
medarbetare började i januari, men på grund av sjukdom och uppsägningar var kontoret 
underbemannat under första delen av året. För att klara att utföra uppdraget har en person varit 
visstidsanställd under en del av året. I september började två nya medarbetare som gjorde att kontoret 
blev fullt bemannat. Samtliga tjänstepersoners nuvarande anställningar har påbörjats under 2021, 
varav en hade en visstidsanställning sedan hösten 2020 som övergått till en tills vidareanställning. Då 
samtliga medarbetare varit nya har året präglats mycket av en nyorienteringsfas med fokus på att lära 
sig arbetet, skapa en gruppkänsla och integreras i den nya förvaltningen – allt under ett år då vi till 
största delen arbetat på distans.  

Under året har Gagnefs kommun påbörjat en utredning om de ska fortsätta samarbetet i den 
gemensamma nämnden. Samtal har förts med kommunen om den viljeinriktning kontoret har för 
framtiden med ökat samarbete med medlemskommunerna, viljeinriktningen har sedan kommunicerats 
till samtliga medlemskommuner. I december informerades ATL-kontoret om att Gagnef avser att 
fortsätta samarbetet i den gemensamma nämnden. Kontoret har under året begärt kontaktuppgifter till 
vissa tjänstepersoner i kommunerna för att bygga upp en organisation kring frågor som berör 
kommunerna, och under 2022 kommer arbetet med ökat samarbete fortsätta. 

Under början på året har handläggarnas fokus varit på handläggning av inkommande ärenden och 
tillsyn av serveringsställen. Att tillsynen fokuserades på serveringsställen beror på de restriktioner som 
gällde, samt att vi noterat att flera serveringsställen ändrat sin verksamhet utifrån minskad omsättning 
så pass att de inte uppfyller kraven på till exempel matutbud. Under hösten har arbetet fortsatt men då 
även med fokus på tillsyn av försäljningsställen. 

Under året har pandemin fortsatt att påverka vår omgivning, vilket även påverkar verksamheten. 
Under 2021 har det liksom under 2020 varit ett betydligt lägre antal ansökningar om tillfälliga 
serveringstillstånd, vilket beror på de restriktioner som har gällt. Restriktionerna lättades under 
sommaren och hävdes under hösten vilket påverkade restaurangbranschen då de fick ha längre 
öppettider samt att restriktioner om trängsel förändras, i slutet av året återinfördes dock vissa 
restriktioner igen. Pandemin påverkade även nämndens verksamhet bland annat genom lägre intäkter 
från näringsidkarna då tillsynsavgiften för serveringstillstånden baseras på föregående årsomsättning 
av alkoholdrycker samt att ansökningsavgifterna för tillfälliga serveringstillstånd är betydligt lägre än 
ett normalår.  
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Verksamhet 
Alkohol 

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska 
och sociala skadeverkningar. Det är den gemensamma nämnden som fattar beslut om 
serveringstillstånd för alkoholdrycker. Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen 
tillsynsmyndighet med uppgift att se till att alkohollagen följs.  

För att tillgodose tillsyn på serveringsställen och i detaljhandeln ska en tillsynsplan upprättas i början 
av året. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn sker genom 
information, rådgivning och utbildning. Yttre tillsyn är den tillsyn som sker direkt på serveringsstället 
och i detaljhandeln. Inre tillsyn är av administrativ karaktär och består främst av uppföljning av 
innehavarens personliga och ekonomiska förhållanden, men kan även inledas om brister noterats vid 
yttre tillsyn.  

ATL kontoret har erbjudit utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal under 
november 2021. Utbildningen var tänkt att genomföras under våren, men på grund av rådande 
restriktioner fick den skjutas upp till slutet av hösten då restriktionerna lättades vilket gjorde det 
möjligt att genomföra utbildningen.  

Under pandemin har restaurangbranschen drabbats hårt ekonomiskt då kundunderlaget minskat på 
grund av rådande restriktioner. Under 2021 har fyra tillståndshavare gått i konkurs, det totala antalet 
stadigvarande serveringstillstånd har dock ökat något jämfört med tiden före pandemin. Det totala 
antalet stadigvarande serveringstillstånd var 211 stycken 2019-12-31, jämfört med 216 stycken 2020-
12-31 och 213 stycken 2021-12-31. 

Det totala antalet ärenden under 2021 var 282 stycken, vilket kan jämföras med 2020 då det totala 
antalet ärenden var 174 stycken. Den största förklaringen till ärendeökningen är antalet anmälningar 
av serveringsansvariga (+113 %), om anmälan görs via e-tjänsten skapas ett ärende vilket inte görs om 
anmälan kommer in på annat sätt. Antalet ansökningar av stadigvarande serveringstillstånd har varit 
fler under 2021 jämfört med tidigare år. Under 2021 inkom 40 ansökningar vilket är en ökning på 25 
% jämfört med 2020. Antalet ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd har varit betydligt lägre 
under pandemin än tidigare, men är i nivå med år 2020. Andra förändringar är ökat antal anmälningar 
om ändring i tillståndet (+76 %), fler inre tillsyner (+100 %), överklagningsärenden samt övriga 
ärenden (till exempel återkallelse på egen begäran, begäran av yttrande från annan kommun, +233 %). 

Av de fyra överklagningar som inkom under 2021 väntar vi på dom i två ärenden och i ett ärende 
avslogs överklagan. I det fjärde ärendet bifölls överklagan. Vi har överklagat domen till kammarrätten 
där vi väntar på dom. 

Nedan följer statistik där antalet för 2021 anges först, följt av antalet för 2020 inom parentes. 
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Serveringstillstånd 

Antal stadigvarande serveringstillstånd 2021-12-31  

Borlänge 59 (64) 
Falun 70 (69) 
Gagnef 11 (12) 
Hedemora 23 (19) 
Ludvika 21 (24) 
Smedjebacken 17 (16) 
Säter 12 (13) 
Totalt 213 (216) 

 

Antal tillsyner på serveringsställen under 2021 

Borlänge 94 (68) 
Falun 124 (71) 
Gagnef 24 (13) 
Hedemora 34 (16) 
Ludvika 48 (22) 
Smedjebacken 18 (11) 
Säter 19 (13) 
Totalt 361 (214) 

 

Antal beviljade serveringstillstånd under 2021 

Kommun Stadigvarande Tillfälligt till 
allmänheten 

Tillfälligt till slutet 
sällskap 

Borlänge 9 (6) 1 (1) 0 (0) 
Falun 10 (16) 2 (3) 12 (10) 
Gagnef 2 (1) 0 (1) 0 (0) 
Hedemora 4 (2) 4 (2) 1 (1) 
Ludvika 3 (2) 2 (0) 4 (5) 
Smedjebacken 1 (2) 1 (0) 0 (0) 
Säter 2 (2) 0 (0) 1 (8) 
Totalt 31 (31) 10 (7) 18 (24) 

 

Antal öppnade ärenden gällande ansökan om serveringstillstånd under 2021  

Kommun Stadigvarande Tillfälligt till 
allmänheten 

Tillfälligt till slutet 
sällskap 

Borlänge 15 (7) 1 (2) 0 (0) 
Falun 14 (11) 4 (2) 11 (8) 
Gagnef 2 (1) 0 (2) 0 (0) 
Hedemora 4 (4) 5 (3) 2 (1) 
Ludvika 3 (6) 2 (1) 4 (6) 
Smedjebacken 1 (2) 1 (1) 0 (0) 
Säter 1 (1) 0 (1) 2 (8) 
Totalt 40 (32) 13 (12) 19 (23) 
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Antal öppnade övriga utredningsärenden för serveringstillstånd under 2021  

Kommun Ändring i 
tillståndet 

Ändring i 
styrelse/ägande 

Inre tillsyn 

Borlänge 11 (8) 4 (4) 2 (2) 
Falun 16 (5) 5 (5) 3 (2) 
Gagnef 2 (1) 0 (0) 2 (0) 
Hedemora 5 (4) 0 (1) 1 (0) 
Ludvika 6 (6) 1 (2) 3 (1) 
Smedjebacken 1 (0) 3 (0) 0 (1) 
Säter 1 (1) 1 (0) 1 (0) 
Totalt 44 (25) 12 (12) 12 (6) 

 

Antal öppnade övriga ärenden för serveringstillstånd under 2021  

Kommun Överklagnings-
ärenden 

Anmälan serverings-
ansvariga (e-tjänst) 

Remiss 
spelinspektionen 

Övrigt 

Borlänge 1 (0) 31 (24) 1 (4) 8 (0) 
Falun 1 (0) 47 (19) 4 (1) 7 (2) 
Gagnef 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 
Hedemora 0 (0) 8 (4) 0 (1) 2 (0) 
Ludvika 2 (0) 10 (3) 0 (0) 1 (2) 
Smedjebacken 0 (0) 4 (0) 1 (0) 0 (0) 
Säter 0 (0) 11 (2) 0 (0) 2 (1) 
Totalt 4 (0) 111 (52) 6 (6) 20 (6) 

 

Folköl 

Antal försäljningsställen som anmält försäljning/servering av folköl 2021-12-31  

Borlänge 29 (33) 
Falun 31 (31) 
Gagnef 7 (7) 
Hedemora 15 (14) 
Ludvika 20 (20) 
Smedjebacken 10 (11) 
Säter 8 (8) 
Totalt 120 (124) 

 

Antal tillsyner försäljning/servering av folköl under 2021 

Borlänge 27 (32) 
Falun 28 (31) 
Gagnef 8 (7) 
Hedemora 14 (14) 
Ludvika 22 (21) 
Smedjebacken 9 (11) 
Säter 8 (8) 
Totalt 116 (124) 

Antal anmälningar om försäljning/servering av folköl under 2021 
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Borlänge 1 (3) 
Falun 3 (0) 
Gagnef 0 (0) 
Hedemora 0 (2) 
Ludvika 2 (1) 
Smedjebacken 0 (1) 
Säter 1 (1) 
Totalt 7 (8) 

 

Tobak  

LTLP är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa tobakens skadeverkningar. Det är den 
gemensamma nämnden som fattar beslut om försäljningstillstånd för tobaksvaror. Genom LTLP 
utökades även reglerna kring rökförbud, tillsyn av de rökfria miljöerna ingår inte i den gemensamma 
nämndens ansvarsområde. Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen tillsynsmyndighet med 
uppgift att se till att LTLP följs. 

För att tillgodose tillsyn på försäljningsställen ska en tillsynsplan upprättas i början av året. Tillsynen 
består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn sker genom information och 
rådgivning. Yttre tillsyn är den tillsyn som sker direkt på försäljningsstället. Den inre tillsynen är av 
administrativ karaktär och består främst av uppföljning av innehavarens personliga och ekonomiska 
förhållanden, men kan även inledas om brister uppmärksammats vid yttre tillsyn.  

Det totala antalet ärenden gällande försäljningstillstånd under 2021 var 43 stycken, vilket är lika 
många som under 2020. Under 2021 ökade ansökningarna om försäljningstillstånd med 30 % jämfört 
med 2020.  

Av de två överklagningar som inkom under 2020 har dom kommit under 2021, båda överklagningarna 
har avslagits efter att Kammarrätten respektive Högsta förvaltningsdomstolen inte meddelat 
prövningstillstånd. 
 

Antal försäljningsställen med försäljningstillstånd 2021-12-31  

Borlänge 34 (33) 
Falun 34 (34) 
Gagnef 8 (7) 
Hedemora 16 (16) 
Ludvika 20 (20) 
Smedjebacken 7 (7) 
Säter 9 (9) 
Totalt 128 (126) 
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Antal tillsyner på försäljningsställen med försäljningstillstånd under 2021 

Borlänge 34 (31) 
Falun 30 (34) 
Gagnef 9 (7) 
Hedemora 15 (16) 
Ludvika 22 (21) 
Smedjebacken 6 (7) 
Säter 9 (9) 
Totalt 125 (125) 

 
Antal öppnade ärenden gällande försäljningstillstånd under 2021  

Kommun Ansökan om 
tillstånd 

Ändring i 
styrelse/ägande 

Överklagnings-
ärenden 

Borlänge 6 (5) 6 (7) 0 (2) 
Falun 3 (1) 9 (8) 0 (0) 
Gagnef 1 (0) 1 (1) 0 (0) 
Hedemora 1 (2) 2 (2) 0 (0) 
Ludvika 0 (1) 9 (9) 0 (0) 
Smedjebacken 0 (0) 1 (2) 0 (0) 
Säter 2 (1) 2 (2) 0 (0) 
Totalt 13 (10) 30 (31) 0 (2) 

 

Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare  

Den som avser att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla till ATL-kontoret 
innan försäljning påbörjas.  

Antal försäljningsställen som anmält försäljning av e-cigaretter 2021-12-31  

Borlänge 4 (5) 
Falun 3 (3) 
Gagnef 0 (0) 
Hedemora 3 (2) 
Ludvika 3 (2) 
Smedjebacken 0 (0) 
Säter 0 (0) 
Totalt 13 (12) 

 

Antal tillsyner e-cigaretter under 2021 

Borlänge 3 (5) 
Falun 2 (3) 
Gagnef 0 (0) 
Hedemora 3 (2) 
Ludvika 4 (2) 
Smedjebacken 0 (0) 
Säter 0 (0) 
Totalt 12 (12) 

 



 

9 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Antal anmälningar om försäljning av e-cigaretter under 2021 

Borlänge 4 (2) 
Falun 1 (0) 
Gagnef 0 (0) 
Hedemora 2 (0) 
Ludvika 1 (1) 
Smedjebacken 0 (0) 
Säter 0 (0) 
Totalt 8 (3) 

 

Receptfria läkemedel  

Gemensamma nämnden kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen gällande receptfria läkemedel hos 
försäljningsställena. Innan man börjar sälja receptfria läkemedel måste näringsidkaren göra en 
anmälan till Läkemedelsverket. Om det framkommer allvarliga brister vid tillsynen rapporteras dessa 
brister till Läkemedelsverket som ansvarar för tillsynen.  

Antal försäljningsställen som anmält försäljning av receptfria läkemedel  
2021-12-31  

Borlänge 24 (26) 
Falun 29 (28) 
Gagnef 6 (6) 
Hedemora 9 (9) 
Ludvika 16 (16) 
Smedjebacken 6 (6) 
Säter 7 (7) 
Totalt 97 (98) 

 

Antal kontroller av receptfria läkemedel 2021 

Borlänge 24 (26) 
Falun 26 (28) 
Gagnef 7 (6) 
Hedemora 9 (9) 
Ludvika 18 (17) 
Smedjebacken 5 (6) 
Säter 7 (7) 
Totalt 96 (99) 

 

Övrigt  

Näringsidkarna ska erbjudas tjänster av god kvalitet. God kvalité ska bygga på att varje ärende ska 
handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 
Kunden ska bemötas med respekt och god tillgänglighet. Alla kunder ska behandlas likvärdigt.  
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Nämndens verksamhetsmål för 2021 
Verksamhetsmålen för 2021 beslutades av den gemensamma nämnden den 15 september 2020 i 
verksamhetsplanen för 2021. 

Löpande tillsyn avseende serveringstillstånd och tobakstillstånd 
Aktivitet Beskrivning 

Tillsyn ska utföras till 100% enligt 
tillsynsplanerna för serveringstillstånd och 
tobakstillstånd. 

Stärka förebyggande insatser så att alla kan leva 
ett hälsosamt liv. Förebygga skadligt alkoholbruk 
och minska bruket av tobak. 

 
Indikator Nuläge Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Tillsynsplan för 
serverings-
tillstånd och 
tobakstillstånd 

Tillsyn för 
serveringstillstånd 
har skett enligt 
plan, tillstånd på 
försäljningsställen 
har i huvudsak 
skett enligt plan. 

Tillsyner ska 
utföras till 100% 
enligt plan. 

Tillsyner ska 
utföras till 100% 
enligt plan 

Tillsyner ska utföras 
till 100% enligt plan 

Kommentar: 
Tillsyn av serveringstillstånd har genomförts enligt plan och på försäljningsställen har tillsynen nästan 
skett enligt plan. På försäljningsställen har mellan 92 och 99 % tillsynats, vilket får anses godtagbart. 
En anledning till att inte alla ställen fått tillsyn är att det inte varit möjligt då vissa ställen haft stängt en 
längre tid på grund av pandemin.  

 
E-ansökningar för serveringstillstånd ska öka  

Aktivitet Beskrivning 

Öka antal e-ansökningar för 
serveringstillstånd. 

ATL kontoret har effektiviserat handläggning 
genom digitalisering med det har ännu inte full 
effekt. För få sökande/företag använder e-
tjänsten. 

Kommentar: 
För 2021 var den totala andelen e-ansökningar för serveringstillstånd 51 %, vilket innebär att målet på 
75 % inte har uppnåtts. För ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd var andelen 55 % via e-
tjänsten, för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten var andelen 92 % och för tillfälliga 
serveringstillstånd för slutna sällskap var andelen 16 %. 

I verksamhetsplanen för 2022 har målet omformulerats till att gälla alla inkommande ärenden via e-
tjänsten, inte enbart ansökningar om serveringstillstånd. Detta för att inkludera anmälningsärenden 
samt ärenden gällande försäljningstillstånd. Under 2022 ska en översyn över våra hemsidor göras där 
ett av målen är att det ska bli enklare att hitta och använda sig av e-tjänsten. 

 

Indikator Nuläge Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Antal e-
ansökningar 

51% Antal e-
ansökningar ska 
öka till 50% 

Antal e-
ansökningar ska 
öka till 75% 

Antal ärenden via e-
tjänsten ska vara 
minst 60 %. 
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Handläggningstiderna för serveringstillstånd och tobakstillstånd ska hållas 
Aktivitet Beskrivning 

Handläggningstid för serveringstillstånd och 
tobakstillstånd 

Tillstånden ska handläggas inom föreskriven tid 

• Enligt alkoholförordningen ska kommunen fatta beslut inom fyra månader från det att en 

fullständig ansökan har inkommit.  

• Enligt den gemensamma nämndens riktlinjer är normal handläggningstid för ansökan om 

tillfälliga tillstånd till slutet sällskap ca två veckor vid första tillfället  

• Tobakstillstånd ska handläggas inom fyra månader 

 

Indikator Nuläge Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Handlägg-
ningstid 

Följs enligt 
plan. 

Följs enligt plan. Enligt riktlinjerna. Enligt riktlinjerna. 

Kommentar: 
Efter genomgång av alla ärenden som avslutats under 2021 är det en ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd för slutet sällskap där beslut inte fattades inom normaltiden enligt nämndens 
riktlinjer. Alla ansökningar har skett inom föreskriven tid enligt alkoholförordningen. 
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Ekonomi 
Totala intäkterna för taxor och avgifter befarades i budgeten för 2021 att minska drastiskt jämfört med 
2020 på grund av pandemin och att nämndens kommuner skulle bli tvungna att täcka en större del av 
kostnaderna. Utfallet blev betydligt bättre än befarat 2,9 mnkr mot budget 2,0 mnkr och jämfört med 
2020 en avvikelse med +0,2 mnkr. Detta gjorde att kommunerna får skjuta till 1,7 mnkr mot 
budgeterade 2,5 mnkr för att täcka de totala kostnaderna. 

Kostnaderna är 4,6 mnkr mot budget 4,5 mnkr och avvikelsen beror främst på högre kostnader för 
övertidsersättningar då tillsynen ofta pågår på obekväm arbetstid. Viss kostnad har även varit av 
engångskaraktär i samband med flytten till ny förvaltning, anställning av ny personal samt ej 
budgeterad kostnad för lokalkostnad för nämndens sammanträden. Eftersom verksamheten köper 
tjänsterna från ATL-kontoret i Falu Kommun så redovisas inte personal- och andra mer detaljerade 
driftkostnader i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (GNATL).  

Verksamheten har belastats med kundförluster på 19 tkr att jämföra med 231 tkr föregående år vilket 
2020 hänfördes till pandemin. 

M200 GN alkoholhandläggn 
verksamhet 

Utfall ack 

Dec 2021  
Budget ack 

Dec 2021  
Avv. Budget 

Utfall 

Utfall ack 

Dec 2020  

Resultat 4 0 4 53 

Intäkter 4 626 4 500 126 3 504 

Försäljning av verksamhet 1 728 2 504 -776 771 

Övriga intäkter 2 898 1 996 902 2 733 

Kostnader -4 622 -4 500 -122 -3 451 

Köp av verksamhet -4 603 -4 500 -103 -3 217 

Övriga kostnader -19   -19 -234 

 

M200 GN alkoholhandläggn 

verksamhet 
Utfall ack  

Dec 2021  

Budget ack  

Dec 2021  

Avv. Budget 

Utfall 

Utfall ack 

Dec 2020  

Taxor och avgifter 2 898 1 996 902 2 705 

5651 GNATL Falun 930 663 267 904 

5652 GNATL Borlänge 880 565 315 831 

5653 GNATL Ludvika 369 246 123 330 

5654 GNATL Hedemora 293 217 76 265 

5655 GNATL Smedjebacken 176 125 51 140 

5656 GNATL Säter 153 98 55 151 

5657 GNATL Gagnef 96 82 14 86 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

     
     

M200 GN alkoholhandläggn 

verksamhet 
Utfall ack  

Dec 2021  

Budget ack  

Dec 2021  

Avv. Budget  

Utfall 

Utfall ack  

Dec 2020  

Kommunernas bidrag 1 728 2 504 -776 771 

5651 GNATL Falun 498 728 -230 215 

5652 GNATL Borlänge 382 663 -281 83 

5653 GNATL Ludvika 288 393 -105 161 

5654 GNATL Hedemora 188 251 -63 94 

5655 GNATL Smedjebacken 101 144 -43 67 

5656 GNATL Säter 152 199 -47 77 

5657 GNATL Gagnef 118 126 -8 74 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Förväntad utveckling 
 
ATL-kontoret kommer framöver att arbeta mycket med utveckling av verksamheten, och nämnden har 
för 2022 beslutat om ambitiösa verksamhetsmål i verksamhetsplanen. De tre målen för 2021 består 
även under 2022, utöver det har sex nya mål antagits. Utvecklingen av verksamheten kommer bland 
annat innebära ett arbete för att öka medarbetarnas kompetens och samsyn genom utbildning samt 
vidareutveckla handläggarstödet. En genomgång av hemsidorna ska göras och informationen till 
näringsidkarna kommer förtydligas, en ny arena för information till tillståndshavarna av 
serveringstillstånd ska startas i form av krögarträffar. Samverkan mellan medlemskommunerna och 
andra myndigheter ska förbättras och nya rutiner skapas gällande informationsutbyte och 
beslutsfattande. Utöver detta ska en utvärdering göras av systemet för avgifter samt en 
kundundersökning om nöjdheten av verksamheten. 

Pandemin kommer fortsatt att påverka verksamheten, men utifrån den senaste utvecklingen av både 
omikron och vaccinationsgrad kommer påverkan förhoppningsvis vara avtagande. Det finns en 
förväntan om att antalet ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd kommer att öka och återgå till 
normala nivåer under 2022 eller senast 2023. 



BILAGA

Bilaga 1 – Indikatorsuppföljning för rapportering 
2021 
Inledning 

I Årsplan med budget 2021–2023 antog kommunfullmäktige ett antal indikatorer under varje 
målområde. Detta för att följa utvecklingen av arbetet med Agenda 2030, men också för att underlätta 
uppföljning kring målområdena.  

I nedanstående bilaga har indikatorerna uppdaterats. Dock ska det förtydligas att vissa av indikatorerna 
inte har uppdaterats sedan 2019, ibland 2018. Den främsta källan för indikatorerna är kolada.se, vilka 
har haft svårigheter att uppdatera data utifrån Coronapandemin.  

Falu kommun deltog i medborgarundersökningen 2021, vilken distribueras av Statistiska centralbyrån 
(SCB). När resultatet publicerades informerade SCB att redovisningen hade förändrats vilket gör att 
medborgarundersökningen 2021 inte är jämförbar med tidigare år. Statistikmyndigheten har valt att ta 
bort indexeringen av vissa frågeområden, vilka har använts som indikatorer under målområde fyra 
samt målområde fem. Därav kommer resultat för dessa indikatorer inte redovisas. Dessa indikatorer är 
kursiverade i nedanstående tabeller. Ett förslag om att revidera dessa indikatorer till Årsplan med 
budget 2022–2024 kommer att beslutas av kommunfullmäktige i mars 2022.  

Trendpilarna i matriserna bygger på en långsiktig utveckling bakåt i tiden, vilket inte kan redovisas i 
nedanstående utrymme. Men en bedömning har gjorts på data från 2016 och framåt vilket ger en 
möjlighet att visa på en trendutveckling. Indikatorerna är av långsiktig karaktär och således blir det 
viktigt at följa trenden över tid. Arbetet som genomförs inom de kommunala verksamheterna kommer 
att visa sig över tid i indikatorer.  

Alla indikatorer som är fetmarkerade i nedanstående tabell är indikatorer som har uppfyllts enligt de 
målen uppsatta av kommunfullmäktige.   

1 (6)



BILAGA

God utbildning för alla 

A2030 
mål 

Indikator 2018 2019 2020 2021 Trend M 
2021 

M 
2022 

M 
2023 

4.1 Lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, 
kommunala skolor, andel (%) 

69,9 69,8 69,1 
  

71 73 75 

4.2 Barn 1-5 år inskrivna i förskola, 
andel (%)* 

83,8 83,4 85,2 
  

Bibehåll 

4.5 Elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov som klarat alla delprov för 
ämnesproven i SV, Sv2 och MA, 
lägeskommun, genomsnittlig andel 
(%) 

70 58 - -   70 75 80 

 
Pojkar 66 65 - - 

 
75 75 80 

 
Flickor 74 65 - - 

 
65 75 80 

 
Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som 
eleven läser), lägeskommun, andel 
(%) 

78,2 78,5 77,3 
 

  83 84 85 

 
Pojkar 75,1 73,7 78,4 

 
  Ökar 85 

 
Flickor 81,3 83,5 80,8 

  
Ökar 85 

 
Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel 
(%)* 

88 87 88,8 88,3 
 

90 91 92 

 
Pojkar 86 85 87,3 86,9   Ökar 

 
Flickor 89 89 90,6 89,8   Ökar 

 
Gymnasieelever med examen inom 
4 år, hemkommun, andel (%) 
Totalt* 

79,5 72,7 77,8 
 

  77 79 81 

 
Män 75,6 69,9 74 

  
Ökar 

 
Kvinnor 82,6 75,4 81,3 

  
Ökar 
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BILAGA

Egen försörjning 

A2030-
mål 

Indikator 2018 2019 2020 2021 Trend M 
2021 

M 
2022 

M 
2023 

1 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta 
hushåll, andel (%)* 

7,3 7,1 
   

Minskar 

4 Ungdomar som är etablerade på 
arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%)* 

80 83 
   

Ökar 

 
-          Kvinnor 80,2 84,7 

      

 
-          Män 79,8 81,8 

      

8.5/5.1 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av 
bef.* 

2,9 2,6 2,9 
  

Minskar 

 
-          Kvinnor 2,9 2,7 3 

     

 
-          Män 2,8 2,6 2,8 

     

10/5.1 Förvärvsarbetande skyddsbehövande och 
anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 
4-6 år, andel (%)* 

56,6 66 
   

Ökar 67 

 
-          Kvinnor 67,8 73,3 

     
60 

 
-          Män 43,1 54,6 

     
75 

11 Försörjningskvot (sysselsättning= ej 
sysselsatta/sysselsatt) 

 
0,648 
(2018) 

   
Ökar 
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BILAGA

Växande näringsliv 

A2030 
mål 

Indikator 2018 2019 2020 2021 Trend M 
2021 

M 
2022 

M 
2023 

 
Bostäder, antal nya per år totalt 161 152 247 

 
 
 

300 300 300 

8.1 Bruttoregionalprodukt (BRP) kr/inv.* 369 
143 

   
 
 

Ökande 

8.3 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI* 75 76 77 
  

77 78 79 
 

Företagsklimat enligt Svenskt näringsliv -Vilket 
sammanfattande omdöme vill du ge 
företagsklimatet i kommunen (företagare) 

3,21 3,22 3,23 3,32  

 

3,3 3,4 3,5 

 
Andel företagsamma av den arbetsföra 
befolkningen 16-74 år (%) 

11,74 11,87 12,1 
 

 
 

12 12,1 12,2 

 
-          Kvinnor 7,08 7,16 

      

 
-          Män 4,95 4,93 

      

 
-          Ungdomar 16-34 

 
4,93 
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BILAGA

Attraktiv boendekommun 

A2030 
mål 

Indikator 2018 2019 2020 2021 Trend M 
2021 

M 
2022 

M 
2023 

 
Nettoinflyttning 444 402 122 

 
 
 

200 300 300 

 
Placering i tidningen Fokus undersökning 
Bästa Att Leva i kategori: Mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner 

 
6 

   
Bibehåll 

 
Placering Dagens Samhälle Agenda 2030 
rankning: Småstads- och 
landsbygdskommuner 

 
2 2 

 
  Bibehåll 

11 Nöjd Region-Index - Helheten 68 
    

Bibehåll 
 

-          Kvinnor 70 
       

 
-          Män 65 

       

11 Nöjd Medborgar-Index Helheten 60 
    

Ökar 
 

-          Kvinnor 60 
       

 
-          Män 59 

       

16. Nöjd Inflytande-Index Helheten 44 
    

Ökar 
 

-          Kvinnor 45 
       

 
-          Män 43 
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BILAGA

Bekämpa klimatförändringen 

A2030 
mål 

Indikator 2018 2019 2020 2021 Trend  M 
2021 

M 
2022 

M 
2023 

 
Andel medborgare som ger 
höga betyg till gång- och 
cykelvägar 

42% 
   

 
 

40 41 42 

11.6/13 Utsläppsminskning av 
växthusgaser co2-ekv totalt i 
geografiska området jämfört 
med 1990 i procent* 

-40 -41,2 
  

 

 

-42 -44 -46 

 
Utsläppsminskning av 
växthusgaser från transporter 
(CO2-ekv. ton/år) i 
geografiska området i procent 
jmf 2010* 

-
26% 

-
26,80% 

  
 

 

Ökar 

12.5 Insamlat hushållsavfall totalt, 
kg/person* 

514 445 461 
 

 
 

Minskar 
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Sammantradesprotoko11
vastmanland-Dalama L6nenamnd 2022-02-25

S 03 Arsredovisning

Sammanfattning
Arsredovisning 2021-01-01– 2021- 12-31 f6r V£stmanland-Dalarnas
16nenarnnd redovisar ett 6verskott pa 1 327 800 kr. I den sista
prognosen som namnden tog del av pa samrnantr5det den 26 november
2021 ber5knades ett arsresultat fdr 2021 pa + 920 tkr.

Anledning till 6verskottet ar delvis att sjukfr£nvaro ej kunnat tackas av
vikarier. Pa grund av radande pandemi sa har det medf6n att planerade
utbildningar st311ts in och delvis genomf6rts via Teams eller Webinar.
Planerade investeringar 2021 gallande automatiserade processer, saker e-
post och grendehanteringssystem har ej kunnat genomf6ras
pga panderni och f6rsenat upphandlingsfarfarande.

Beslutsunderlag
A„„do„is„ing 202l-12-31.

Beslut
Arsredovisningen faststxns och 6verskottet gar tiHbaka till kommunerna.

Beslut och arsredovisning skickas till
Avestakommun
Gamla Byn AB
S6dra Dalarnas Raddningstjinstfarbund
S6dra Dalamas Samorliningsfdrbuncl
Avesta VA- och avfall AB
Fagersta kommun
NVK
NW

(

Våstmanland-Dalama Lönenämnd 

§ 03 Årsredovisning 

Sammanträdes protokoll 

2022-02-25 

Sammanfattning 
Årsredovisning 2021-01-01-2021-12-31 för Västmanland-Dalarnas 
lönenämnd redovisar ett överskott på 1 327 800 kr. I den sista 
prognosen som nämnden tog del av på sammanträdet den 26 november 
2021 beräknades ett årsresultat för 2021 på + 920 tkr. 

Anledning till överskottet är delvis att sjukfrånvaro ej kunnat täckas av 
vikarier. På grund av rådande pandemi så har det medfört att planerade 
utbildningar ställts in och delvis genomförts via Teams eller Webinar. 
Planerade investeringar 2021 gällande automatiserade processer, säker e
post och ärendehanteringssystem har ej kunnat genomföras 
pga pandemi och försenat upphandlingsförfarande. 

Besluts underlag 
Årsredovisning 2021-12-31. 

Beslut 
Årsredovisningen fastställs och överskottet går tillbaka till kommunerna. 

Beslut och årsredovisning skickas till 
Avesta kommun 
Gamla Byn AB 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 
Avesta VA- och avfall AB 
Fagersta kommun 
NVK 
NVU 
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Västmanland-Dalarna 
Lönenämnd 

Årsredovisning 
2021-01-01-2021-12-31 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, 
Skinnskatteberg och Smedjebacken (FAHNSS) har i uppdrag att utföra löneadministrationen och 
därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal och 
förtroendevalda. Här ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag. 
Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation med ledamöter 
och ersättare från respektive medverkande kommun. Från och med 2020-01-01 gick Smedjebackens 
kommun in i vår samverkan. Nämnden har 6 ledamöter och 6 ersättare - en från varje kommun. 
Under mandatperioden 2019 - 2022 består nämnden av följande personer, utsedda av respektive 
kommun: 

Avesta 

Hedemora 

Fagersta 

Norberg 

Skinnskatteberg 

Smedjebacken 

Ledamot 

Lars Isaksson (s), ledamot 
190101-221231 
Stefan Norberg (s ), vice ordförande 
191202-221231 
Ola Gilen (s ), ordförande 
190101--190618 

Marina Wallsten (s), ledamot 
190101-221231 

Johanna Odö (s), ordförande 
190927-221231 
Johanna Odö(s), vice ordförande 
190101--190926 

Lena Loven-Rolen (s), ledamot 
190101-221231 

Fredrik Rönning (s), ledamot 
200101-221231 

Ersättare 

Johan Thomason(m) 
190101--221231 
Lennart Mångs(m) 
190101--221231 

Jan Johansson (m) 
190101--221231 

Anna Kramer(m) 
190101--221231 

Ewa Olsson Bergstedt (sd) 
210510----221231 
Carina Sandor 
190101-210509~) 

Lotta Gunnarsson(m) 
200101--221231 

Kostnaderna för löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna i enlighet med upprättad 
överenskommelse. Kostnadsfördelning motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade 
löner. Respektive kommunala bolag har upprättat avtal om den service som skall ingå direkt mot 
löneorganisationen. Debitering görs varje månad och avräknas varje år. 

Under 2021 redovisar verksamheten ett överskott på 1327,8 kkr, se redovisningstabell nedan. Den 
slutliga debiteringen till respektive medverkande kommun, kommunalförbund, bolag m.m. har 
avräknats mot verkligt utbetalade löner under 2021 vilket innebar en viss förändring i förhållande till 
fördelningen under året. 

Anledning till överskottet är delvis att sjukfrånvaro ej kunnat täckas av vikarier. På grund av rådande 
pandemi så har det medfört att planerade utbildningar och konferenser ställts in och delvis 
genomförts via Teams eller Webinar. Vidare har det planerade utvecl<lingsarbetet försenats pga 
pandemin och upphandlingsförfaranden. 
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Västmanland-Dalarna 
Lönenämnd 

Måluppfyllelse 

Årsredovisning 
2021-01-01-2021-12-31 

Kontroll av löneskulder som legat mer än 
3 månader görs 4 ggr/ år 

Kontroll genomförd av 
verksamhetsutvecklare på 
februari, maj, augusti och 
november månad 
Totalt 28 skulder som Helt 
dragits på lön eller 
fakturerats enligt 
överenskommelse. 

Andelen extta Målsättning är att andelen extra utbetalningar ska vara 
högst 1 %. utbetalningar var 3,15 % Delvis 

(stor del pga retrolöner juni) 

Sena avtalifo'rhandlingar medfiirt retroaktiva lbner på extra utbetalningjuni månad 20 21 

2020 var andelen extra utbetalningar på 3,5 %. Andelen bearbetade lb'ner har minskat med ca 4 % från år 2020 
vilket till en del beror på Hedmora Bostader AB och Hedemora kommunfastigheter gått ur lb'nesamverkan 210101. 

Ekonomi 
Nämnden redovisar ett överskott på 1327,8 kkr i årsbokslutet för 2021. 

Ordförande: Johanna Odö 

Avräkning budget och intäkter 

Västmanland-Dalarna löneförvaltning 

Resultat 
(kkr) Noter Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse Bokslut 2020 

Intäkter 
Intäkter en! avtal 1 15 917,5 16 086,2 168,7 15 381,2 

Intäkter övrigt 2 0,0 29,0 29,0 124,0 

Summa intäkter 15 917,5 16115,2 197,7 15 502,2 

Kostnader 
Personalkostnader 3 12 013,6 11178,1 835,5 11 250,3 

Övriga kostnader 4 3 903,9 3 610,3 293,6 3 353,0 

Summa kostnader 15 917,5 14 788,4 1129,1 14 603,3 

RESULTAT o,o 1326,8 1326,8 901,9 
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Västmanland-Dalarna 
Lönenärnnd 

Noter 
(kkr) 
Lönesektionen 

Notl 

Intäkter 

Intäkter enligt avtal 

Intäkter övrigt 

Not2 

Övrig försäljning 

Tidigare års överskott 

Statsbidr sjuklöneers 

Summa intäkter 

Not3 

Personalkostnader 

Månads anställda 

Vikarielöner 

Förändring semesterlöneskuld 

Övrigt 
Arbetsgivaravgifter 

Personalsociala kostnader 

Not4 
Övriga kostnader 

Systemkostnader, licenser m.m 

Köp av huvudverksamhet 

Konsultkostnader 

Övrigt 

Summa kostnader 

Resultat Lönesektionen 

Årsredovisning 
2021-01-01-2021-12-31 

Budget Utfall 
2021 2021 Avvikelse 

15 917,5 16 086,2 168,7 

0,0 0,0 

15 917,5 16 086,2 168,7 

0,0 7,2 7,2 

0,0 0,0 0,0 

0,0 21,8 21,8 

0,0 29,0 29,0 

15 917,5 16115,2 197,7 

8 428,9 7 126,9 1 302,0 

395,7 -395,7 

29,7 -29,7 

254,8 -254,8 

3 384,2 3 112,0 272,2 

200,4 259,0 -58,6 

12 013,5 11178,1 835,4 

2 258,1 1 952,6 305,5 

386,0 385,9 0,1 

90,0 41,6 48,4 

1 169,8 1 230,2 -60,4 

3 903,9 3 610,3 293,6 

15 943,3 14 788,4 1154,9 

0,0 1326,8 1326,8 

3 

Utfall 
2020 

15 123,3 

356,9 

15 480,2 

90,0 

232,9 

34,2 

356,9 

15 480,2 

7 240,3 

349,7 

28,7 

372,0 

3 159,9 

75,4 

11226,0 

1 930,2 

382,8 

90,4 

949,6 

3 353,0 

14 603,3 

901,2 



Västmanland-Dalarna 
Lönenämnd 

Lönenämnden 

Notl 

Intäkter 

Intäkter enligt avtal 

Summa intäkter 

Not3 

Kostnader 

Personalkostnader 

Övrigt 
Summa kostnader 

Resultat Lönenämnd 

RESULTAT TOTALT 

Årsredovisning 
2021-01-01-2021-12-31 

Budget Utfall 
2021 2021 Avvikelse 

25,8 25,8 0,0 

25,8 25,8 0,0 

25,8 24,8 1,0 

0,0 0,0 

25,8 24,8 1,0 

0,0 1,0 1,0 

o,o 1327,8 1327,8 

I materialet kan avrundningsdifferenser förekomma 

4 

Utfall 
2020 

25,0 

25,0 

24,3 

0,0 

24,3 

0,7 

901,9 
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Lönenämnden 

Årsredovisning 
2021-0l-01-2021-12-31 

Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på motsvarande 
sätt som lönesektionens kostnader. 

Fördelning överskott 2021 
Fördelningen av gemensamma lönenämndens överskott för 2021 är beräknat efter antalet bearbetade 
löner för 2021 och fördelas enligt nedan: 

Avesta kommun 
Gamla Byn 
SDRF 
Södra D Samordningsförb 
Avesta VA- och avfall AB 
Fagersta kommun 
NVU 
NVK 
NVSF 
Hedemora kommun 
AB Hedemora bostäder 
Hedemora kommunfastigheter AB 
Norbergs kommun 
Skinnskattebergs kommun 
Smedjebackens kommun 

5 

Fördelning överskott 2021 

409 487 
7 450 

11 035 
422 

7 310 
246 142 

11 386 
25 444 

984 
265 681 

0 

0 

99 385 
80 829 

162 220 
1327 774 
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Årsredovisning 
2021-01-01-2021-12-31 

Debitering för gemensamma lönenämnden 2022 
Utifrån antalet bearbetade löner 2021 och enligt budget fastställd av lönenämnden, kommer följande 
debiteras för gemensamma lönenämnden 2022 till kommuner och samverkansorganisationer. 

Årsbelopp 2022 Per månad 

Avesta kommun 5 132 943 427 745 

Gamla Byn 93 390 7 783 

SDRF 138 323 11 527 

Södra D Samordningsförb 5 286 441 

Avesta VA- och avfall AB 91 628 7 636 

Fagersta kommun 3 228 133 269 011 

NVU(går över till Fagersta kommun) 0 0 

NVK 318 937 26 578 

NVSF 12 335 1 028 

Hedemora kommun 3 187 793 265 649 

AB Hedemora boståder * 0 0 

Hedemora kommunfastigheter AB * 0 0 

Norbergs kommun 1 245 792 103 816 

Skinnskattebergs kommun 1013197 84 433 

Smedjebackens kommun 2 033 442 169 454 

Summa 16 501200 1375100 

6 
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Årsredovisning 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Under verksamhetsåret 2021 så har vi arbetat mer eller mindre under restriktioner hela året vilket 
stundtals varit en utmaning. 
Under år 2021 gick en medarbetare vidare till annan arbetsgivare, två nya medarbetare har rekryterats 
inför sommaren, varav en ledde till en tillsvidareanställning och en var ett vikariat och har avslutats. 
Upplärning av två nya medarbetare anställda som löneadministratörer gjordes samt fortsatt 
upplärning av medarbetare som anställdes under 2020. 
Utveckling av flera medarbetare med nya ansvarsområden inom pension, avstämning och 
redovisning, skattefrågor och utbildning pågår. Vi breddar vår kompetens och minskar sårbarheten. 

Ökade krav på rätt inkomna underlag samt effektivisering av löneadministrationen kvarstår. 
Möten mellan personalenheter och löneförvalrningen fortgår och ger positivt resultat. 

Covid 19 har medfört att arbete till stor del genomförs på distans samt att de flesta möten och 
utbildningar under 2021 genomförts digitalt via Teams. 

Under våren/ sommaren så har löneförvaltningen tillsammans med HR i Fagersta och IT NVK 
arbetat med att göra en omorganisation som innebar att NVU lades ner per den 210630 och all 
personal förflyttades i en verksamhetsövergång till Fagersta kommuns verksamhet istället. 

Det sker fler och fler omorganisationer i kommunerna, vilket i sin tur påverkar statistik etc. som tas 
fram. Det är således viktigt att veta vad som jämförs med vad över tid så att det är relevant att följa. 

Löneförvaltningen har tillsammans med bl.a. representanter från IT-Avesta gjort förstudier på olika 
system gällande säkra meddelanden. Lön och Avesta kommun har påbörjat att installera systemet 
Sefos i slutet på året samt gjort tester. Detta system kommer att ge oss möjlighet att kunna jobba 
säkert men personoberoende vilket är viktigt för oss. 
Vidare har det påbörjats ett arbete med att ta fram olika arbetsprocesser som lämpar sig för att 
utföras av en RPA framgent. Vi kommer att hyra delar av en robot av IT Avesta även i detta system, 
då den blir installerad hos servern i Avesta. 

Vi har också tillsammans med Norbergs kommun gjort förstudier angående ärendehanteringssystem 
som kommer att införas nästa år. 

Kundgruppen / HR - Lönemöten 

Kundgruppen, som består av personalcheferna från FAHNSS- kommunerna, har haft ett antal 
Teamsmöten under året samt telefon och ett antal möten med HR-Lön i respektive kommun. 
Utöver löpande information och samarbetsfrågor så har frågan om upphandling av ett lönesystem 
varit med. Kundgruppen, kommunchefer och lönenämnden tog beslutet att åberopa sista optionen i 
avtalet för lönesystemet och därmed fortsätter arbetet med upphandling av lönesystem under 2021-
2024. 

Kundgruppen har även haft hand om ett upphandlingsförfarande tillsammans med 
upphandlingsenheten i Smedjebacken och Lön gällande pensionsadministration. De nyttjade SKR 
direktupphandling så det var KPA (befintlig) och Skandia som svarade på offerten. Det var Skandia 

7 
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Årsredovisning 
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som vann upphandlingen så det innebar att kommunerna och därmed löneförvaltningen fick byta 
pensionsadministtationssystem per den 2110101. 
Det har inneburit mycket extta arbete för pensionsadministratörerna som har fått lära sig ett nytt 
system, göra hela flytten till ny leverantör och rättat allt som skiljer sig åt mellan leverantörerna. Nu 
finns det kompetens inom två pensionsbolag på löneförvaltningen! 

U tbilclningsinsatser i självservice 

Med anledning av pandemin har löneförvaltningen sett över utbildningarna för chefer och assistenter 
och har gått från fysiska till digitala utbildningar i form av inspelade instruktionsfilmer 
som ligger tillgängliga i Visma Window. När pandemin är över så kan det bli aktuellt att komplettera 
digitala utbildningar med såväl hybridvarianter som fysiska när det önskas. 

E-learning finns sedan tidigare tillgängligt för arbetstagare. 

Det har varit en rad olika möten mellan oss och våra kunder i samverkan- och utvecklingssyfte under 
året. Vi har också deltagit i olika utbildningar digitalt. 

Sjukstatistik 
Avdelningen har under 2021 haft en sjukfrånvaro på 6,66 procent (totalt 2 874 timmar) där andelen 

sjukfrånvaro from 60:e dagen låg på 36,86 % (1059 timmar). 

Under 2020 låg sjukfrånvaron på 4,55 %.(totalt 1 995 timmar) där andelen sjukfrånvaro from 60:e 
dagen låg på 34,54 % (689 timmar). 

Löneförvaltningen är till antalet en liten enhet vilket gör att enstaka långvariga sjukfall påverkar 
utfallet markant. Det har varit flera långtidssjukskrivningar under året samt även längre 
covidftånvaro. Övrigt som kan ha påverkat förändringen under året är att förvaltningen har jobbat 
mycket distans pga Covid 19 och således minskat risken för smitta/ sjukdom. 

8 
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Årsredovisning 
2021-01-01-2021-12-3 l 

Som följd av införande av digital anställningsguide så har ny interkontrollplan 

tagits fram under år 2021. 

Internkontroll 2021 - Sammanställning av löneskulder äldre än 3 månader 

Antal bruttoskulder äldre än 3 månader 

Kommun / Datum 2021-02-26 2021-05-27 2021-08-27 2021-11-26 

Avesta 1 2 3 4 

Fagersta 0 1 1 3 

Hedemora 0 1 1 3 

Norberg 0 0 2 1 

Smedjebacken 0 3 0 0 

Skinnskatteberg 0 1 1 0 

Totalt 1 8 8 11 

Lb'neskulder uppstått pga sent in/iimnade löneunderlag, gukavdrag som ej kunnat regleras 
via /b!leavdrag. Lliteskuid som ej kunnat dras via liin enligt bVerenskommelse har fakturerats. 

Internkontroll 2021 - Statistik på sent inkomna 
underlag 

snitt per månad 

Kommun retur anställningsguiden 

Avesta 

Fagersta 

Hedemora 

Norberg 

Smedjebacken 

Skinnskatteberg 

Carina Sjöberg 

Lönechef 

12 

4 

8 
1 

1 

4 

9 

snitt per månad 

sena löneunderlag 

80 
29 

37 

5 

5 

16 
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Nyckeltal 

Nyckeltal 2021 

s· I . ik itu {statist 

Ar Antal siuktimmar 

2008 1501 

2009 2132 

2010 1562 

2011 3018 

2012 3081 

2013 2836 

2014 2826 

2015 1710 

2016 2518 

2017 2563 

2018 2006 

2019 4847 

2020 1995 

2021 2874 

Årsredovisning 
2021-01-01-2021-12-3 l 

Siuk¾ 
3,29 

4,89 

3,76 

7,44 

7,02 

6,74 

7,11 

4,83 

6,69 

6,8 

5,27 

11,89 

4,55 

6,66 

Antal bearbetade löner i snitt per löneadm/ månad år 2006 till 
2021 

Antal bearbetade löner i snitt per löneadm/ månad 

(rent lönearbete ineår ei winlas/ avstämnine:/ redovisning/utbildning: 

snitt antal 

Ar Bearbetade löner Antal löneadm löner/löneadm 

2006 8756 18,79 466 

2007 8144 17,79 458 

2008 7922 15,74 503 

2009 7530 14,8 509 

2010 7516 12,7 592 

2011 7464 12,7 588 

2012 7426 12,2 609 

2013 7580 12,2 621 

2014 7842 11,75 667 

2015 8170 11,25 726 

2016 8805 10,7 823 

2017 9111 10,75 848 

2018 9143 11,35 806 

2019 8892 11,75 757 

2020 9930 13,35 744 

2021 9524 13,35 713 

10 

Totalt antal anställda 

i snitt per löneadm/ månad 

alla fördelat 

anställningar per löneadm 

11700 658 

11340 720 

10213 690 

10394 818 

10118 797 

9833 806 

9745 799 

10610 903 

11029 980 

11919 1114 

12083 1124 

11179 985 

11312 963 

12650 948 

13085 980 
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frå11 2020 tillko111 2 lii11earl111i11istmtiimjrå11 SJ11erljebackens ko1111111111 till lö11esa111verka11 

frå11 2021 gick F-/ede111om ko111111111ifastigheter och AB f-Jedemora boståder 11r lbi1esa111verkr111 

Kostnad per bearbetad lön år 2007--2021 per bearbetad lön 
kostnad 

Ar Antal bearbetade snitt/månad Bokslut kr/år kostnad kr/ månad 

2006 8756 

2007 8144 12 157 000 1493 124,40 

2008 7922 10 555 264 1332 111 ,03 

2009 7530 10 562 000 1403 116,89 

2010 7516 10 217 000 1359 113,28 

2011 7464 10 211 000 1368 114,00 

2012 7426 10 484 000 1412 117,65 

2013 7580 10 836 400 1430 119,13 

2014 7842 10 858 800 1385 115,39 

2015 8170 10 560 000 1293 107,71 

2016 8805 11 576 920 1315 109,57 

2017 911 1 11 324 700 1243 103,58 

2018 9143 12 107 200 1324 110,35 

2019 8892 13 154151 1479 123,28 

2020 9930 14 579 070 1468 122,35 

2021 9524 14 813 200 1555 129,61 

år 2020 tillkoJ11 Smedjebackens ko111m1111 i lönesamverkan. 

J anuari - December 2020 J anuari - D ecember 2021 

Snitt antal bearbetade löner per m ånad Snitt antal bearbetade löner per månad 

ord utb x - utb totalt ord utb x - utb totalt 

Avesta kommun 2812 50 2862 2838 75 2913 

Gamla byn AB 51 I 52 52 I 53 

SDRF(räd dning) 156 0 156 157 0 157 

SDSF 3 0 3 3 0 3 

VA-och avfall Avesta 49 0 49 51 I 52 

Fagersta kommun 1729 88 1817 1712 39 1751 

NVK 177 2 179 179 2 181 

NVU 164 2 166 79 2 81 

NVSF 9 0 9 7 0 7 
Hedemora 
Kon,mun 1891 95 1986 1814 76 1890 

Hedemora Bostiider 27 I 28 0 0 0 

H. kommunfastigh. 82 0 82 0 0 0 

Norbergs konu11un 721 31 752 696 Il 707 

Skinnskatteberg K. 571 25 596 516 59 575 

Smedjebackens K. 11 39 54 1193 1129 25 1154 

totalt 9581 349 9930 9233 291 9524 

11 

J an--Dec 

s d n1tt per mana 
Skillnad 2019--

2020 

ord utb x - utb 

26 25 

I 0 

1 0 

0 0 

2 l 

- 17 -49 

2 0 

-85 0 

-2 0 

-77 -1 9 

-27 -1 

-82 0 

-25 -20 

-55 34 

-10 -29 

-348 -58 
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Bemanning Västmanland-Dalarnas löneförvaltning 

Befatting 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lönechef 1 1 1 1 1 1 0,25 0,25 

Verksamhetsutv. 1 1 

Systemförvaltare 3 3 3 3 3 3 3 3 

Löneadm. 18,79 15,74 14,8 14,6 12,7 12,2 12,2 11,75 

Pensionsadm 0,75 1 1 0,8 0,8 ·1,3 1,3 1 

Utb självservice 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

WinLas 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Avst./redov. 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kvalitetsarbete 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 

övrigt 

'Totalt 24,84 21,84 20,9 20,5 18,5 19 19,25 18 

2015 2016 2017 

0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 

3 3 3 

11,25 10,7 10,75 

1,25 1,25 0,85 

0,4 0,5 0,5 

0,4 0,45 0,45 

0,2 0,1 0,4 

0 0 0 

0,05 

17,5 17 17 

Antal bearbetade löner i snitt per månad/år totalt (ordinarie+ extra utbetalning) 

Konunun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Avesta kommun 2800 2597 2574 2448 2414 2354 2343 2403 2521 2657 2969 3172 

Gamla Byn AB 43 39 38 40 41 41 41 42 39 42 42 43 
SDRF 126 160 165 158 159 164 162 157 153 156 156 162 
SDSF 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 5 6 
AVAB 32 36 41 42 43 43 46 

Totalt Avesta 2974 2801 2783 2651 2620 2597 2589 2650 2762 2906 3215 3429 

Fagersta kommun 1645 1500 1445 1410 1486 1458 1440 1511 1579 1663 1775 1812 

NVK 185 200 182 161 160 162 157 155 145 160 163 165 
NVU 163 197 182 172 164 158 157 162 169 182 186 171 

TVG - uriphört 2018 7 9 10 11 16 13 14 10 8 15 14 0 
NVSF 3 5 5 6 8 6 5 6 6 7 7 

Totalt Fagersta 2003 1907 1824 1759 1832 1799 1774 1843 1907 2026 2145 2155 

Hedemora kommun 2345 2114 2078 1957 1956 1888 1854 1864 1925 1907 1979 2057 

AB Hedemora bostäder 20 18 19 20 25 30 29 32 27 30 28 28 
Hedemora kommunfast. 92 96 91 92 93 88 88 

Totalt Hedemora 2365 2132 2097 1977 1981 2010 1979 1987 2044 2030 2095 2173 

Norbergs kommun 793 738 690 665 623 609 606 611 630 692 760 773 

Skinnskattebergs kommun 621 566 530 478 460 449 478 489 499 516 590 581 

Smedjebackens kommun 

Totalt snitt per månad 8756 8144 7924 7530 7516 7464 7426 7580 7842 8170 8805 9111 
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2018 2019 2020 2021 

1 1 1 1 

0,15 0,2 0,2 0,2 

3 3 3 3,25 

11,35 11,75 13,35 13,35 

0,75 0,75 0,9 1 

0,6 0,7 0,7 0,7 

0,25 0,35 0,35 0 

0,3 0,4 0,4 0,4 

0 0 0 0 

0,35 0,35 0,6 0,6 

17,75 18,5 20,5 20,5 

2018 2019 2020 2021 

3140 2993 2862 2913 
47 53 52 53 

153 157 156 157 
6 5 3 3 

46 47 49 52 

3392 3255 3122 3178 

1803 1775 1817 1751 
170 175 179 181 
165 169 166 81 

0 0 0 0 
7 8 9 7 

2145 2127 2171 2020 

2086 1998 1986 1890 

29 29 28 0 
89 91 82 0 

2204 2118 2096 1890 

800 775 752 707 

602 617 596 575 

1193 1154 

9143 8892 9930 9524 



DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet
KS100‐22 332 2022‐03‐23 Medborgarinitiativ om att förnya lekplatsen i Västerby Önskar en förnyelse av lekplatsen i västerby bredvid tennisplan. Fler gungor, ny klätterställning mm. Då en ny 

generation börjar flytta till västerby är det många barn som är där och leker. Det saknas en gunga, 

klätterställningen är näst in till obrukbar. Då även förskolor brukar vara där och leka skulle det underlätta för alla 

med en soptunna på plats. Även kanske en soptunna för hundbajs.

KS121‐22 860 2022‐04‐10 Medborgarinitiativ om scenbygge vid Vasaliden Vi på Dalarocken hyr in scener för 250.000 kr för vårat arrangemang per tillfälle. Och Hedemora Energi drar fram 

el i offanliga mängder åt oss. Vi vill förändra det genom ett ganska enkelt bygge på grusplanen intill Vasahallen. 

På plintar emellan konstgräs banan och grusplanen bygga en nedmontering bar scen via bygglinjen på Vasa 

skolan. Obs att samtidigt gräva ner all el som Hedemora energi lägger fram år efter år som även dom varit inne 

på. Om det på sikt blir utbyggnad av badhuset Vasahallen så ligger mycket av strömmen på plats och scenen kan 

monteras ner och flyttas tex till Svea parken.
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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2022-04-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 31 Dnr 2021.342.265 

Behandling av medborgarförslag om att pappersbruk 
inte ska hugga ner skog utan spara skogen som 
naturreservat 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit den 26 mars 2021. Det lyder: 
”Jag tycker att det ser så fult ut där pappersbruken hugger ner träd. Jag vill att 
det ska vara mer naturreservat. Träd är vår framtid!” 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2021 § 67 att överlåta till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

Förvaltningens motivering till beslut: 

Det finns flera olika skyddsformer för skog, varav länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen hanterar de flesta. Hedemora kommun sköter kommunens 
eget skogsinnehav och i nuläget saknas ekonomiska förutsättningar att 
utsträcka detta till att även ta hand om andra skogar. Inom det kommunalt 
ägda skogsbeståndet finns områden som Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen 
har utpekat som värdefulla, till exempel biotopskydd och Natura2000. Dessa 
är då skyddade även om de inte är avsatta som reservat. I samarbete med vår 
skogsförvaltare, Skogssällskapet (som inte är kopplat till något skogsbolag), 
tar vi naturhänsyn i vårt skogsbruk, bland annat försöker vi gynna lövträd 
och spara död ved i skogen. Dessutom har vi under senare år tittat på 
områden som är lämpliga för att införa hyggesfria brukningsmetoder på. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 26 mars 2021 
Protokoll från kommunfullmäktige den 27 april 2021 § 67 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 1 april 
2022 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Beslut att medborgarförslaget avslås. 

- Förslaget är lovvärt, men Hedemora kommun har inte några planer
på att avsätta något nytt naturreservat inom de närmaste åren.
Kommunen kommer dock på andra sätt arbeta för att gynna
naturvärdena i våra skogar.

Forts. § 31 

KS184-21 265
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Medborgarförslag om att pappersbruk inte ska hugga 
ner skog utan spara skogen som naturreservat 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit den 26 mars 2021. Det lyder: 
 ”Jag tycker att det ser så fult ut där pappersbruken hugger ner träd. Jag vill att 
det ska vara mer naturreservat. Träd är vår framtid!” 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2021 § 67 att överlåta till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslaget inkom den 26 mars 2021. 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2021 § 67 att överlåta till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. 

Bakgrund 
Följande medborgarförslag har inkommit från Gabriel Backlund i Rörshyttan: 
”Jag tycker att det ser så fult ut där pappersbruken hugger ner träd. Jag vill att 
det ska vara mer naturreservat. Träd är vår framtid!” 

I ett mejl till kommunen 24 september 2021 skriver Gabriel: 
 ” bara 1% av Hedemora är naturreservat det ska vara 4%. 
När bestämmer ni er för var naturreservatet ska vara?” 
 
I en fortsatt mejlkorrespondens uppmuntrar kommunens handläggare 
Gabriels engagemang men frågar var han har fått siffrorna ifrån. Gabriel 
hänvisar då till ett av länsstyrelsens dokument gällande formellt skydd. 
Förvaltningen har inte funnit stöd för detta men bedömer att medborgaren 
syftar på Riksdagens miljömål som innebär att 2,6% av den produktiva 
skogen nedanför gränsen för fjällnära skog ska skyddas formellt varav 320 
000 hektar skyddas som naturreservat. Den största arealen av skyddad skog 
finns i det fjällnära området. Med denna areal inräknad är andelen skyddad 
skog 4%.  
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Motivering till beslut 
Det finns flera olika skyddsformer för skog, varav länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen hanterar de flesta. Hedemora kommun sköter kommunens 
eget skogsinnehav och i nuläget saknas ekonomiska förutsättningar att 
utsträcka detta till att även ta hand om andra skogar. Inom det kommunalt 
ägda skogsbeståndet finns områden som Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen 
har utpekat som värdefulla, till exempel biotopskydd och Natura2000. Dessa 
är då skyddade även om de inte är avsatta som reservat. I samarbete med vår 
skogsförvaltare, Skogssällskapet (som inte är kopplat till något skogsbolag), 
tar vi naturhänsyn i vårt skogsbruk, bland annat försöker vi gynna lövträd 
och spara död ved i skogen. Dessutom har vi under senare år tittat på 
områden som är lämpliga för att införa hyggesfria brukningsmetoder på. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget som inkom den 26 mars 2021 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2021 § 67 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 

Förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att: 

- Förslaget är lovvärt, men att Hedemora kommun inte har några 
planer på att avsätta något nytt naturreservat inom de närmaste åren. 
Vi kommer dock att på andra sätt arbeta för att gynna naturvärdena i 
våra skogar. 

 

Protokollsutdrag  
Medborgaren  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Peter Sennblad 
 
 

Erik G Olsson 
Förvaltningschef 

Peter Sennblad 
Landskapsstrateg 
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BESLUT

Dnr:

1/1

2022-03-29

201-3732-2022

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 mars 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Hedemora
Parti: Kommunlistan
Ny ledamot: Ulf Kindlund
Ny ersättare: Mikael Franke-Blom
Avgången ledamot: Larz Andersson

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Hedemora

Ledamot Ersättare

Allan Mattsson
Per Bengtsson
Joanna Gahnold
Ulf Kindlund *
Patrik Lindström

1. Inga-Britt Johansson
2. Anneli Moilanen
3. Mikael Franke-Blom *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Åsgatan 38, 791 84 
FALUN inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Inger Haag

Helle Bryn-Jensen

Kopia till
Kommun
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti



Bevis
2022-03-29 201-3732-2022

Ulf Kindlund
LILLFORSLIDEN 8
77671 LÅNGSHYTTAN

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den 
10 mars 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Kommunlistan
Kommun: Hedemora
Valkrets: Hedemora

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Helle Bryn-Jensen

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut



Bevis
2022-03-29 201-3732-2022

Mikael Franke-Blom
KLACKVÄGEN 1 F
77674 STJÄRNSUND

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
10 mars 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Kommunlistan
Kommun: Hedemora

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Helle Bryn-Jensen

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Kommunfullmäktiges presidium 
  
Plats Tjädernhuset, sammanträdesrum Tranan 
Datum 2022-04-13, kl. 10.00-10.20 
Deltagare Ulf Hansson (S), ordförande 

Jonas Carlgren (M) 
Lena Eriksson, sekreterare 

 
 
 

1. Partistöd 2022 
Enligt reglementet för partistöd så ska kommunfullmäktige i april-månad 
ta del av partiernas redovisningar av föregående års användning av 
partistöd. Samtliga partier har inkommit med en redovisning. 
 
Beslut: KF-presidiet har tagit del av informationen. 

2. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
slutligt handlagts 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner och 
medborgarförslag som inte handlagts, presenteras för 
kommunfullmäktige. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen den 12 
april 2022. 
 
Beslut:  KF-presidiet har tagit del av informationen. 

3. Inkommen granskning från kommunrevisionen 
Kommunrevisionen har lämnat in en granskningsrapport avseende 
kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Kommer 
att anmälas som inkommen vid kommunfullmäktige den 26 april 2022. 
 
Beslut:  KF-presidiet har tagit del av informationen. 

4. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ 
Två medborgarinitiativ har inkommit: 
-  Medborgarinitiativ om att förnya lekplatsen i Västerby  
- Medborgarinitiativ om scenbygge vid Vasaliden 

5. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor 
Ingen fråga har inkommit. 
 
En motion har inkommit: 
-  Motion om att anlägga lekplatser i kommunens tätorter Smedby, 
 Stjärnsund, Vikmanshyttan och Garpenberg 
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Ingen ny interpellation har inkommit. 

6. Fyllnadsval 
Följande fyllnadsval kvarstår att behandlas: 
- Ny ledamot i bildningsnämnden efter Ida Kortesmäki (C). 

7. Delgivningar 
Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till 
kommunfullmäktige. 

8. Dagordning för 26 april 
Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.  
Nästa Kf i Sankt Paulusgården. 

9. Justering 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 26 april 2022 ska ske 
torsdag den 28 april 2022 kl. 16.00 i Tjädernhuset. På tur att justera är 
Socialdemokraterna och Moderaterna. 

10. Kommande möte 
Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i maj 2022 hålls 
torsdag den 19 maj 2022, kl. 10.00 i Tjädernhuset. Kommunsekreteraren 
kallar via en kalenderbokning.  
 
Ulf Hansson (S) Lena Eriksson  
 ordförande nämndsekreterare 
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