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Kommunfullmäktige 
kallas härmed till sammanträde tisdag den 31 maj 2022 kl 18.00 i Vasateatern. 
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.  Allmänhetens frågestund 
6.  Information från Hedemora Energi AB 
7.  Yttrande över granskning av insatser för att förebygga behov av försörjningsstöd 
8.  Förslag till styrdokument för informationssäkerhetsarbetet och dataskydd 
9.  Förslag om ramjustering för skolmiljarden 2022 
10.  Överflyttning av investeringsmedel från år 2021 till 2022 inom bildningsnämnden 
11.  Revidering av ägardirektiv för Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder och 

Hedemora Kommunfastigheter AB 
12.  Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
13.  Årsredovisning 2021 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 
14.  Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas samordningsförbund 
15.  Årsredovisning 2021 för Språktolknämnden i Dalarna 
16.  Anmälan av motioner 
17.  Anmälan av interpellationer och frågor 
18.  Anmälan av medborgarinitiativ 
19.  Valärenden 
20.  Delgivningar 
21.  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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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

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

Val av justerare 
 
Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att 
justera kommunfullmäktiges protokoll. 
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Ä 4
Fastställande av dagordning 
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: 

Ä X xxx, utgår 

Förslag till beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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Ä 5  Dnr KSxxx-21   xxx 

Allmänhetens frågestund 
 
Vid utskicket av kallelsen fanns inga frågor till allmänhetens 
frågestund inkomna! 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 37 § så ska Allmänhetens 
frågestund hållas vid de sammanträden då budget och årsredovisning 
behandlas. Frågan ska vara sådan till sin karaktär att den kan besvaras utan 
större utredning och vara en kommunal angelägenhet för kommunen. Frågan 
får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande 
som redovisas i budget eller årsredovisning. Inte heller individärenden eller 
ärenden som rör kommunens myndighetsutövning i enskilda ärenden kan bli 
föremål för frågestunden. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet hur frågestunden ska 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda som behövs för att lämna 
upplysningar under den. Frågan ska ställas till ordföranden för den nämnd 
frågan hör till. 

Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att låta någon annan i nämndens 
presidie besvara frågan om särskild anledning finns, exempelvis vid sjukdom 
eller annan frånvaro/semester. Nämndsordföranden har möjlighet att ta hjälp 
från tjänstemannaorganisationen för besvarande om behov uppstår. 

Frågan uppläses av frågeställaren personligen vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. Någon rätt att lägga förslag eller att få sin mening antecknad i 
protokollet finns inte för frågeställaren. 

Allmänhetens frågestund bör inte överstiga totalt 30 minuter. Ordföranden 
har till uppgift att planera frågestunden så att denna tid hålls. Frågor som inte 
hinner besvaras under sammanträdet bör leda till att frågeställaren får ett 
skriftligt svar från nämndsordföranden. Frågorna besvaras i den ordning de 
inkommit till kommunstyrelsens kansli. 

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade. En fråga får inte vara mer 
omfattande än att den kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 
5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga om max 2 minuter med 
anledning av svaret och den som svarar på följdfrågan får 2 minuter till sitt 
svar. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under frågestunden. 
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Ä 6  

Information från Hedemora Energi AB 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar representant för Hedemora Energi AB om 
bolagets verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från Hedemora Energi 
AB. 
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Ä 7 Dnr KS064-22   752 

Yttrande över granskning av insatser för att förebygga 
behov av försörjningsstöd 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av 
insatser för att förebygga behov av försörjningsstöd. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. Kommunrevisionens sammanfattande 
bedömning utifrån granskningens syfte är att granska omsorgsnämndens 
riktlinjer, uppföljning och insatser för att förhindra människor från beroende 
av försörjningsstöd. Bedömningen är att omsorgsnämnden har en god 
styrning och uppföljning av arbetet med försörjningsstöd och att 
handläggningen regleras av mål, riktlinjer och rutiner och följs upp 
systematiskt. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen 
kommunstyrelsen att: 

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

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars att remittera revisionsrapporten 
till omsorgsnämnden med svar till kommunfullmäktige senast i maj 2022. 

Omsorgsnämnden behandlade revisionsrapporten den 27 april 2022 och 
beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att delge 
yttrandet till kommunfullmäktige och kommunens revision. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 maj 2022 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att anta omsorgsförvaltningens yttrande som sitt 
eget, som ett svar på kommunrevisionens granskning av insatser för att 
förebygga behov av försörjningsstöd. 

Forts. §  
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Forts. §  

Beslutsunderlag 
Granskning från kommunrevisionen den 21 februari 2022 
Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 32 
Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen den 19 april 2022 
Omsorgsnämnden den 27 april 2022 § 64 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 53 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar omsorgsförvaltningens yttrande som sitt eget, 
som ett svar på kommunrevisionens granskning av insatser för att förebygga 
behov av försörjningsstöd. 
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Ä 8 Dnr KS178-21   003 

Förslag till styrdokument för 
informationssäkerhetsarbetet och dataskydd 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022 att anta riktlinje för 
informationssäkerhet och dataskydd, riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora 
kommuns nämnder och bolag, riktlinje för digital kommunikation e-post 
m.m. samt att uppdra till kommundirektören att ta fram handlingsplan för 
informationssäkerhet och dataskydd och digitaliseringsutveckling och att 
fram rutiner kopplat till informationssäkerhet. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
presenterat förslag till Informationssäkerhetspolicy och Dataskyddsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 22 november 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 december 2021 §172 
Tjänsteskrivelse från säkerhetschefen den 22 mars 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 40 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 47 

Förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar presenterat förslag till Informationssäkerhets-
policy och Dataskyddsstrategi. 

  

Utdrag till 
xxx 
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Ä 9 Dnr KS041-21   041 

Förslag om ramjustering för skolmiljarden 2022 
 
Sammanfattning 
Skolverket har beslutat om ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022”, den 
s k skolmiljarden. Syftet är ”att bidra till goda förutsättningar för att minska 
de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 
Covid -19 pandemin”. Enligt beslutet från 2022-02-02 är Hedemora 
kommuns bidrag 1 953 535 kr varav hälften inkommit till kommunen och 
bokförts som ett generellt bidrag (enlig RKR). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 
bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 1 953 535 kr motsvarande ovan 
nämnda bidrag. 

Kommunstyrelsen beslutade 17 maj 2022 att föreslå kommunfullmäktige att 
bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 1 953 535 kr motsvarande ovan 
nämnda bidrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 7 april 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 34 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 51 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 
1 953 535 kr motsvarande ovan nämnda bidrag. 
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Ä 10 Dnr KS041-20   041 

Överflyttning av investeringsmedel från år 2021 till 2022 
inom bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige beviljats en omfördelning 
av investeringsmedel 2021 till förmån för en städ/underhållsrobot till 
konstgräsplanen vid Vasaliden. Förvaltningen har nu sett att ytterligare tid 
behövs för att genomföra upphandlingen av roboten då denna inte ryms inom 
befintliga upphandlingar. Bildningsförvaltningen anhåller därför om en flytt 
av investeringsmedel för detta med 375 000kr från år 2021 till år 2022. 

Under 2021 hade kostenheten en investeringsbudget på 222 tkr för inköp av 
en varmluftsugn till Vasaköket. Kostnaden blev 158,5 tkr och därmed 
uppstod ett överskott på 63,5 tkr. Då kosten har behov av ytterligare en ugn 
önskar bildningsförvaltningen att det kvarvarande 63 500 tkr överflyttas till 
2022. 

Bildningsnämnden ansöker till kommunfullmäktige om en överflytt av 
investeringsmedel om 438 500 kronor enligt bildningsförvaltningens förslag 
i tjänsteskrivelse den 24 januari 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade 17 maj 2022 att föreslå kommunfullmäktige att 
bevilja bildningsnämnden en överflytt av investeringsmedel om 438 500 
kronor enligt bildningsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelse den 24 januari 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022 
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 3 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 35 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 52 

Förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden en överflytt av 
investeringsmedel om 438 500 kronor enligt bildningsförvaltningens förslag 
i tjänsteskrivelse den 24 januari 2022. 
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Ä 11 Dnr KS128-22   107 

Revidering av ägardirektiv för Hedemora Energi AB, AB 
Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter 
AB 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har en allmän uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 § 
kommunallagen (KL) och en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de 
kommunalägda bolagen med en korresponderande handlingsplikt enligt 6 
kap 9 - 10 §§ KL. 

I samband med att samråds- och ägardialogsmöten genomförts inom ramen 
för den förstärkta uppsiktsplikten har en översyn av befintliga ägardirektiv 
genomförts. 

Samråds- och ägardialogsmötena har kommit fram till behov av att revidera 
gällande ägardirektiv för Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder, 
Hedemora kommunfastigheter AB i enlighet med bilaga 1, 2 och 3. 

Kommunstyrelsens och respektive bolags representanter har vid samråds- 
och ägardialogsmötena gått igenom och fört diskussioner kring befintliga 
ägardirektiv för Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder och 
Hedemora kommunfastigheter AB. Vid översynen har man funnit behov av 
att revidera ägardirektiven i enlighet med bilaga 1, 2 och 3. Revideringarna 
innebär i vissa fall uppdragsjusteringar (3 §), Särskilda mål och uppdrag (4 
§) uppdateras och ägardirektiven förenklas och förtydligas. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Hedemora Energi AB:s ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga 1 
i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj 2022. 

2. AB Hedemorabostäders ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga 
2 i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj 
2022. 

3. Hedemora Kommunfastigheter AB:s ägardirektiv revideras i enlighet 
med bilaga 3 i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 
2 maj 2022. 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 maj 2022 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelseförvaltningens förslag i tre 
punkter. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från samråds- och ägardialogsmötena den 3 mars 2022 
respektive den 11 mars 2022 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj 2022 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 55 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Hedemora Energi AB:s ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga 1 

i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj 2022. 

2. AB Hedemorabostäders ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga 
2 i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 maj 
2022. 

3. Hedemora Kommunfastigheter AB:s ägardirektiv revideras i enlighet 
med bilaga 3 i tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 
2 maj 2022. 
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Ä 12 Dnr KS111-22   170 

Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 
 
Sammanfattning 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har översänt sin årsredovisning för 
2021.  

Kommunstyrelsen ska ta ställning till följande, för att sedan lämna ett förslag 
till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Om årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund ska godkännas. 

2. Ta ställning till om Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 3 maj 2022 och 
beslutade att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund. 

2. Frågan om Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021, lämnas utan eget förslag till 
kommunstyrelsen. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 17 maj 2022 anmälde 
Anette Granegärd (C) jäv och lämnade möteslokalen under behandlingen av 
ärendet.  

Lennart Mångs (M) och Per Bengtsson (KL) yrkade att Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund inte ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Ulf Hansson (S) yrkade att Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ordförande ställde yrkandena mot varandra och fann att Ulf Hanssons (S) 
yrkande bifölls. 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat att: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Södra 
Dalarnas Räddningstjänst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 31 mars 
2022 § 7 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 42 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 58 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas Räddningstjänst beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
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Ä 13 Dnr KS115-22   106 

Årsredovisning 2021 för Hjälpmedelsnämnden i 
Dalarna 
 
Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2021.  

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022 att föreslå kommunfullmäktige 
att anta följande: 

1. Årsredovisningen 2021 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 
godkänns. 

2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 5 april 2022 § 6 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 43 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 59 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisningen 2021 för Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

godkänns. 
2. Hjälpmedelsnämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 
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Ä 14 Dnr KS120-22   106 

Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas 
samordningsförbund 
 
Sammanfattning 
Södra Dalarnas samordningsförbund har översänt sin årsredovisning för 
2021.  

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022 att föreslå kommunfullmäktige 
att anta följande: 

1. Årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas samordningsförbund 
godkänns. 

2. Södra Dalarnas samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Södra Dalarnas samordningsförbund den 8 april 2022 
§ 5 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 44 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 60 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisningen 2021 för Södra Dalarnas samordningsförbund 

godkänns. 

2. Södra Dalarnas samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 
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Ä 15 Dnr KS082-22   106 

Årsredovisning 2021 för Språktolknämnden i Dalarna 
 
Sammanfattning 
Språktolknämnden i Dalarna har översänt sin årsredovisning för 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2022 att föreslå kommunfullmäktige 
att anta följande: 

1. Årsredovisningen 2021 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Språktolknämnden i Dalarna den 24 februari 2022 § 2 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 61 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Årsredovisningen 2021 för Språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
2. Språktolknämnden i Dalarna beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 
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Ä 16 Dnr KS 

Anmälan av motioner 
Vid utskicket av kallelsen fanns inga motioner inkomna! 
Sammanfattning 
"[Skriv text här]"  
 
Beslutsunderlag 
"[Skriv text här]"  
 
Förslag till beslut 
"[Skriv text här]"  

  

Utdrag till 
"[Skriv text här]"  
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Ä 17 Dnr KS 

Anmälan av interpellationer och frågor 
Vid utskicket av kallelsen fanns inga interpellationer eller frågor 
inkomna! 
Sammanfattning 
"[Skriv text här]"  
 
Beslutsunderlag 
"[Skriv text här]"  
 
Förslag till beslut 
"[Skriv text här]"  

  

Utdrag till 
"[Skriv text här]"  
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Ä 18  

Anmälan av medborgarinitiativ 
Sammanfattning 
Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-04-13--
2022-05-18: 

a) KS136-22 829 Medborgarförslag om att anordna en skatepark 

b) KS153-22 829 Medborgarinitiativ om att utveckla Sveaparken 

c) KS157-22 870 Medborgarinitiativ om att sätta upp skyltar på 
historiska byggnader, att dekorera elskåp samt sätta upp en skylt med 
ordningsregler vid hundrastgården 

d) KS158-22 829 Medborgarinitiativ om skatepark och kickbike 

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 2022-04-13--2022-
05-18 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 
perioden 2022-04-13--2022-05-18. 
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Ä 19 a Dnr KS087-22   023 

Val av ledamot i gemensam nämnd för upphandling 
Sammanfattning 
Stefan Norberg (S) beviljades av kommunfullmäktige den 22 mars 2022 
befrielse uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och där till hörande 
uppdrag från och med 19 april 2022. Val av ny ledamot i gemensam nämnd 
för upphandling ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 39 

Förslag till beslut 
Till ledamot i gemensam nämnd för upphandling för tiden fram till 31 
december 2022, väljs__________. 

  

Utdrag till 
xxx 
Gemensam nämnd för upphandling 
Löneförvaltningen 
Matrikeln 
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Ä 19 b Dnr KS087-22   023 

Val av ledamot i Västmanland-Dalarna lönenämnd 
Sammanfattning 
Stefan Norberg (S) beviljades av kommunfullmäktige den 22 mars 2022 
befrielse från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och där till 
hörande uppdrag från och med 19 april 2022. Val av ny ledamot i 
Västmanland-Dalarna lönenämnd ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 39 

Förslag till beslut 
Till ledamot i Västmanland-Dalarna lönenämnd för tiden fram till 31 
december 2022, väljs__________. 

  

Utdrag till 
xxx 
Västmanland-Dalarna lönenämnd 
Löneförvaltningen 
Matrikeln 
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Ä 19 c Dnr KS087-22   023 

Val av ledamot i Utveckling i Dalarna Holding AB 
Sammanfattning 
Stefan Norberg (S) beviljades av kommunfullmäktige den 22 mars 2022 
befrielse från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och där till 
hörande uppdrag från och med 19 april 2022. Val av ny ledamot i Utveckling 
i Dalarna Holding AB ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 39 

Förslag till beslut 
Till ledamot i Utveckling i Dalarna Holding AB för tiden fram till 31 
december 2022, väljs__________. 

  

Utdrag till 
xxx 
Utveckling i Dalarna Holding AB 
Löneförvaltningen 
Matrikeln 
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Ä 19 d Dnr KS087-22   023 

Val av ledamot i Dalarnas Kommunförbund 
Sammanfattning 
Stefan Norberg (S) beviljades av kommunfullmäktige den 22 mars 2022 
befrielse från uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och där till 
hörande uppdrag från och med 19 april 2022. Val av ny ledamot i Dalarnas 
Kommunförbund ska därmed förrättas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 22 mars 2022 § 39 

Förslag till beslut 
Till ledamot i Dalarnas Kommunförbund för tiden fram till 31 december 
2022, väljs__________. 

  

Utdrag till 
xxx 
Dalarnas Kommunförbund 
Löneförvaltningen 
Matrikeln 
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Ä 20  

Delgivningar  
Följande delgivningar presenteras: 

a) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 19 maj 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 21  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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§ 64 Dnr ON100-22   752 

KPMG granskning vuxenenheten 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av insatser 
för att förebygga behov av försörjningsstöd. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 
 
KF § 32 Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport 
till omsorgsnämnden med svar till kommunfullmäktige senast maj 2022. Det 
innebär att omsorgsnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 4 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
KPMG – granskning av insatser för att förebygga behov av försörjningsstöd, 
kommunrevisionen 14 februari 2022 
Kommunfullmäktige § 32 beslut 22 mars 2022 
Omsorgsförvaltningens yttrande 4 april 2022 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 19 april 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden antar yttrandet som eget och delger yttrandet till 
Kommunfullmäktige och kommunens revision. 

  

Utdrag till 
Kommunrevision 
Kommunfullmäktige 
Omsorgsförvaltningen 
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Yttrande angående revisionsrapport rörande 
försörjningsstöd 
 
Hedemora kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att granska kommunens 
insatser för att förebygga behov av försörjningsstöd.  
Omsorgsnämnden ska yttra sig avseende förbättringsarbete till 
kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2022. 
Yttrandet ger svar på vidtagna åtgärder. 
Utifrån delat ansvar för att arbeta förebyggande delges bildningsnämnden 
yttrandet. 
 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar yttrandet och delger kommunfullmäktige och 
kommunens revision yttrandet 
 
 
 
Marjo Savelius 
Förvaltningschef 
 
Bilaga 1: KMPG-rapport 
Bilaga 2: Yttrande  
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Yttrande avseende revisionsrapport från KPMG, 
daterad 2022-02-04 

Sammanfattning 
Hedemora kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens insatser för att förebygga behov av försörjningsstöd. 
Kommunfullmäktige har begärt in ett yttrande från omsorgsnämnden 
avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av 
revisionsrapporten till fullmäktiges sammanträde i maj år 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar kommunrevisorerna 
omsorgsnämnden att: 

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

− Målsätta och följa upp genomförandet och resultatet av samarbete 
med bildningsnämnden kopplat till förebyggande insatser och 
studieavbrott.  

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

−  

Åtgärder som omsorgsnämnden vidtar efter 
kommunrevisorernas granskning  
Målsättning och uppföljning av genomförande och resultat av 
samtliga arbetsmarknadsåtgärder på insatsnivå 
För att skapa tydlig målsättning för insatser har en ny mall för 
genomförandeplaner tagits fram och finns från och med april 2022 i 
verksamhetssystemet. I genomförandeplanen beskrivs vilka delmål och mål 
som finns, vilka insatser som görs samt hur dessa ska följas upp.  
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För att följa upp genomförandet och resultatet av samtliga 
arbetsmarknadsåtgärder på insatsnivå har en mall för egenkontroll av 
genomförandeplaner arbetats fram.  
 Enhetschef från annan verksamhet vid förvaltningen kommer att granska 
genomförandeplanerna. Ansvarig enhetschef vid arbetsmarknadsenheten tar 
sedan del av resultatet av granskningarna och vidtar åtgärder vid behov. 
Avdelningschef granskar enhetschefs egenkontroller samt åtgärder och fattar 
beslut om ytterligare åtgärder vid behov med början april 2022. 
Budgetuppföljning görs månadsvis med förvaltningsekonom, enhetschef 
samt avdelningschef med syftet att följa enhetens budget på detaljnivå och 
vidta åtgärder vid behov. 
 

Målsättning och uppföljning av genomförande och resultat av 
samarbete med bildningsnämnden kopplat till förebyggande 
insatser och studieavbrott 
I rapporten bedöms att nämnden brister i att sätta mål för utformandet av 
förebyggande insatser och att det saknas tydliga mål för hur det 
förebyggande arbetet ska se ut.  
Unga som varken studerar eller arbetar har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden, och löper därmed en stor risk att hamna i ett långvarigt 
bidragsberoende. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till 
ungdomar,16–20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför 
någon motsvarande utbildning. KAA ligger organisatoriskt under 
bildningsförvaltningen men delar lokaler med arbetsmarknadsenheten.  
För att möta behovet av förebyggande insatser kopplat till studieavbrott och 
ungdomar som varken studerar eller arbetar har samverkan mellan 
bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen strukturerats. 
Kontinuerliga möten mellan bildnings och omsorgsförvaltningen sker på 
flera nivåer, där insatser planeras och följs upp både strategiskt och på 
insatsnivå. Gemensamma aktiviteter för att stärka friskfaktorer och förhindra 
utanförskap genomförs via till exempel drogförebyggande arbete, 
föreläsningar om psykisk ohälsa och normbrytande beteenden.   
Arbetsmarknadsenheten anordnar feriearbeten för ungdomar från årskurs nio 
upp till andra året på gymnasiet. Från18 år finns möjlighet att söka 
sommarjobb via bemanningsenheten. År 2021 anordnades även särskilda 
ungdomsjobb, något som planeras även år 2022 och finansieras via 
statsbidrag som är särskilt riktat mot målgruppen.  
Ett övergripande mål som både kommunfullmäktige och omsorgsnämnden 
har antagit är att antalet unga försörjningsstödstagare ska minska. 
 

Ramar för uppföljning och internkontroll av genomförandeplaner 
för samtliga arbetsmarknadsåtgärder 
Ramar för uppföljning och internkontroll finns i form av egenkontroller som 
bedrivs genom för ändamålet avsedda mallar samt aktuell statistik som följs 
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upp varje månad med start i april 2022. Enhetschef vidtar åtgärder vid behov 
och avdelningschef följer upp att åtgärder har vidtagits.  
 

Uppföljning nämnd 
Omsorgsnämnden kommer att få rapport om hur arbetet med dessa tre 
förbättringsåtgärder fortlöper. Därför lämnar förvaltningen en skriftlig 
rapport två gånger per år, med start i augusti 2022. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Omsorgsnämnden gav 2021-11-24 omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
genomlysa arbetsmarknadsenheten i effektivitet och framtida inriktningar. 
Detta då enheten påvisar ett ekonomiskt underskott inte bara år 2021, utan 
tidigare år, samt för att möta behoven nu och framöver.  
Syftet är att undersöka om enhetens resurser används effektivt samt ge 
förslag till utveckling. Samtliga verksamheter vid arbetsmarknadsenheten 
ingår i genomlysningen som presenteras för omsorgsnämnden 22 juni 2022.  
 
Yttrandet lämnas till revisionen för kännedom. 
 
 
 

Marjo Savelius 
Förvaltningschef 

Anna Frisk Gustafsson 
Avdelningschef 
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§ 32 Dnr KS064-22   752 

Anmälan av granskning av insatser för att förebygga 
behov av försörjningsstöd 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av 
insatser för att förebygga behov av försörjningsstöd. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. Kommunrevisionens sammanfattande 
bedömning utifrån granskningens syfte är att granska omsorgsnämndens 
riktlinjer, uppföljning och insatser för att förhindra människor från beroende 
av försörjningsstöd. Bedömningen är att omsorgsnämnden har en god 
styrning och uppföljning av arbetet med försörjningsstöd och att 
handläggningen regleras av mål, riktlinjer och rutiner och följs upp 
systematiskt. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen 
kommunstyrelsen att: 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Granskning från kommunrevisionen den 21 februari 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera redovisad revisionsrapport till 
omsorgsnämnden med svar till kommunfullmäktige senast maj 2022. Det 
innebär att omsorgsnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 4 maj 2022. 

Utdrag till 

Omsorgsnämnden 

Dnr ON100-22   752
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Till:
Kommunfullnr5ktige

n\ Far kannedom:
Omsorgsnamnden

(,ranskning av insatser f6r att f6rebygga behov av f6rsiirjningsst6d
in\, Revisorerna i Hedemora kommun genomf6rt en granskning avseendc omsorgsniimndcns

insatser far att f6rebygga behov av fF)rs6rjningsst6d.

Uppdraget ingar i revisionsplanen fdr ar 202 1.

var sammanfattande bed6mning utifran granskningcns syftc ar att Syftet med
granskningen ir att granska omsorgsnamndens riktlinjer, uppR$ijuing och insatser f6l' att
f6rhindra manniskor fran beroende a\' F6rs6tilringsst6d.

var sammanfattandc bed6mning utifran granskningens syftc iir att omsorgsnalnnden har en
god styrning och uppf6]jning av arbetet med Rirs6rjningsst6d. Handlaggnillgen reglcras a\
mal. riktlinjer nch rutiner och tbljs upp systematiskt.

Nar det kommer till f6rebyggande insdtser bcd6ms dock cn del bristcr finnas i arbctct. I
arhetet med styrning och uppf61jning av insatser thr att tiirhindra m;inniskors beroende a\
f6rs6rjningsst iSd saknas upptblj ning a\- insatsers effek£ pi Hera plan. Vi kan konstatel-a att
namnden har stor ande1 personer i arbetsmarknadsatgirder samI arbetsmarkrladsanstaIIningal
samtidigt som f6rs6rjningsst6det 6kat ir fdr ar. Vi anscr att namnden beh6vcl' milsiitta och
Hl ja upp resuITatet av deltagarnas evcntueIIa stegf6rtlyttning far dtt s;ikerstiilla cn eftbktiv och
andamaisenlig verksamhet. Enligt var bed6mning ar darf6r det projckt som startats under
perioden fdr denIm grans lining ett steg i ratt riktning.

Malstyuingen ar tydiig i namnden nar det kommer till prioritering. Namndcn har lagt siirskilt
fokus pa unga \uxna och barnfamil jer. Detta har i sin tur inneburit att prioritcringsordningen
f6r insatser har anpassats. dock kan inga tydliga effekter av utfonnandet och vaI dv insatser
ses. Detta innebar att fokus tenderar att iigga pa vein som fa en arbetsmarknadsinsats och hur
snabbt insatscn ska kolnma igang, snarare an aK fokus pir vili<a insatser som ska utarbctas och
vilken effekt insatserna bed6ms ha.

Mot bakgrund av var granskning rekomlncIlderar vi onrsorgsn£mndcn att:

Malsatta och ft>lja upp genonrf6randet och lcsuitaLct av samtliga
arbetsmarknacIsatgirder pa insatsnivfI.



Mils5tta och f61ja upp genomfiirandet och msultatet av samarbetct med
bildnings11amnden kopplat till fdmbyggande insatser irman studiea\-brott

– Skapa ram,Ir thr uppf61jning och internkontroll av genomf6randeplaner fbr samtliga
arbetsmarknadsatgarder.

Revisionen rekommenderar fullmaktige att begara in ett yttrande avsccnde dc
farbattringsomriderI och rekommendationer sorn framgar av revisionsrapponen fran
omsorgsnamnden till fullmaktiges sammantrade i maj ar 2022.

yttrandet b6r aven lamnas till rcvisionen fdr kaIrnedOm.

'n'\

/'X FOr de tbrtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun.

kommunrevisionen
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1 Sammanfatt ning
Vi har av Hedemora kommuns revisorer fatt i uppdrag att granska kommunens insatser
f6r att f6rebygga behov av f6rs6rjningsst6d. Uppdraget ingar i revisionsplanen f6r ar
2021

Syftet med granskningen ar att granska omsorgsnamndens riktlinjer, uppf61jning och
insatser f6r att f6rhindra manniskor fran beroende av f6rs6rjningsst6d.

var sammanfattande bed6mning utifran granskningens syfte ar att omsorgsnamnden
har en god styrning ooh uppf61jning av arbetet med f6rs6rjningsst6d. Handlaggningen
regleras av maI, riktlinjer och rutiner och f61js upp systematiskt.

Nar det kommer till f6rebyggande insatser bed6ms dock en del brister finnas i arbetet. I
arbetet med styrning och uppf61jning av insatser f6r att f6rhindra manniskors beroende
av f6rs6rjningsst6d saknas uppf61jning av insatsers effekt pa flera plan. Vi kan
konstatera att narnnden har stor andel personer i arbetsmarknadsatgirder samt
arbetsmarknadsanstaIIningar samtidigt som f6rs6rjningsst6det 6kat ar f6r ar. Vi anser
att namnden beh6ver malsatta och f61ja upp resultatet av deltagarnas eventuella
stegf6rflyttning f6r att sakerstalla en effektiv och andamalsenlig verksamhet. Enligt var
bed6mning ar darf6r det projekt som startats under perioden f6r denna granskning ett
steg i ratt riktning.

Malstyrningen ar tydlig i namnden nar det kommer till prioritering. Namnden har lagt
sarskilt fokus pa unga vuxna och barnfamiljer. Detta har i sin tur inneburit att
prioriteringsordningen f6r insatser har anpassats, dock kan inga tydliga effekter av
utformandet och vaI av insatser ses. Detta innebar att fokus tenderar att ligga pa vern
som fa en arbetsmarknadsinsats och hur snabbt insatsen ska komma igang, snarare
an att fokus pa vilka insatser som ska utarbetas ooh vilken effekt insatserna bed6ms
ha

Mot bakgrund av var granskning rekommenderar vi omsorgsnamnden att:

– Malsatta och f61ja upp genomf6randet och resultatet av samtliga
arbetsmarknadsatgirder pa insatsniva

Malsatta och f61ja upp genomf6randet ooh resultatet av samarbetet med
bildningsnamnden kopplat till f6rebyggande insatser innan studieavbrott.

– Skapa ramar f6r uppf61jning och internkontroll av genomf6randeplaner f6r
samtliga arbetsmarknadsatgarder.
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2 Inledning/bakgru nd
Vi har av Hedemora kommuns revisorer fatt i uppdrag att granska komrnunens insatser
f6r att f6rebygga behov av f6rs6rjningsst6d. Uppdraget ingar i revisionsplanen f6r ar
2021

De 6vergripande malen och grundlaggande varderingarna f6r socialtjanstens samtliga
verksamheter star i 1 kap. 1 S socialtjanstlagen, (Sol). I denna inledande paragraf
sags att samhallets socialtjanst ska framja manniskors ekonomiska och sociala
trygghet, jamlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhallslivet pa demokratins
och solidaritetens grund. Vidare ska socialtjansten inriktas pa att frig6ra och utveckla
enskildas och gruppers egna resurser, under hansynstagande till manniskors ansvar
f6r sin och andras sociala situation. Verksamheten ska bygga pa respekt f6r
manniskors ratt till sjalvbestammande och integritet.

En viktig princip i Sol ar att manniskor i f6rsta hand har ett eget ansvar f6r sitt liv. I
lagens f6rarbeten framhalls sarskilt att socialtjansten inte far franta enskilda deras
ansvar i detta avseende. Socialtjanstens uppgift ar att f6rstarka och komplettera
manniskors egna resurser. Bistandet fran socialtjansten ska starka den enskildes
resurser att leva ett sjalvstandigt liv. Insatserna ska alltid utga fran den enskildes behov
och livssituation ooh utformas sa att den enskilde sa snart som m6jligt kan klara sin
egen f6rs6rjning. Det ar dock viktigt att understryka att kravet pa att nagon sjalv ska ta
ansvar f6r sitt liv inte far drivas hur langt som heIst, eftersom m6jligheterna kan vara
begransade ooh behoven hos den enskilde ofta ar komplexa.

2.1 Syfte, revisionsfraga och avgransning
Syftet med granskningen ar att 6versiktligt bed6ma omsorgsnamndens riktlinjer,
uppf61jning och insatser f6r att f6rhindra manniskor fran beroende av f6rs6rjningsst6d.
Granskningen ska besvara f61jande revisionsfragor:

Finns andamalsenliga riktlinjer och rutiner som st6d f6r handlaggning av
ekonomiskt bistand?

Vilka uppf61jningar g6rs avseende f6rs6rjningsst6d? ekonomiska och
verksamhetsmassiga?

Har omsorgsnamnden antagit tydliga maI, uppdrag och direktiv avseende
f6rebyggande arbete far att f6rhindra beroende av f6rs6rjningsst6d?
Samarbetar namnden med andra namnder och andra myndigheter i fragan? I sa
fall, pa vilket satt?

Vilka insatser finns f6r att motverka behov av f6rs6rjningsst6d?

F61jer namnden upp resultatet av insatserna f6r att f6rebygga f6rs6rjningsst6d?

Granskningen avser omsorgsnamndens f6rs6rjningsst6d ooh arbetsmarknadsinsatser
under 2021 .

3
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2.2 Revisionskriterier
Vi har bed6mt om rutinerna uppfyller

Kommunallagen 6 kap. 6 S

Socialtjanstlagen

Socialtjanstf6rord ningen

Tillampbara interna regelverk, policys ooh beslut

2.3 Metod
Granskningen har genomf6rts genom intewjuer med f6waltningschef, verksamhetschef
ooh tva enhetschefer, studier av offentlig statistik samt dokumentstudier av:

– Mal och budget 2021
Arsbokslut 2020
Protokollsutdrag beslut om arsbokslut 2020
Organisationsskisser omsorgsf6rvaltning och biIdningsf6rvaltning

Tjansteskrivelse budgetandring f6r 2022
Protokollsutdrag budgetandring f6r 2022
Projektplan: Genomlysning av Arbetsmarknadsenheten, AME, 2022
Delegationsordning
Aktivitetsplan vuxengruppen
Kvalitetsberattelse vuxengruppen 2021
Egenkontroll nybes6k
Arsredovisning 2021

– Riktlinjer och rutiner f6r handlaggning av ekonomiskt bistand

Rapporten ar faktakontrollerad av f6rvaltningschef.

2.4

2.1

Lagar som styr verksamheten

Lagar och f6rordningar som styr ekonomiskt bistand
Socialtjanstlagen

I socialtjanstlagens 4 kapitel regleras ratten till bistand. Av f6rsta paragrafen framgar att
den som inte sjalv kan tillgodose sina behov eller kan fa dem tillgodosedda pa annat
satt har ratt till bistand av socialnamnden f6r sin f6rs6rjning (f6rs6rjningsst6d) och f6r
sin livsf6ring i 6vrigt. (4 kp. 1 S Sol)
Den som inte kan f6rs6rja sig men som kan arbeta har ratt till f6rs6rjningsst6d enligt
f6rsta stycket om han eller hon star till arbetsmarknadens f6rfogande. Om det finns

4
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godtagbara skit har den enskilde ratt till f6rs6rjningsst6d aven om han eller hon inte
star till arbetsmarknadens f6rfogande.

vid utredning av ratten till bistand ingar alla hushallets inkomster f6rutom
hemmavarande barns inkomster fran eget arbete.

Den enskilde ska genom bistandet tillf6rsakras en skalig levnadsniva. Bistandet ska
utformas sa att det starker hans eller hennes m6jligheter att leva ett sjalvstandigt liv,

Vid en lagandring fran 2013 inf6rdes en regel f6r att stimulera m6jligheten att ta ett
arbete och att komma ut i egen f6rs6rjning. Den som har fatt f6rs6rjningsst6d under
sex manader i f61jd ska 25 procent av inkomsterna av anstallning inte beaktas vid
bed6mningen av ratten till bistand. Denna sarskilda berakningsregel galler under tva
dr. Darefter maste kravet pa att f6rs6rjningsst6d ska ha lamnats under sex manader i
f61jd uppfyl Ias pa nytt f6r att den sarskilda berakningsregeln ska galla igen.

Socialtjinstf6rordningen

Riksnormen f6r berakning av skaliga kostnader enligt 4 kap. 3 S f6rsta stycket 1
socialtjanstlagen (2001 :453) grundar sig pa Konsumentverkets senaste pris- och
konsumtionsunders6kningar och delas upp pa olika hush611styper och aldersintervaller.

Riksnormen f6r ett hushall under 2021 utg6r summan av de personliga kostnaderna f6r
samtliga medlemmar i hushallet och de gemensamma hushallskostnaderna beraknade
enligt f61jande tabeller.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per manad

Alder 0 1 -2 3 4-6 7-10 1 1 -14 15-18 19-20

Summa personliga
kostnader 21 80 2440 21 70 2440 3060 3520 3970 4000

Utan lunch 5 dagar per
vecka 2050 2240 1 990 2170

Personliga kostnader vuxna, kronor per manad

Gemensamma hushatlskostnader, kronor per manad

Alder Ensamstaende

3160

Sammanboende

5700Summa personliga kostnader

Antal 1 2 3 4 5 6 7 (+1 )

5
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Summa gemensamrna
kostnader 1020 1130 1420 1610 1860 2100 2270 ( 170)

F6r hushall med fler an 7 personer beraknas kostnaden f6r varje tillkommande
hushallsmedlem som skillnaden mellan hushall med 6 respektive 7 personer (170
kronor)

F6r en vuxen person som inte ar att arise som sambo, men som ingar i
hushallsgemenskap med flera personer, beraknas normen sasom personliga kostnader
f6r ensamstaende plus kvoten av de gemensamma kostnaderna f6r hushallet och
antalet medlemmar i hushallet.

3

3.1

3.1.1

Resultat av granskningen
Mai, organisering och insatser
Mai

Hedemoras kommun6vergripande hallbarhetsstrategi med prioriteringar f6r 2019-2022
har antagits av kommunfullmaktige 17 januari 2019. Hallbarhetsstrategin har reviderats
24 november 2020 i samband med mal- och budgetarbetet f6r 2021.

Mai och budget 2021 har faststallts av komrnunfullmaktige 24 november 2020 och
faststaller f6rutom budgeten ocksa de strategiska malen f6r aret. Varje strategiskt mal
kopplas till sarskilda utvecklingsnyckeItaI som varje namnd ska arbeta med. Varje
nyckeltal beskrivs tydligt och kopplas aven till de globala malen. Nyckeltalen stalls upp
med Hedemoras niva i jamf6relse med snittet i Dalarna och Riket. Varje nyckeltal har
en beslutad 6nskad riktning.

Ett av malen, i Hedemora lever kvinnor, man, flickor och pojkar ett bra liv i en levande
kommun dar manniskor ooh naringsliv utvecklas, har f6r omsorgsnamnden sarskilt
kopplade nyckeltal. Till malet har f61jande riktningar beslutats med koppling till
nyckeltalen , att andelen unga vuxna, oavsett k6n, i Hedemora som beh6ver
ekonomiskt bistand fran kommunen ska minska samt att barn i befolkningen som ingar
i familjer med langvarigt ekonomiskt bistand ska minska.

Vuxengruppen, Arbetsmarknadsenheten ooh verksamheten Mini-Maxi har
aktivitetsplaner dar malen brutits ner till aktiviteter f6r uppf61jning och genornf6rande.

Samtliga intervjuade delger att de anser att namnden har tydliga maI. Malen ar
specifika och matbara, med pa f6rhand utvalda nyckeltal.

3.1.2 Organisation
Inom omsorgsnamnden finns avdelningen IFO. Inom avdelningen finns enheterna,
vuxen, bistand, 6ppenvard, arbetsmarknad samt barn och ungdom.

Inom vuxengruppen handlaggs fragor r6rande, ekonomiskt bistand, vaId i nara relation
och beroende. Enheten har sju socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistand.
En socialsekreterare arbetar med det som kallas mottagningen och som avser

6

© 2022 KPMG AB. All rights reserved

Document classification: KPMG Confidential



DocuSign Envelope ID: 4FD46EFA-013B46Al-BBF9-5FB8C45A5548

Hedemora kommun
Granskning av insatser f6r att f6rebygga behov av f6rs6rjningsst6d.

2022-02-04

nyans6kningar. En socialsekreterare har sarskild inriktning att arbeta med individer
som har behov av ekonomiskt bistand efter etableringen i Sverige. Samtliga i
personalgruppen har en eftergymnasial utbildning varav fern ar socionomer,

Arbetsmarknadsinsatser och arbetsmarknadsanstaIIningar samordnas av
Arbetsmarknadsenheten. Overgripande pa enheten finns en enhetschef och fyra
arbetscoacher med handledande och handlaggande funktion. Vidare finns sarskilda
verksamheter enligt nedan. Av intervjuer framgar att totalt 40 personer har nagon form
av atgardsanstallning pa enheten och 15 har atgardsanstaIIningar men har en
placering utanf6r enheten. Personer i arbetsmarknadsatgarder ar omkring 70.

Handkraften ar en del av Arbetsmarknadsenheten som handlar om att ha en
verksamhet f6r dem som beh6ver kornma igang pa ett grundlaggande plan.
Personalen arbetar med olika insatser f6r att f6rs6ka fa deltagarna att komma till
verksamheten och fa grundlaggande rutiner. Handledning sker via
arbetscoacherna .

Trappstadning ar ett projekt som pagar f6r att fa igang trappstad at Hedemora
Bostader som pagar till sommaren 2022. Projektet handlar om att fa fler
personer i sysselsattning inom trappstad. Verksamheten har aven tagit 6ver ett
tvatteri

Lycktraffen ar en verksamhet dar personer far sysselsattning genom att servera
mat at aldre som bor pa ett boende. Handledning sker via arbetscoacherna.
Kraften ar en samverkansinsats i Hedemora kommun f6r personer som beh6ver
extra st6d f6r att narma sig arbetsmarknaden. Kraften arbetar med social- och
arbetslivsinriktad rehabilitering med malsattningen att deltagaren ska narma sig
arbete. Pa verksamheten finns tre anstallda som arbetar coachande med
malgruppen. Stora delar av verksamheten finansieras av samordningsf6rbundet
Finsam

Mini-Maxi dr ett utvecklingscenter f6r arbets16sa som av olika orsaker hamnat
utanf6r den ordinarie arbetsmarknaden. Malgruppen ar personer mellan 16-65
ar. Mini-Maxi har ocksa ansvaret f6r verkstallandet av paf61jden ungdomstjanst.
Verksamheten arbetar med service-, fixar-, och verkstadstjanster samt driver en
secondhandbutik.

Arbetsmarknadsenheten samordnar aven f6rebyggande insatser i form av feriearbeten .
Antalet ferietjanster uppskattas till 75 per ar och antalet s6kandet var senast 290.
Satsningen riktar sig till tre arskullar men det framkommer i intervjuer att manga missar
m6jligheten pa grund av f6r fa platser. Under aren 2020 och 2021 har extra satsningar
med riktade statsbidrag f6r ytterligare feriearbeten ooh aven jobb f6r unga under 6vriga
delar av aret genomf6rts. Arbetsmarknadsenheten fick inga deltagare till projektet jobb
f6r unga under 2020 men under 2021 har flera personer fatt ta del av satsningen.

Inom Hedemora ar bildningsnamnden ansvarig f6r delarna som avser grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning. Handlaggare f6r det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA-handlaggare) har dock anda arbetsstalle pa Arbetsmarknadsenheten trots att
organiseringen och anstallningen ar inom bildningsnamnden.
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F6rutom den samverkan som finns upparbetad inom ramen f6r Kraften och
samordningsf6rbundet finns inget sarnverkansavtal med nagon av myndigheterna. Det
framgar av intewjuer att samverkan blivit svarare med aren med framst
Arbetsf6rmedfingen da Arbetsf6rmedlingen omorganiserats. Aven om det finns en
handlaggare representerad nagra timmar i veckan pa Kraften sa maste alla arenden
f6rst ga genom Arbetsf6rmedlingens centrala kundtjanst och skrivas in. Processen g6r
att samverkan ar svar med handlaggare pa plats.

Samverkan pa individniva sker med respektive myndighet. Pa ett mer 6vergripande
plan ingar namnden i en lansgemensam samverkansgrupp dar Arbetsf6rmedlingen
F6rsakringskassan och psykiatrin ingar. I den samverkansgruppen ingar chefer f6r
respektive myndighet med dar fokus ligger pa samarbeten och struktur mellan
myndigheterna.

Namnden har en valutarbetad samverkan inom kommunen med bildningsnamnden dar
samverkan sker pa aIIa ledningsnivaer. Med kommunala bolag framhalls i intervjuer att
samverkan finns med Hedemora bostader gallande vrakningsf6rebyggande arbete och
ett sarskilt arbetsmarknadsprojekt.

3.1.3 Arbetssatt
Nar handlaggare vid ekonomiskt bistand beslutar om sysseIsattningsatgard enligt 4 kap
4 S Sol bestalls insatsen av Arbetsmarknadsenheten. Det beskrivs vid intervjuerna att
det sallan ar k6 utan att Arbetsmarknadsenheten tar vid direkt.

Vuxengruppen och Arbetsmarknadsenheten traffas varje manad och f61jer upp
insatserna pa en 6vergripande niva f6r att se 6ver hur det ser ut med inf16de och antal
platser. Det ar vuxengruppens handlaggare som avg6r vilka som beviljas insats och
sitter prioriteringsordningen. Vid intervjuer framkornmer att insatserna ar tillgangliga
saledes att antalet platser ar tillrackligt och att vantetiderna ar korta far verkstallandet
av insatserna. Dock framhalls det i intervjuer att insatserna ar pa halvtid och inte pa
heltid, vilket diskuteras kopplat till insatsernas effektivitet.

Arbetsmarknadsenhetens handlaggare g6r genomf6randeplaner med individerna.
Enligt de intervjuade ska samtliga ha en genomf6randeplan.

Gallande KAA-handlaggningen framhalls att tjansten tillh6r annan namnd och att det
ratt delade meningar om den b6r f6rflyttas till omsorgsnamnden eller ej . Det som talar
f6r att fortsatt organiseras inom bildningsnamnden avser narheten till skolorna ooh det
som talar f6r att organiseras inom omsorgsnamnden avser narheten till
arbetsmarknadsinsatserna ooh kannedom om vagarna utanf6r studierna. Denna
kombinerade placering som idag rader kan darmed vara en f6rdel. Dock framhalls i
intervjuer att det finns en kansla av att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret
inte ar av f6rebyggande karaktar nar det kommer till studieavbrott da arbetet pab6rjas
f6rst nar en anmalan av studieavbrott kommer till handlaggare.

3.1 .4 Bed6mning och kommentarer
Av var granskning framkommer att namnden har antagna mal f6r arbetet med
f6rs6rjningsst6det. Av malen framgar att f6rs6rjningsst6det ska minska generellt och
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specifikt f6r olika grupper. Malen kan anses vara valutformade med koppling till
nyckeltal dar saval 6nskad rtktning som utgangslaget ar tydliggjort. Dock finns inte
tydliga mal f6r hur det f6rebyggande arbetet ska se ut. Det framgar av aktivitetsplaner
hur prioriteringen f6r insatser ska ske, dock inte hur insatserna f6r att f6rebygga
f6rs6rjningsst6d ska f6rbattras eller utvecklas.

Namnden samarbetar med andra namnder ooh andra myndigheter i fragan och har en
6vergripande samverkan pa aIIa ledningsnivaer samt specifik samverkan pa
individniva.

Vi bed6mer att namndens arbete med maI ar tillfredstallande gallande fragor r6rande
prioriterade grupper ooh 6nskade riktningar men att namnden brister i att satta mal f6r
utformandet av de f6rebyggande insatserna.

3.2 Riktlinjer och rutiner
Omsorgsnamnden har antagit riktlinjer f6r ekonomiskt bistand f6r 2020 och 2021.
Riktlinjerna beskriver f6rutom tolkningar av lagstiftning ocksa delar som gemensam
vardegrund, principer i handlaggningen och arbetet med att f6rbygga felaktiga
utbetalntngar.

Riktlinjerna har brutits ner i rutiner. Totalt finns 34 rutiner och mallar upparbetade
gallande handlaggningen av ekonomiskt bist6nd. Dessa rutiner och mallar syftar till att
skapa likvardig och rattssaker handlaggning. Flera befattningar och funktioner beskrivs
i rutinerna.

I intervjuer frarnkommer att det pagatt stort utvecklingsarbete senaste aren med
rutinerna f6r att sarnIa aIIa pa ett stalle. Nu finns aIIa rutiner samlade i ett gemensamt
kvalitetsledningssystem. Rutinerna uppdateras regelbundet och underlattar f6r ny
personal att snabbt komma in i arbetet.

Rutinerna g6rs kanda genom att 1 :e socialsekreterare har ett sarskilt ansvar i arbetet
med att handleda, genom att riktlinjerna arligen ses 6ver och genom att rutinerna f61js
mer regelbundet f61js upp. Rutinerna tas fram ooh bearbetas i samrad med ber6rda
medarbetare vilket ocksa skapar insyn. Varannan m6nad valjs slumpmassiga arenden
ut som granskas ooh resultatet av granskningen redovisas f6r namnd.

Namnden har aven en interkontrollplan dar egenkontroller g6rs i verksamheterna. En
del handlar om att utredningar valjs ut f6r kontroll dar f61jsamhet mot rutiner och
delegationsordning granskas. Egenkontroller g6rs enligt plan ddr 1:e socialsekreterare
granskar handlaggares arbete, enhetschef granskar 1 :e socialsekreterares arbete och
vidare pa liknande satt i ledningsorganisationen. F6r arbetet finns mallar framtagna
med checklistor f6r kontroll mot lagstiftning, riktlinjer och rutiner.

Varje manad gar namnden aven utpekanden f6r sarskilda delar, till exempel att
namnden viII titta pa avslagsbeslut som gjorts inom ekonomiskt bistand. Da granskas
sarskilt dessa.

Det nya ledningssystemet tillf6r inte bara en gemensam plattform f6r rutinerna utan
ocksa en plan f6r hur rutinerna ska f61jas upp.
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3.2.1 Bed6mning och kommentarer
Enligt var bed6mning finns riktlinjer, delegeringsordning och rutiner som st6d f6r
handlaggning av ekonomiskt bistand. Vidare finns ett utbyggt internkontrollarbete f6r att
f61ja upp f61jsamheten mot dessa.

Vi bed6mer att namnden har ett tillfredst511ande arbete med riktlinjer, rutiner och
interkontroll .

3.3 Uppf61jning och rapportering
Omsorgsnamnden f61jer upp det ekonomiska laget manadsvis. Enhetschefer skriver
rapport f6r respektive enhet som sedan lyfts pa avdelningsniva till f6rvaltningsledning
som i sin tur lamnar ekonomisk rapport med utfall, analys och prognos till namnden. I
rapporterna kan enligt intervjuer aven lyftas sarskilda avvikelser och handelser.

Av intervjuer framkommer att en mer verksamhetsmassig uppf61jning med fokus pa
verksamhetsplanens aktiviteter och mal f6r verksamhet genomf6rs regelbundet under
aret inom f6rvaltningen. Respektive ledningsgrupp har en regelbundenhet i arbetet och
har uppf61jning som punkt pa sarskilda ledningsgrupper. Uppf61jning kommer skriftligen
till namnd vid bokslut som g6rs pa del- och helar. Uppf61jning av arbetet pa en
6vergripande niva sker inom ramen f6r malstyrningsarbetet. Samtliga enheter har
aktivitetsplaner med aktiviteter f6r genomf6rande utifran de maI som sats av namnden.
Uppf61jningarna beskrivs i intervjuerna utg6ra ett st6d f6r namndens utvecklingsarbete.
Uppf61jningarna skapar m6jligheter att justera verksamheten under aret.

F6rs6rjningsst6det f61js upp pa en 6vergripande niva dar antal hushall, antal barn och
unga ooh liknande analyseras.

Arbetsmarknadsinsatserna analyseras pa ett 6vergripande plan dar antal pagaende
arende sammanstalls. Uppf61jningar pa individniva sker manadsvis med anledning av
att pr6vning av ekonomiskt bistand g6rs manadsvis. vid m6ten f61js
arbetsmarknadsinsatsen upp saledes att handlaggare f6r ekonomiskt bistand
sakerstaller att insatsen 16per pa och att individen varit narvarande. Dock framkommer
vid intervjuer att ett utvecklingsomrade finns avseende genomf6randeplaner ooh
dokumentationen som g6rs av Arbetsmarknadsenheten. vid var granskning framgar
vidare att det inte genomf6rs en bed6mning av maluppfyllelse och effekter vid
uppf61jningarna. Arbetet med genornf6randeplaner och uppf61jningen av
genomf6randeplanerna ar ett omrade som namnden beslutat att kartlagga inom ramen
f6r genomlysningen som beskrivs nedan.

Ingen analys sker pa insatsniva dar olika verksamheter och insatserjamf6rs da beslut i
verksamhet inte kan f61jas upp baserat pa vilken verksamhet som verkstaller beslutet.
saledes finns ingen uppf61jning gallande de olika arbetsmarknadsinsatsernas effekt
och maluppfyllelse.

Omsorgsf6rvaItningen har f6reslagit genomf6randet av en genomlysning av
Arbetsmarknadsenheten under b6rjan av 2022. Omsorgsnamnden har beslutat i
enlighet med f6rslaget 24 november 2021. Malet med genomlysningen ar att
unders6ka Arbetsmarknadsenheten i effektivitet ooh framtida inriktningar. Enheten har
pavisat ett ekonomiskt underskott under flera ar och det ska darf6r tas fram strategier
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f6r att m6ta behoven idag ooh i framtiden. Syftet beskrivs vidare ocksa vara att
unders6ka om enhetens resurser anvands effektivt samt ge f6rslag till
utvecklingsomraden .

En mer kommun6vergripande analys pagar genom en sarskild analysgrupp dar
omsorgsf6rvaItningens kvalitetsutvecklare ingar. Gruppen bestar av olika kompetenser
fran de olika f6rvaltningarna och har sarskilt fokus pa bland annat f6rs6rjningsst6d och
arbetsmarknad i Hedemora kommun.

3.3.1 Bed6mning och kommentarer
Vi kan konstatera att namnden f61jer upp utfallet av kostnaden f6r ekonomiskt bistand
varje manad och uppf61jning av verksamhetens mal vid delars- ooh helarsbokslut. Av
granskningen framgar dock att det saknar en systematiserad uppf61jning av olika
f6rebyggande insatser. Dels i form av uppf61jning av olika arbetsmarknadsinsatser pa
ett 6vergripande plan, dels i form av maluppfyllelse vid uppf61jning av
genomf6randeplaner.

Vi bed6mer att namndens arbete med uppf61jning av ekonomiskt bistand ar
tillfredstallande men att namndens arbete med uppf61jning av olika
arbetsmarknadsinsatser brister.

3.4 Analys utveckling ekonomiskt bistand
I uppdraget ingar att g6ra en 6versiktlig analys 6ver utvecklingen av kostnader f6r
f6rs6rjningsst6det i Hedemora i jamf6relse med andra kommuner. Jamf6relsen ar gjord
av data via Radet f6r kommunala analyser (RKA).

Jamf6relser har gjorts gentemot medeltal pa sarntliga kommuner samt genternot
liknande kommuner ur tva olika aspekter.

Liknande kommuner f6r specifik verksamhet (IFO) har anvants som en
jamf6relsegrupp dar sju kommuner som strukturellt liknar Hedemora utifran
verksamheten IFC) ar 2020 har ingatt. De sju kommuner som ingar i jamf6relsegruppen
ar, Bjuv, Grums, Hagfors, Laxa, Nybro, Olofstr6m och Solleftea.

Liknande kommuner pa en 6vergripande niva har ocksa anvants som jamf6relsegrupp.
Har ingar kommuner som strukturellt liknade Hedemora baserat pa invanarantal,
skattekraft och strukturkostnad under 2019. De sju kommuner som ingar i denna
jamf6relsegrupp ar, Brom611a, Grums, Heby, H6rby, M6nsteras, Sala och Sva16v.

Vilka som vatjs ut som liknande kommuner baseras enligt RKA till st6rsta deI pa
referenskostnaden, men ocksa pa invanarantal. Referenskostnaden bygger pa
kOstrIadSutjamningen och indikerar vad respektive verksamhet borde kosta, enligt
kostrIadSutjamningssystemet, om kommunen bedriver verksamheten med
genomsnittlig ambitionsniva och effektivitet. De kommuner som ligger narmast
varandra vad gaIler f6rvantad kostnad f6r en verksamhet samt invanarantal bildar en
jamf6relsegrupp.

I jamf6relseunderlaget avser vi att se narmare pa kostnadsutveckIingen av
f6rs6rjningsst6det, andelen i befolkningen som erhaller f6rs6rjningsst6d,

11

© 2022 KPMG AB. All rights reserved

Document classification: KPMG Confidential



DocuSign Envelope ID: 4FD46EFA-013B-46Al-BBF9-5FB8C45A5548

Hedemora kommun
Granskning av insatser f6r att f6rebygga behov av f6rs6rjningsst6d.

2022-02-04

arbets16sheten pa orten och utvecklingen av kostnader f6r kommunala
arbetsmarknadsinsatser. Detta f6r att fa en 6vergripande bild av verksamheten ooh
dess effektivitet och andamalsenlighet.

3.4.1 Overgripande kostnader

Z=====/'

1998

• Ala hotrvntner (ovigt made#) • H€xlerrua • RbI

Av diagrammet ovan framkommer att kostnaden per invanare avseende ekonomiskt
bistand har varit tydligt h6gre an medelkommunen fran 2012 och framat. Kostnaden
har stadigt 6kat 6ver tid och stora 6kningar ses under de senaste aren. Den senast
tillgangliga datan avser 2020. Framgar dock av intervjuer att f6rvaltningens egen
statistik som annu inte ar rapporterad till RKA pavisar en minskning under 2021.

Nettokostnad ekonomiskt bistand, kr/ inv
•2018 •2019 •2020

1830

1529

1215
1069

1128 1086 1080
1005

10981035
1198

AIIa kommuner (ovagt
medel)

Hedemora LiknarIde kommunerIFO Liknande kommuner
socioekonomi

I diagrammet ovan askadligg6rs jamf6relsen med medelkommunen ooh liknande
kommuner avseende nettokostnaden f6r ekonomiskt bistand per invanare. Det framgar
att kostnaden f6r f6rs6rjningsst6d 6kat senaste tre aren och ligger markant h6gre an
samtliga jarnf6relsegrupper. F6r att fa en helhetsbild 6ver kostnader som paverkar
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f6rs6rjningsst6det beh6ver ocksa kostnader f6r arbetsmarknadsinsatser tas med i
berakningen. Det presenteras langre ner i analysen.

• Ala lormkna (ovigt weeD • Halerrua • Rhit

Kostnaden f6r f6rs6rjningsst6d har inte sallan samband med andelen arbets16sa pa
orten. Vi kan se att Hedemora haft h6gre arbets16shet an medelkommunen sedan 2014
som har 6kat stadigt fram till 2017. Fran 2018 har dock arbets16sheten sjunkit och
ligger sedan 2020 mer i linje med rikssnittet. Da en minskning har skett under 2021 b6r
aven rimligen kostnaderna f6r f6rs6rjningsst6d ocksa ha minskat under 2021, vilket
ocksa namns i intervjuer.

3.4.2 Sammansattning
F6r att fa en bild av hur sammansattningen bland dem som erhallit ekonomiskt bistand
ser ut f61jer nedan statistik kopplat till detta.

Invanare som erhallit ekonomiskt bistand, % andel i
befolkningen

•2018 •2019 •2020

5,8 5,7

4'1 3.9 3.9 3,9 3.7 3.7

AIIa kommuner (ovagt
rnedet)

Hedemora Liknande kommunerIFO Liknande kommuner
6vergripande

Av ovanstaende diagram framkommer att andelen av befolkningen som nagon gang
under aret har erhallit f6rs6rjningsst6d under perioden 2018 till 2020 varit h6gre i
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Hedemora an i liknande kommuner och an medelkommunen. Ingen data har annu
rapporterats gallande 2021 men narnnden har i sin egen uppf61jning konstaterat att
antalet hushall med langvarigt ekonomiskt bistand minskat under aret.

Barn i befolkningen som ingar i familjer med
ekonomiskt bistand, % andel

•2018 •2019 •2020

10,9 105

6

AIIa kommuner (ovagt
medel)

Hedemora Liknande kommunerIFO Liknande kommuner
6vergripande

Barn som ingar i familjer med ekonorniskt bistand ar en sarskilt utsatt grupp. Det kan
darf6r vara extra viktigt att f61ja utvecklingen f6r den gruppen. Vad vi kan se av data f6r
2018 till 2020 framgar att andelen barn i familjer med ekonomiskt bistand ar h6gre i
Hedemora an i Sveriges medelkommun och i liknande kommuner. Detta ar ett av
nyckeltalen som namnden valt ut att satta sarskilt fokus pa under 2021, dock finns
ingen rapporterade data f6r 2021 vid denna granskning. Namnden f6r dock 16pande
egen statistik manadsvis f6r att f61ja utvecklingen, aven om denna enbart rapporteras
in per helar till Radet f6r kommunala analyser. Av namndens egen statistik framgar att
157 barn ingick i hush611 som uppbar ekonomiskt bistand under januari 2021 som
minskade till 151 barn vid matning december 2021.
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Barn i befolkningen som ingar i farniljer med
langvarigt ekonomiskt bistand, % andel

•2018 •2019 •2020

1 ,8 2 ’ 1 ,9

12 = =
1l7 1,8

1 ,3

AIIa kommuner (ovagt
medel)

Hedemora Likande kommuner IFO Liknande kornrnuner
6vergripande

Barn i familjer med langvarigt ekonomiskt bistand ar an mer utsatta. Av ovan diagram
kan konstateras att drygt vart tjugonde barn levde vid senast inrapporterade data fran
2020 i en familj med langvarigt behov av f6rs6rjningsst6d i Hedemora. Detta ar mer an
dubbelt sa stor andel jamf6rt med medelkommunen och markant h6gre an likvardiga
kommuner.

Unga vuxna med ekonomiskt bistand, % andel
2018 •2019 •2020

16,3
14,8

10,4 98 10,3 10l2

AIIa komrnuner (ovagt
medet)

Hedemora Liknande kommunerIFO Liknande kommuner
6vergripande
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Aven gruppen unga vuxna med f6rs6rjningsst6d ar st6rre dn i jamf6relsegrupperna
Detta ar ett nyckeltal som namnden valt att lagga sarskilt fokus pa under 2021, dock
finns ingen data f6r 2021 rapporterad vid upprattandet av denna rapport. Narnnden har
dock egen statistik som f6rs 16pande, av denna framgar att unga vuxna med langvarigt
bistand sjunkit fran 77 personer under 2020 till 45 under 2021.

3.4.3 Verksamhetens arbete

vantetid i antal dagar fran ans6kan vid nybes6k till
beslut inorn f6rs6rjningsst6d, vantat langre an 14

dagar ('/,)

•2018 •2019 •2020 •2021

41

1111
27

14 13

IRaI
AIIa kommuner (ovagt

medei)
Hedemora Liknande kommuner IFC) Liknande kommuner

6vergripande

Handlaggningstiden ar tiden fran nar den enskilde ans6kte om f6rs6rjningsst6d tills ett
beslut fattats. Det finns inte nagot lagkrav f6r hur lang handlaggningstiden ska vara
ut6ver kravet om skyndsamhet, men det kan anses vara rirnligt att en handlaggning
ska kunna ske inom 14 dagar. Staplarna ovan visar hur stor andel av de s6kande som
fatt vanta mer an 14 dagar pa beslut ach ger en indikation om hur val
handlaggningsarbetet fungerar. I Hedemora har handlaggningstiden minskat ar f6r ar
och Hedemora ligger markant battre an saval medelkommunen som likvardiga
kommuner.

vantetiden har i medeltal varit 7 dagar under aren 2018-2020, i liknande kommuner
FO har medeltalet varit 17 dagar under aren 2018-2019 ooh 19 dagar under 2020.
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Nettokostnader arbetsmarknadsatgirder kr/ inv

2018 •2019 •2020

1301

735

478 477 485

111
472 445 474

11
AIIa kommuner (ovagt

medeF)
Hedemora LiknandekommunerIFO Liknande kommuner

6vergripande

Nettokostnaden f6r arbetsmarknadsatgirder ar betydligt h6gre i Hedemora dn i
jarnf6relsegruppen och i medelkommunen f6r hela tidsperioden 2018 till 2020.
Kostnaden har 6kat markant de senaste tre aren.

Arsarbetare inom kommunala
arbetsmarknadsarIstaIIningar, antal

•2018 •2019 •2020

171

95
84

II
84 76

[ 58 56 55

H H
AIIa kornmuner (ovagt rnedel) Hedemora Liknande kornmuner

6vergripande

Av ovanstaende diagram kan utlasas hur Hedemoras kommunala
arbetsmarknadsanstaIIningar utvecklats 6ver de senaste aren. Det dr svart att g6ra
jamf6relser i antal med medelkommunen och likvardiga kommuner med hansyn till att
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detta avser antal och inte star i relation till kommunstorlek. Det som dock kan vara
intressant ar att jamf6ra trenden. Av jamf6relsen kan konstateras att Hedemora har ett
trendbrott under 2020 jamf6rt med snittet som pekar pa att antalet anstallningar ar f6r
ar generellt har minskat, dock framhalls i intervjuer att detta inte kan stamma utan b6r
vara en felrapportering. Mer troligt uppskattas antalet till 71 snarare dn 171.

Deltagare inom kommunala arbetsrnarknadsatgirder,
antal

•2018 •2019 •2020

404 398
362

233 234
187

AIIa kornrnuner (ovagt medel) Hedemora Liknande kommuner
6vergripande

Vid analys av hur manga deltagare som finns i nagon form av kommunal
arbetsmarknadsatgard kan precis som i tidigare diagram inte helt enkelt jamf6ras med
andra kommuner da antalen inte satts i f6rhallande till andra specifika f6rutsattningar.
Vad som dock kan konstateras ar att Hedemora precis som nar det galler
arbetsmarknadsanstaIIningar, aven nar det komrner till 6vriga atgarder gar mot trenden
och g6r en 6kning under 2020.

4 Slutsats och rekommendationer
var samrnanfattande bed6mning utifran granskningens syfte ar att omsorgsnamnden
har en god styrning och uppf61jning av arbetet med f6rs6rjningsst6d. Handlaggningen
regleras av maI, riktlinjer och rutiner och systematiskt f61js upp.
Nar det kommer till f6rebyggande insatser bed6ms dock en del brister finnas i arbetet. I
arbetet med styrning och uppf61jning av insatser f6r att f6rhindra manniskors beroende
av f6rs6rjningsst6d saknas uppf61jning av insatsers effekt pa flera plan. Vi kan
konstatera att namnden har stor andel personer i arbetsmarknadsatgirder samt
arbetsmarknadsanstaIIningar samtidigt som f6rs6rjningsst6det 6kat ar f6r ar. Vi anser
att namnden beh6ver malsatta och f61ja upp resultatet av deltagarnas eventuella
stegf6rflyttning f6r att sakerstalla en effektiv och andamalsenlig verksamhet. Enligt var
bed6mning ar darf6r det projekt som startats under perioden f6r denna granskning ett
steg i ratt riktning.
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Granskning av insatser f6r att f6rebygga behov av f6rs6rjningsst6d

2022-02-04

Malstyrningen ar tydlig i namnden nar det kommer till prioritering. Namnden har lagt
sarskilt fokus pa unga vuxna och barnfamiljer. Detta har i sin tur inneburit att
prioriteringsordningen f6r insatser har anpassats, dock kan inga tydliga effekter av
utformandet och vaI av insatser ses. Detta innebar att fokus tenderar att ligga pa vern
som fa en arbetsmarknadsinsats och hur snabbt insatsen ska komma igang, snarare
an att fokus pa vilka insatser som ska utarbetas och vilken effekt insatserna bed6ms
ha

Gallande arbetsmarknadsanstaIIningar framhalls i intervjuer att statistiken inte stammer
och det ar darav svart att g6ra nagon bed6mning av dessa utan dessa maste i f6rsta
hand unders6kas narmre av namnden. Arbets16sheten har minskat under aren 2017-
2019 men saval f6rs6rjningsst6det som kostnaderna f6r arbetsmarknadsatgarderna har
6kat under samma period. Med hanvisning till detta b6r namnden se 6ver effekterna av
arbetsmarknadsatgarderna.

Mot bakgrund av var granskning rekommenderar vi omsorgsnamnden att:

– Malsatta och f61ja upp genomf6randet och resultatet av samtliga
arbetsmarknadsatgirder pa insatsniva
– Malsatta ooh f61ja upp genomf6randet och resultatet av samarbetet med
bildningsnarnnden kopplat till f6rebyggande insatser innan studieavbrott.

– Skapa ramar f6r uppf61jning och internkontroll av genomf6randeplaner f6r
samtliga arbetsmarknadsatgarder.

Datum som ovan

KPMG AB DocuSigned by:

aML+rh (An9t&by:

SaILSgIL
sson Joakim Hackstr6m Larsson

Kommunal revisorKommunal revisor

Karin Helin-Lindkvist
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprattats enbart f6r i dokumentet angiven uppdragsgivare och ar baserat pa det sarskilda uppdrag som ar avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar f6r om andra an uppdragsgivaren anvander dokumentet och
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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Hedemora kommuns olika styrdokument 

 
Mer information om de olika styrdokumenten finns i Hedemora kommuns riktlinje ”Riktlinjer 
för styrdokument”. 

   
 
 
 
 
 
 
 
       
                                

Organiserade styrdokument 
 
Visar tydligt roll och ansvarsfördelning. 
 

- Reglemente 
- Delegationsordning 
- Bolagsordning 

 

Aktiverande styrdokument 
 
Visar vad kommunen vill förändra och uppnå. 

- Strategi 
- Mål och budget 
- Program 
- Ägardirektiv 
- Handlingsplan och övrig plan 
- Förvaltningarnas verksamhetsplan 
- Bolagens affärsplan 
- Aktivitetsplan 

Normerande styrdokument 
 
Tydliggör kommunens förhållningssätt och 
arbetssätt. 
 

- Policy 
- Riktlinje 
- Rutin och vägledning 

Regler för dem som bor och verkar i 
Hedemora kommun 
 
Tydliggör villkoren för kommunal service och 
vilka krav kommunen ställer på de som bor och 
verkar i kommunen. 
 

- Avgifter (inkl. taxor) 
- Regler (inkl. lokala föreskrifter och 

lokala ordningar 

                                 

Globala målen – Agenda 2030          
Mål 16 i Agenda 2030 handlar om Fredliga och inkluderande samhällen. Fredliga samhällen och frihet från 

våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. En väl fungerande statsförvaltning med 

ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde. De 

utgör grund för god samhällsstyrning inklusive korruptionsbekämpning och är viktiga drivkrafter för 

utveckling. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa sant ska ha möjlighet att 

utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattare. God samhällsstyrning och rättsstatens principer 

är grundläggande mål och medel för utveckling. Begreppen demokrati och de mänskliga rättigheterna 

återfinns inte uttryckligen under mål 16. Dessa begrepp förekommer dock tydligt i den politiska 

deklarationen i 2030-agendan. 

Delmål i mål 16 

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med 

nationell lagstiftning och internationella avtal. 
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INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY och 
DATASKYDDSSTRATEGI 
antaget av kommunfullmäktige den dd mm åååå, § xxx. 

 

Inledning  
Ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhets- och dataskyddsarbete är en nödvändig 
del i och förutsättning för en framgångsrik digitalisering och en digital infrastruktur som 
möjliggör informationsutbyte inom offentlig sektor och mellan offentlig och privat sektor. Det är 
även nödvändigt utifrån de verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller 
EU:s NIS-direktiv (implementerats i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet 
för samhällsviktiga digitala tjänster). 

Denna informationssäkerhetspolicy och dataskyddsstrategi gäller för allt 
informationssäkerhetsarbete och dataskyddsarbete inom Hedemora kommun och är en del av 
Hedemora kommuns hantering av informationstillgångar. Alla kommunens nämnder och helägda 
kommunala bolag, omfattas av styrdokumentet, vilket innebär att det inte finns utrymme att 
besluta om lokala regler som avviker från denna. 

Detta styrdokument och andra relevanta styrdokument kring informationssäkerhet och dataskydd 
gäller även för externa aktörer när dessa använder sig av kommunen och/eller dess bolags 
informationstillgångar. 

Styrdokumentet syftar till att klarlägga: 

• Definition av information, informationssäkerhet och dataskydd  
• Mål  
• Principer och arbetssätt 
• Uppföljning, utvärdering, övervakning, rapportering, revidering 

Organisation, ansvar och roller samt hur styrdokumentet ska tillämpas framgår av: 

• Handlingsplan för informationssäkerhet, dataskydd och digitaliseringsutveckling 
(organisation, ansvar och roller) 

o Projektmodell för digitaliseringsprojekt i Hedemora kommun 
• Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd 

o Riktlinje för informationssäkerhet i IT-miljön 
o Riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora kommuns nämnder och bolag 

Informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet i kommunen ska: 

• garantera hög kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet i informationshanteringen. 
• hindra och/eller minska effekterna av oönskade händelser. 
• höja säkerhetsmedvetandet hos de anställda. 
• skydda medborgares integritet samt bidra till att utnyttjande av informationsteknik har 

deras förtroende. 
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Information 
Information finns i kommunens alla verksamheter och är en i dagens samhälle värdefull, viktig 
och kritisk tillgång. Information innebär upplysningar om faktiska och tänkta förhållanden. 
Information kan innehålla uppgifter om personer, men behöver inte göra detta. Information kan 
uttryckas i och representeras av mänskliga tankar och kunskaper, ord som skrivs på papper, tal 
som förmedlas muntligt eller via telefon eller data i form av tecken och signaler i olika digitala 
och analoga media. Information som tillgång (informationstillgångar) handlar alltså om mer än 
information som hanteras av IT-system.  

Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet handlar om säkerhet för information. Det innebär att se till att 
informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta och att obehöriga inte 
får åtkomst till dem. En väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet bidrar till att etablera 
en effektiv och ändamålsenlig informationshantering, vilket skapar förtroende både inom och 
utanför organisationen och direkt bidrar till att: 

• möjliggöra digitaliseringssatsningar och underlätta transformering, 
• undvika incidenter – bygga ett skydd mot it-attacker och läckage av personuppgifter, 
• säker verksamhetsstyrning, 
• bevara förtroende mot medborgarna, samt 
• införa en metodik och ett arbetssätt för att efterleva lagstiftning och löpande uppföljning. 

Informationssäkerhet är verksamhetsorienterat, eftersom det handlar om säkerhet kring 
information som har tillskrivits ett värde och en betydelse i en verksamhetskontext. 
Informationens relevans och värde är avgörande vid bedömning av vilken grad av skydd som 
är rimlig i en viss situation. Ju högre värde man tillskriver informationen, desto högre skydd 
behöver den. Det är således informationens värde som styr vilken säkerhet som krävs, i form 
av t ex fysiskt skydd som lokaler, lås och passersystem, brandskydd eller vilken IT-säkerhet 
som krävs och således vilket IT-system man ska ha. Informationssäkerhet handlar om 
bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information, medans IT-
säkerhet handlar om bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos 
information i digitala IT-system och andra IT-resurser. 

• Konfidentialitet innebär att information inte tillgängliggörs eller avslöjas till obehörig. 
Det ska säkerställas att information är tillgänglig endast för dem som har behörighet för 
åtkomst.  

• Riktighet innebär att information är korrekt, aktuell och fullständig. Ett skydd mot 
oönskad förändring, dvs skydd av information och behandlingsmetoder så att de förblir 
korrekta och fullständiga.  

• Tillgänglighet innebär att information är åtkomlig och användbar av behörig vid rätt 
tillfälle, dvs ett säkerställande av att behöriga användare vid behov har tillgång till den 
information som de behöver för sitt arbete. 

Informationssäkerhet begränsas således inte till säkerhet i IT-resurser utan omfattar information i 
alla dess former och oavsett hur informationen lagras, kopiera, scannas eller bearbetas på annat 
sätt och kommuniceras. Information kan t ex vara i form av text, ljud, bilder och film, och kan 
hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal. 
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Informationssäkerhet är en del av kommunens lednings- och kvalitetsprocess, som ska bidra till 
att ett informationssystem kan användas på avsett sätt och med avsedd funktionalitet.  

Dataskydd (GDPR) 
Dataskydd har sin utgångspunkt i EU:s rättighetsstadga artikel 8 om skydd av personuppgifter 
och en individs rätt till integritet. Tillsammans med rättighetsstadgans artikel 7 (rätten till 
privatliv) utgör de en del av de mänskliga rättigheterna.  Dataskydd är en viktig del av den 
personliga integriteten. Ändamålet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679 General Data 
Protection Regulation (GDPR) är respekten för människans integritet. Förutom att den handlar 
om värderingar och människosyn, handlar den även om hur en organisation kan skapa 
effektivitet och kvalitet i arbetet. Att säkerställa att personuppgifter har tillräckligt skydd är en 
del av informationssäkerhetsarbetet. 

Globala målen Agenda 2030                      
Agenda 2030 är en integrerad del i Hedemora kommuns styrmodell. Ett av hållbarhetsmålen, 
Mål 16, handlar om fredliga och inkluderande samhället. 

Det handlar bland annat om att alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till 
rättvisa sant ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattare. God 
samhällsstyrning och rättsstatens principer är grundläggande mål och medel för en god 
demokratisk utveckling. Mål 16 har ett delmål i 16.10 att säkerställa allmän tillgång till 
information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella avtal. 

Kommunens arbete med informationssäkerhet och dataskydd är viktiga delar för att uppnå 
hållbarhetsmålet. 

Målsättning för Informationssäkerhetsarbetet 
Informationssäkerhetsarbetet har inget egenvärde, utan ska bidra till att Hedemora kommun når 
sina övergripande visioner, Mål & budget och styrmodell ”Hållbara Hedemora”. Hedemora 
kommun ska uppnå och upprätthålla en informationssäkerhet som 

• innebär att all information ses som en viktig tillgång för kommunen och skyddas i paritet 
med dess värde, 

• innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering, 
• möjliggör ett aktivt medverkande i det digitala samhället och stödjer kommunens 

utvecklingsarbete, 
• bidrar till att uppsatta mål nås gällande exempelvis kvalitet, effektivitet och personlig 

integritet (personuppgiftshantering), 
• motsvarar invånarens, externa verksamheters och medarbetares behov och förväntningar, 
• efterlever krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal, 
• efterlever fastställda dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut, övrig 

sekretesslagstiftning, 
• förebygger oväntade händelser i informationssystem (IT-system) och i hanteringen av 

andra informationstillgångar, 
• säkerställer att det finns kända rutiner för hantering av incidenter, 
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• innebär att all personal ges tillräcklig kunskap om gällande regelverk kring kommunens 
informationssäkerhetsarbete för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med 
detsamma, 

• säkerställer att det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur 
för extern och intern datakommunikation, 

Målsättningen ska säkerställa att Hedemora kommun kan tillhandahålla relevant information 
som 

• endast delges behöriga personer, kan levereras vid rätt tidpunkt och till skäliga kostnader, 
• är riktig genom att vara fullständig, komplett och aktuell, 
• genom spårning skyddar känslig information mot oönskad insyn och förändring,  
• efterfrågas och som organisationen har ett ansvar att tillhandahålla. 

Målsättning för Dataskyddsarbetet (GDPR) 
Hedemora kommun ska bedriva ett effektivt organiserat och strukturerat dataskyddsarbete som 
uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen (inkl. EU 2016/679 General Data Protection 
Regulation (GDPR) – Dataskyddsförordningen) för att säkerställa skyddet av invånarnas och 
medarbetarnas integritet. Invånarnas och medarbetarnas integritet är en viktig del i arbetet med 
kommunens vision, Mål & budget och styrmodell ”Hållbara Hedemora”. Hedemora kommun ska 
uppnå och upprätthålla ett dataskydd 

• som hela tiden arbetar utifrån “Inbyggt dataskydd och Dataskydd som standard”. Det 
innebär att inga personuppgifter ska behandlas i onödan och att man hela tiden ska sträva 
efter att bli bättre och således arbeta utifrån principen om ständiga förbättringar i sitt 
dataskyddsarbete. Dataskyddsarbetet ska bygga på ett riskbaserat förhållningssätt. Vid 
nyinvesteringar och i sitt utvecklingsarbete ska man utgå ifrån att möjliggöra och 
underlätta för digitalisering och på ett effektivt sätt uppfylla dataskyddslagstiftningen, 
vilket bland annat innebär att arbeta för att minimera behandling av personuppgifter i 
ostrukturerat material (ex. material i e-post, word, excel, papper, pärmar) och upprätthålla 
nödvändig säkerhet. Behandling av personuppgifter ska i möjligaste mån behandlas i 
strukturerat material, dvs vara sökbart i ett IT-system, 

• där de grundläggande dataskyddsprinciperna (proportionalitet, ansvarsskyldighet 
(accountability), ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, riktighet, 
lagringsminimering, integritet/konfidentialitet, laglighet, korrekthet och öppenhet) 
genomsyrar all kommunal verksamhet, 

• där man så långt som möjligt vid organisering och utförande av dataskyddsarbetet 
eftersträvar effektivitet, samordning och samverkan för kommunkoncernen som helhet. 

• där servicenivån i kommunens förvaltningar och bolag ska följa gällande lagstiftning, 
förordningar, föreskrifter, avtal och kommunens tjänstegarantier samt tillgodose 
invånarnas fri- och rättigheter utifrån ett GDPR- perspektiv. Servicen ska utmärkas av 
tillit och uppfattas som välkomnande, trygg och enkel. 

• som säkerställer att rutiner för incidenthantering är kända i kommunens verksamheter, 
• genom att ha ett framtaget aktuellt utbildningsprogram i dataskydd för samtliga 

medarbetare och chefer. En kontinuerlig kompetensutveckling för kommunens 
medarbetare och chefer i dataskydd är en viktig förutsättning för ett gott dataskydd i 
kommunen/bolaget. 
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Principer och arbetssätt 
Hedemora kommun ska arbeta med informationssäkerhet och dataskydd på ett sätt så att 
ovanstående mål uppfylls. Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd ska gentemot 
kommunens verksamheter vara normerande, stödjande och kontrollerande. Viktiga förmågor i 
det arbetet är att kunna identifiera hot, sårbarheter och risker rörande Hedemora kommuns 
informationstillgångar samt att kunna utforma och införa säkerhetsåtgärder som reducerar dessa 
risker till en acceptabel nivå. Kommunen ska hantera verksamheternas information utifrån 
säkerställd konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 

Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd ska 

• bygga på en helhetssyn som utgår från information, men som också innefattar processer, 
människor och teknik, 

• bygga på ledningens aktiva engagemang. Det handlar om ett förändringsarbete som 
kräver ett proaktivt arbete från ledningens sida och att den regelbundet informerar sig,  

• vara verksamhetsdriven, vilket innebär att verksamheter utifrån informationens 
skyddsvärde ger instruktioner och ställer krav på de aktörer som hanterar informationen, 
exempelvis kommunens- och de helägda kommunala bolagens IT-avdelning och externa 
systemleverantörer, 

• vara systematiskt, riskbaserat och bygga på den etablerade standardserien SS-ISO/IEC 
27000 med målet att skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). SS-
ISO/IEC 27001, 27002 och 27701 ska tillämpas i genomförandet av 
informationssäkerhets- och GDPR-arbetet (integritetsarbetet), Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) metodstöd LIS ska användas som ramverk för 
informationssäkerhetsarbetet, 

• all information ska informationsklassas. Informationsklassning syftar till att ge känslig 
och kritisk information ett starkare skydd än annan information. Hedemora kommun ska 
tillämpa en enhetlig modell för informationsklassning, som anger olika nivåer av 
skyddskrav vari information ska klassas baserat på interna och externa krav på 
informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. All information ska även ha 
tillräcklig spårbarhet inkl. autenticitet och oavvislighet gentemot sitt skyddsvärde. 
Spårbarhet innebär att aktiviteter och hur information förändrats ska kunna spåras genom 
t ex loggning. Autenticitet innebär att en mottagare av information kan förlita sig på att 
avsändaren verkligen är den hen utger sig för att vara. Oavvislighet innebär att en part 
inte kan förneka att denne gjort en viss handling, t ex en beställning. 

• säkerställa att hotbilden för varje enskilt samhällsviktigt informationssystem (IT-system 
och andra IT-resurser) och i andra informationstillgångar fortlöpande ses över och 
analyseras då Hedemora kommun och dess omvärld, inkl. hotbild, är under ständig 
förändring, 

• vara förebyggande och proaktivt, men också ha en god förmåga att kunna hantera 
incidenter, allvarliga störningar och kriser som ändå kan inträffa, 

• bygga på Hedemora kommuns värdegrund KRAM (Kundfokus, Respekt, Ansvar och 
Mod), ta hänsyn till verksamheters behov, externa krav samt rådande hotbild, 

• vara väl kommunicerat i verksamheten; all personal ska fortlöpande få information och 
utbildning för att nå och upprätthålla ett högt säkerhetsmedvetande och en god 
dataskyddskultur, och kunna leva upp till kommunens styrdokument kring 
informationssäkerhet och dataskydd, 
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• ske i aktiv samverkan med det omgivande samhället såsom myndigheter, företag och 
nätverk, särskilt sådana som är normgivande inom informationssäkerhet och dataskydd,   
t ex SKR (Sveriges kommuner och landsting), MSB (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap), SIS (Swedish Standards Institute) och IMY 
(Integritetsskyddsmyndigheten), erforderliga informationssäkerhets- och dataskyddskrav 
ska finnas med i alla typer av upphandlingar som hanterar informationstillgångar, 

• informationssäkerhets- och dataskyddskrav ska finnas med och vara framtagna senast i 
förstudiefas i projekt. Dessa kan dock förändras över tid i projektet beroende på vad som 
framkommer under projektets gång. 

Integrerad del av organisationens normala verksamhet 
Informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet ska bedrivas som en integrerad del av 
organisationens normala verksamhet och styrsystem och således ingå i kommunens Mål & 
budget, aktivitetsplanerna för kommunstyrelsen, respektive nämnd och helägt kommunalt bolag. 
Årliga mål för arbetet ska därför fastställas i verksamhetsplanerna. 

För de årliga aktiverna bör anges: 

• vad ska utföras och prioriteras under året, 
• tidsplan (när och hur, sluttidpunkt), 
• resurser för arbetet (personella och ekonomiska), 
• när och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske, 
• när och hur kommunens medarbetare ska informeras och utbildas.  

Uppföljning, utvärdering, övervakning, rapportering och revidering 
Efterlevnaden och tillämpningen av gällande lagstiftning, förordningar, föreskrifter, avtal, 
informationssäkerhetspolicy och dataskyddsstrategi ska regelbundet följas upp och utvärderas av 
verksamheterna själva. Samtliga enskilda verksamheter har alltid huvudansvaret att följa upp, 
utvärdera och vidta erforderliga åtgärder samt revidera sina styrdokument som man äger. 

Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud har för sina respektive områden i 
uppgift att övervaka efterlevnaden av lagstiftning, förordningar, föreskrifter och avtal, om 
beslutade åtgärder är genomförda, om årliga mål är uppfyllda, om styrdokument följs samt att 
informera/rapportera om brister i efterlevnaden och eventuella behov av åtgärder och 
revideringar av styrdokument till verksamheterna som man uppmärksammat vid sin 
övervakning. 

Informationssäkerhetssamordnare ska minst en gång per år rapportera läge och status gällande 
informationssäkerhet till mellanliggande förvaltningsnivå (ledningsgrupp) samt årligen 
rapportera till kommundirektör och kommunstyrelsen. Särskilda skäl som exempelvis allvarliga 
incidenter, brister eller behov, kan motivera ytterligare rapporteringar. 

Dataskyddsombudet ska regelbundet bjudas in att delta i möten på högsta (nämnd/styrelse) och 
mellanliggande (ledningsgrupp) förvaltningsnivå när beslut med följder för dataskyddet fattas. 
Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den högsta förvaltningsnivån (nämnden/styrelsen). 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Per Torsell /Kommunstyrförv övergripande /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 22 november 2021 15:06
Till: Annika Strand /Kommunstyrförv övergripande /Kommunstyrelseförvaltning; Jennifer Berglund 

/Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Styrande dokument för infosäk och Dataskydd
Bifogade filer: Handlingsplan för informationssäkerhet dataskydd och digitaliseringsutveckling - styrning 

2021122.docx; Informationssäkerhetspolicy och dataskyddsstrategi 202100412.docx; Riktlinje för 
digital kommunikation e-post mm 20211122.docx; Riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora 
kommuns nämnder och bolag 20211122.docx; Riktlinje för informationssäkerhet- och dataskydd 
20211122.docx; Rutin för Digital kommunikation e-post m.m..docx; Rutin för E-tjänsters 
funktionallitet.docx; Rutin för servicecenter kring begäran om registerutdrag på personuppgifter 
hos kommunens nämnder och bolag 2021-11-22.docx; Rutin kring begäran om registerutdrag 
på personuppgifter hos kommunens nämnder och bolag 2021-04-19docx.docx; Rutin vid 
utbildning i driftsatta system där informationen är konfidentiell .docx; Rutiner för risk- och 
sårbarhetsanalys GDPR 2021-04-19.docx; Tjänsteskrivelse infosäk mm.docx

Med vänlig hälsning/Best regards 

Per Torsell 
Säkerhetschef 
Kommunstyrelseförvaltningen/ 
Telefon: 0225-341 16 

www.hedemora.se  
Box 201, 776 28 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.  
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Nya styrdokument för informationssäkerhet och 
dataskydd 

Sammanfattning 
För att säkerställa god hantering av vår information har säkerhetschefen med 
flera arbetat fram nya styrdokumentet rörande informationssäkerhet och 
dataskydd. Den största förändringen är att ämnena är ihop slagna till en serie 
av styrdokument samt att dokumenten bygger på ISO 27000-standaren.  

Ärendebeskrivning 
Kommunens samlade information är den viktigaste tillgången som 
kommunen har. Förlorar vi information eller vår förmåga till att hantera 
information begränsas kommunens förmåga att genomföra den dagliga 
verksamheten. Följderna för våra kunder kan bli katastrofala.  
Under den senaste åren har ett antal myndigheter och företag utsatts för olika 
former av angrepp som medfört att de har tappat förmågan hantera 
information. Vid igångsättande finns även risk för att informationen i någon 
form har blivit förvanskad. Genom att ha klara och tydliga styrdokument har 
bättre förutsättningar för att skydda vår information.  
För att på sikt säkerställa god efterlevnad måste omfattande utbildning 
genomföras av all personal. Därefter måste kontinuerlig och vid behov 
verksamhetsanpassad utbildning genomföras. Målsättning måste vara att 
informationssäkerhets- och dataskyddskulturen hos all personal ska vara 
hög.  
Lagstiftning som berörs: 
Kommunallagen, Säkerhetsskyddslagen, NIS, Offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen, arkivlagen, etc.  
Kort presentation av nya dokumenten, vem som fastställer och kan anta 
revideringar dem samt vilka dokument som de ersätter: 



Hedemora kommun 
Datum 
2021-06-10 

 
 

Sida 
2(3) 

 

 

Informationssäkerhetspolicy och dataskyddsstrategi fastställs av 
kommunfullmäktige och ersätter Informationssäkerhetspolicy KS505-18 003 
och Dataskyddstrategi KS280-18 001.  
Policyn ger inriktningen för arbetet.   
Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd fastställs av 
kommunstyrelsen och ersätter Riktlinje för informationssäkerhet Användare 
och Förvaltning KS505-18 003. 
Riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora kommuns nämnder och bolag 
fastställs av kommunstyrelsen KS 413-18 003 revideras nu.   
Riktlinje för digital kommunikation e-post mm. Ersätter Riktlinje för e-
post KS276-18 003. I och med att det händer så mycket inom 
digitalkommunikation har vi valt att bryta ut denna text från Riktlinje för 
informationssäkerhet och dataskydd.  
Riktlinje reglerar hur arbetet i stora drag ska utföras.  
Handlingsplan för informationssäkerhet och dataskydd och 
digitaliseringsutveckling. Nytt dokument som beskriver roller och 
arbetssätt.  
Rutiner kopplat till informationssäkerhet: 
Rutin för digital kommunikation e-post m.m. ersätter Rutin för e-post 
KS276-18 003. 
Rutin för E-tjänsters funktionalitet. Ny rutin för att säkerställa att länkar 
m.m. fungerar och klargöra vems ansvar för att det blir gjort. 
Rutin för informationssäkerhetsincidenter. Ny rutin + e-tjänst.  
Rutiner kopplat till GDPR: 
Rutin kring begäran om registerutdrag hos kommunens nämnder och 
bolag. Ersätter Rutin kring begäran om registerutdrag på personuppgifter hos 
kommunens nämnder och bolag KS306-18 009. 
Rutin för servicecenter kring begäran om registerutdrag på 
personuppgiftsbehandlingar hos kommunens nämnder och bolag. Nytt 
dokument. 
Rutin för risk- och sårbarhetsanalys GDPR. Revidering av befintligt 
dokument.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av information rörande de nya 
styrdokumenten och beslutar enligt följande: 

1. Informationssäkerhetspolicy och dataskyddsstrategi antar förslaget 
som sitt eget och skickar det till kommunfullmäktige för beslut.  

2. Riktlinjerna  
a. Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd  
b. Riktlinje för GDPR-arbetet i Hedemora kommuns nämnder 

och bolag  
c. Riktlinje för digital kommunikation e-post mm  
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antas av kommunstyrelsen. 
3. Handlingsplan för informationssäkerhet och dataskydd och 

digitaliseringsutveckling uppdras till kommundirektören att antaga.   
4. Rutinerna kopplat till informationssäkerhet uppdras till 

kommundirektören att antaga. 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Anita Mikkonen /Ekonomiavdelning /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 7 april 2022 15:50
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Bifogade filer: Beslut om tillfällig förstärkning statligt stöd 2022.pdf; Tjänsteskrivelse Skolmiljarden.docx

Hej Jennifer, 

Här kommer tjänsteskrivelsen jag pratade om tidigare, gäller ett statsbidrag avsett för skolan men som ska bokföras 
som generellt statsbidrag enligt regelverket(RKR). I vanliga fall är det de generella statsbidragen som vi fördelar ut 
som ramfördelning men den här är riktad till skolan och då bör KF ta beslut i frågan om jag förstått saken rätt. 

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 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225‐340 00. 
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Ramjustering för skolmiljarden 

Ärendebeskrivning 
Skolverket har beslutat om ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022”, den 
sk skolmiljarden. Syftet är ”att bidra till goda förutsättningar för att minska 
de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av 
Covid -19 pandemin”. Enligt beslutet från 2022-02-02 är Hedemora 
kommuns bidrag 1 953 535 kr varav hälften inkommit till kommunen och 
bokförts som ett generellt bidrag (enlig RKR). 

 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens budget för 2022 tillförs 1 953 535 kr motsvarande ovan 
nämnda bidrag. 
 
 
 
 
Anita Mikkonen 
Ekonomichef 

Bilaga  
Beslut från skolverket 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden” 

 
Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022. 

Skälen för beslutet 
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Fördelning av medel 
1 400 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augusti. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”skolmiljarden.2022.u1.”, respektive ”skolmiljarden.2022.u2.”. 
 

  

 Beslut
 2022-02-02

Dnr 2022:89 

 



Skolverket Beslut
Dnr 2022:89
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På Skolverkets vägnar 

 

Jonas Krantz 
Avdelningschef 

Johanna Freed 
Enhetschef 
 

Handlingen är beslutad i Skolverkets 
elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  
Johanna Freed (Enhetschef) den 2022-
02-02 
Jonas Krantz (Avdelningschef) den 
2022-02-02. 
 

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed, 
enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter 
Jansson deltagit. 

Bilagor  

1. Beräkning 
2. Fördelat belopp per kommun 
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Gunilla Jingstedt /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Susanne Hoffman /Övergripande /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 26 april 2022 09:13
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: Protokollsutdrag
Bifogade filer: § 3 Ekonomi 2021.pdf; Tjänsteskrivelse gällande flytt av investerig från 2021 till 2022.pdf

Hej,  

Jag har blivit uppmärksammad på att ni eventuellt inte har fått bifogat protokollsutdrag och tjänsteskrivelse tidigare. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

Susanne Hoffman 
Nämndsekreterare 
Bildningsförvaltningen 
Telefon: 0225-347 73 
susanne.hoffman@hedemora.se 

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun 
Hökargatn 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
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§ 3 Dnr BN161-20   041 

Ekonomi 2021 
 
Sammanfattning 
Den 31 maj 2021 beslutade bildningsnämnden att uppdra till 
förvaltningschef att återkomma till bildningsnämnden 6 september med 
åtgärder för en ekonomi i balans. 

Under perioden maj-augusti 2021 har bildningsförvaltningen arbetat med 
återhållsamhet samtidigt som det ekonomiska utfallet för verksamheterna 
följts upp med regelbundenhet. 

Flera av verksamheterna visade en förbättrad prognos i augusti jämfört med 
april. Förbättringarna härrörde dels till aktivt vidtagna åtgärder, exempelvis 
icke tillsatta vikarier, återhållsamhet vid inköp av driftsinventarier m.m. Den 
andra delen av förbättringen bestod av ökade statsbidragsintäkter inom vissa 
områden samt en bättre anpassning till minskade intäkter, främst avseende 
verksamhet finansierad av medel från migrationsverket. 

Några större osäkerhetsfaktorer kvarstod dock för årets sista tertial. Nämnas 
i detta sammanhang bör intäkter och kostnader för interkommunal ersättning 
och friskolebidrag där säkerställda barn- och elevsiffror kan presenteras först 
i mitten av september. Vidare bidrog effekterna av covid-19 situationen till 
fortsatt osäkerhet, inte minst vad gäller intäkter inom fritidsenheten.   

Den 6 september 2021 beslutade bildningsnämnden att; 

Uppdra till förvaltningschef att ta fram ett förslag på slutgiltigt delårsbokslut 
och prognos till bildningsnämndens sammanträde 4 oktober. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2021 och beslutade att 
anta delårsrapporten så som sin egen.  

Förvaltningsekonom och förvaltningschef rapporterade om det ekonomiska 
utfallet efter oktober. Förvaltningschef berättade att förvaltningen föreslår att 
prognosen för 2021 fortsatt fastställs till en budget i balans. I prognosen hade 
dock hänsyn tagits till planerade överföringar av medel till 2022, 
sammantaget ca 1,5 mkr.  

Bildningsnämnden har tilldelats investeringsmedel för en bubbelpool i 
Vasahallen samt för digitala system (lärplattform och elevregister).  

Då utredning om alternativt nybyggnation av simhall fortgår bedömer 
förvaltningen att nämnden bör skjuta på investeringen av en bubbelpool. 

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

Upphandlingen av lärplattform är genomförd och där tillkom inga kostnader 
för nämnden, tvärt om ser förvaltningen att åtgärden genererar en besparing.  

Upphandlingen av elevregister har ännu ej lett till en tilldelning av uppdraget 
då förvaltningen för närvarande utreder GDPR-frågor. Förvaltningen ser inte 
heller att den tilldelade investeringsbudgeten kommer behövas för att 
genomföra upphandlingen och implementeringen av ett nytt system.  

Bildningsförvaltningen föreslog därför bildningsnämnden att till 
kommunfullmäktige ansöka om att få omprioritera investeringsmedel till 
förmån för robotisering av skötsel kring våra anläggningar. Investeringen i 
städrobot samt robotgräsklippare beräknas sänka driftskostnaderna och 
därmed finansiera sig själva redan under avskrivningstiden.  

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 1 november och beslutade att 
ansöka hos kommunfullmäktige om omfördelning av investeringsmedel. Den 
14 december 2021 beslutade kommunfullmäktige att bevilja 
bildningsnämndens förslag om omfördelning av investeringsmedel till 
förmån för robotisering av skötsel kring bildningsförvaltningens 
anläggningar. 
Bildningsnämnden behandlade ärendet den 6 december och det beslutades 
att bildningsnämnden antar föreslagen preliminär prognos så som sin egen 
samt uppdrar till förvaltningschef att fortsätta verka för en budget i balans. 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari presenterade 
förvaltningschef ett preliminärt förslag till bokslut för 2021 och redogjorde 
för projektsatta medel som ej förbrukats 2021 p.g.a. pandemin och som 
flyttas till 2022 

Förvaltningschef redogjorde också för förvaltningens förslag på 
omprioritering och överföring av investeringsmedel mellan 2021 och 2022. 

Bildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en omfördelning av 
investeringsmedel 2021 till förmån för en städ/underhållsrobot till 
konstgräsplanen vid Vasaliden. Förvaltningen har nu sett att ytterligare tid 
behövs för att genomföra upphandlingen av roboten då denna inte ryms inom 
befintliga upphandlingar. Bildningsförvaltningen anhåller därför om en flytt 
av investeringsmedel för detta med 375 000kr från år 2021 till år 2022.  

Under 2021 hade kostenheten en investeringsbudget på 222 tkr för inköp av 
en varmluftsugn till Vasaköket. Kostnaden blev 158,5 tkr och därmed 
uppstod ett överskott på 63,5 tkr. Då kosten har behov av ytterligare en ugn 
önskar bildningsförvaltningen att det kvarvarande 63 500 tkr överflyttas till 
2022. 

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2022 presenterades ett 
preliminärt förslag till bokslut för 2021. Bildningsnämnden förväntas fatta 
beslut om sitt förslag till årsbokslut den 14 mars.  

Ekonom redogjorde även för de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19.  

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 4 maj 2020 § 54  
Bildningsnämnden den 15 maj 2020 § 70  
Bildningsnämnden den 1 juni 2020 § 75  
Bildningsnämnden den 31 augusti 2020 § 106  
Bildningsnämnden den 28 september 2020 § 120  
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 147  
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 185 
Bildningsnämnden den 1 februari 2021 § 6  
Bildningsnämnden den 29 mars 2021 § 33  
Månadsrapport den 24 maj 2021 
Bildningsnämnden den 3 maj 2021 § 44  
Bildningsnämnden den 31 maj 2021 § 58 
Bildningsnämnden den 28 juni 2021 § 74 
Bildningsnämnden den 6 september 2021 § 99 
Månadsrapport och delårsbokslut den 28 september 2021 
Bildningsnämnden den 4 oktober 2021 § 105 
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 124 
Bildningsnämnden den 6 december 2021 § 135 
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 213 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 24 januari 2022 
Bildningsnämndens arbetsutskott den 24 januari 2022 § 3 
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 24 januari 2022 § 4 
Preliminär förvaltningsberättelse 2021 den 4 februari 2022  
Preliminär ekonomirapport till bokslut 2021 den 4 februari 2022 

Bildningsnämndens beslut  
1. Bildningsnämnden har tagit del av preliminärt förslag till bokslut för 

2021. 

2. Bildningsnämnden ansöker till kommunfullmäktige om en 
överflyttning av investeringsmedel om 438 500 kr enligt 
bildningsförvaltningens förslag.  

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
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Flytt av investeringsmedel   
 

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige beviljats en omfördelning 
av investeringsmedel 2021 till förmån för en städ/underhållsrobot till 
konstgräsplanen vid Vasaliden. Förvaltningen har nu sett att ytterligare tid 
behövs för att genomföra upphandlingen av roboten då denna inte ryms inom 
befintliga upphandlingar. Bildningsförvaltningen anhåller därför om en flytt 
av investeringsmedel för detta med 375 000kr från år 2021 till år 2022. 
Under 2021 hade kostenheten en investeringsbudget på 222 tkr för inköp av 
en varmluftsugn till Vasaköket. Kostnaden blev 158,5 tkr och därmed 
uppstod ett överskott på 63,5 tkr. Då kosten har behov av ytterligare en ugn 
önskar bildningsförvaltningen att det kvarvarande 63 500 tkr överflyttas till 
2022. 
 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 2 november 2020 § 147  
Kommunfullmäktige den 24 november 2020 § 185 
Bildningsnämnden den 1 november 2021 § 124 
Kommunfullmäktige den 14 december 2021 § 213 
 

Förslag till beslut för bildningsnämnden 
Bildningsnämnden ansöker till kommunfullmäktige om en överflytt av 
investeringsmedel om 438 500 enligt bildningsförvaltningens förslag. 
 

 
John Steen 
Förvaltningschef 
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Minnesanteckningar f6rda vid samradsm6te/agardialogsm6te
med Hedemora Energi AB med dotterbolag.
Datum: 2022-03-03, kI. 09.00 – 12.15.

Narvarande: Hakan Morelius, ordfdrande, Hedemora Energi AB med dotterbolag
Lars Bergfalk, vice ordfdrande, Hedemora Energi AB med dotterbolag, via Teams
Anders Engdahl, VD, Hedemora Energi AB med dotterbolag
Stefan Norberg, kommunalrad
Lillemor Gunnarsson, kommunalrad, via Teams
Lennart Mangs, oppositionsrad
Tommy Hansen, kommunchef,
Ann-Christine Ostlund Backehag, kommunjurist, f6redragande och sekreterare
vid m6tet

1. M6tets 6ppnande

Kommunalrad Stefan Norberg halsar alla valkomna och f6rklarar m6tet fdr 6ppnat.

2. Faststallande av dagordning

M6tet: M6tet beslutar att faststalla fdreslagen dagordning.

3. Justering av f6regaende mates minnesanteckningar (2021-1 1-03)

Minnesanteckningarna har skickats ut vid kallelsen till samtliga deltagare.

M6tet: M6tet beslutar att arIse minnesanteckningarna som f6redragna och andrar i punkterna 7 och
8 pa sid 3. Punkt 12 under punkt 4 - 2 – 4 meningen ska tas boN. F6rsta meningen ska ersattas med
“Hedemora Kraft & varme AB hiller pa att se 6ver hela produktion fdr att anpassa inf6r framtida
behov. Punkt 13 under punkt 4 - Ordet Garpenberg ska bytas ut mot Hedemora kommun. M6tet
beslutar att justera minnesanteckningarna efter gjorda andringar.

4. Kort uppdatering av vad som hint utifran fragorna som behandlats vid senaste
samrads- och agardialogsm6tet.

Ann-Christine Ostlund Backehag informerar m6tet om att nytt f6rslag till revidering av rubriken
Bolagsstyrning f6r Riktlinje f6r utf6rande av kommunstyrelsens f6rstarkta uppsiktsplikt 6ver
kommunala bolag (helagt- och delagt) finns pa dagordningen idag.

M6tet: M6tet beslutar att lagga informationen till handlingarna.

5. Redovisning av vad som framkommit vid granskning inf6r kommunstyrelsens
arliga beslut avseende fdrstarkt uppsiktsplikt i kommunala bolag

Ann-Christine Osthmd Backehag har fatt i uppdrag av kommunchef Tommy Hansen att granska de
kommunala bolagen utifran kommunstyrelsens lagstadgade uppdrag vad avser den f6rstarkta
uppsiktsplikten.
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Ann-Christine Ostlund Backehag redog6r fdr hur granskningen gatt till och vilka dokument som
ligger till grund f6r granskningen. De dokument som legat till grund f6r granskningen ar de som
finns omnamnda i kommunstyrelsens riktlinje fdr utf6rande av kommunstyrelsens f6rstarkta
uppsiktsplikt 6ver kommunala bolag (helagt- och delagt) (kommunstyrelsens beslut 2020-05-12, §
91, sid 3, under rubriken Beslutsunderlag fdr arliga beslut).

Ett viktigt andamal med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) principer om bolagsstyrning,
som namns nedan, ar att understryka vikten av transparens f6r den kommunala bolagssektorns
legitimitet. Det ar ett starkt demokratiskt intresse att kommunpolitiker kan fa information och bilda
sig en uppfattning om hur de kommunala bolagen bedrivs.

Granskningen har kommit fram till fdljande fdrslag till beslut.

Kommunchef Tommy Hansen fdreslar kommunstyrelsens arbetsutskott att lamna f61jande f6rslag
till beslut till kommunstyrelsen:

att Hedemora Energi AB under ar 2021 har bedrivit sin verksamhet pa ett satt som ar fdrenligt med
det kommunala andamalet fdr verksamheten och inom ramen f6r de kommunala befogenheterna.

att Hedemora Kraft och varme AB under ar 2021 har bedrivit sin verksamhet pa ett satt som ar
fdrenligt med det kommunala andamalet f6r verksamheten och inom ramen f6r de kommunala
befogenheterna.

att Hedemora Elnat AB under ar 2021 har bedrivit sin verksamhet pa ett satt som ar f6renligt med
det kommunala andamalet fdr verksamheten ooh inom ramen fdr de kommunala befogenheterna.

att Hedemora Elhandel AB under ar 2021 har bedrivit sin verksamhet pa ett satt som ar f6renligt
med det kommunala andamalet fdr verksamheten ooh inom ramen f6r de kommunala
befogenheterna.

Granskningens 6vriga kommentarer utifran iakttagelser som har gjorts som paverkar
kommunstyrelsens m6jligheter att utf6ra sin f6rstarkta uppsiktsplikt, behov att atgarder fdr
att uppfylla gallande lagstiftning och/eller SKR:s principer fdr styrning av kommunala bolag
samt utifran kommunrevisionens rekommendationer enligt granskning av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och styrning av de kommunala bolagen (2020-10-12).

•

•

Bolagsstyrningsrapport f6r ar 2021 har upprattats.

Revisionsbolaget KPMG har pa uppdrag av kommunens lekmannarevisorer genomf6rt en
granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrning av de kommunala bolagen
(2020-10-12). Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att

sakerstalla att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen enligt
agardirektiven ar f6rpliktiga att f61ja.

sakerstalla att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de kommun6vergripande malen i
sin verksamhet.

Ibolagens bolagsordningar f6rtydliga vilka fragor som ar av principiell betydelse och av
st6rre vikt.

Kommunfullmaktige har 2021-02-16 (DnI KS633-20) lamnat ett yttrande 6ver
granskningen till kommunrevisionen. Av yttrandet framgar att man delar
kommunrevisionens installning vad galler de tva f6rsta punkterna ovan. Vad galler
hantering av vilka fragor som ar av principiell betydelse eller annars av st6ne vikt, delar
inte kommunfullmaktige kommunrevisionens uppfattning. Kommunfullmaktige anser
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istallet att formella fdrtydliganden av vilka fragor som ar av principiell beskaffenhet
eller annars av st6me vikt b6r som idag faststallas i agardirektiv. Det ar ocksa
synnerligen viktigt att man i detta sammanhang i den informella styrningen vid samrads-
och agardialogsm6tena inom den f6rstarkta uppsiktsplikten samrader f6r att identifiera
fragor som kan vara av principiell beskaffenhet eller armars av st6rre vikt pa lang och
kort sikt. Att fdra in den diskussionen vid samrads- ooh agardialogsm6tena anser
kommunfullmaktige kan vara ett bra och starkande Icomplement till nuvarande ordning.

Hedemora Energi AB med dotterbolag (HEAB) verkar utifran de sarskilda mal och uppdrag
som anges under 4 § i agardirektiven. HEAB har tagit fram dokumentet “HEAB :s uppdrag
och mal”, som ar en popularversion av de uppdrag och mal som bolagen ska verka utifran.
Den riktar sig till aIIa anstallda ooh syftet ar att HEAB :s uppdrag och mal ska vara kinda f6r
alla anstallda. Alla verksamheter arbetar aktivt med att verka utifran uppdrag och mal och i
det arbetet har man brutit ner malen pa verksamhetsniva. Varje manad sker en
manadsrapportering fran varje verksamhet (KPI). Manadsrapporteringen aterges vid
manatliga frukostm6ten och finns aven lagrad pa lagringsyta i HEAB som aIIa anstallda har
tillgang till. Kommunkoncernens vardegrund KRAM (kundfokus, respekt, ansvar ooh mod)
ar grundlaggande och ska genomsyra allt HEAB gar. Varje ar anlitar man en extern akt6r
som kontrollerar och granskar sarbarheten avseende IT-sakerhet, informationssakerhet och
skalskydd. Rapporterna som lamnats av extern akt6r har varit mycket positiva fdr HEAB.
Under ar 2021 har bolagen tillsammans med kommunens sakerhetschef tillika
informationssakerhets- ooh dataskyddssamordnare gjort en genomlysning av IT-sakerhet,
skalskydd och informationssakerhet. HEAB :s status vad galler att efterleva
dataskyddsf6rordningen (GDPR) framgar bland annat av dataskyddsombudets arsrapport.
Styrelsen fdljer upp HEAB :s arbete med GDPR vid varje styrelsesammantrade.

Arsredovisningens innehall beh6ver bli tydligare vad galler hur respektive bolag uppfyllt
agarens andamal med verksamheten och agardirektiven. Det saknas idag redovisning om
efterlevnaden av kommunens Mal & Budget och andra kommun6vergripande styrdokument
som bolaget ar skyldig att fdlja. Arsredovisningar har idag mer karaktaren av en
sifferredovisning. Som framgar ovan arbetar bolagen aktivt med efterlevnaden i praktiken,
men skriftlig atenapportering om arbetet saknas till agaren och medborgarna.

•

• Styrelsens uppfdljning av bolagets efterlevnad av styrdokument. Ut6ver att det framgar
av styrelseprotokoll att styrelsen f61jer upp den ekonomiska situationen i bolaget, b6r aven
styrelsens arbete med att f61ja upp ooh utvardera bolagets verksamhet mot kommunens
andamal med verksamheten, efterlevnaden av bolagets nedbrutna mal utifran kommunens
Mal & Budget och andra kommun6vergripande styrdokument som bolaget ar skyldig att
f61ja framga av styrelseprotokollen, vilket det inte g6r pa ett tydligt satt idag.

• Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning kan med f6rdel ses 6ver och eventuellt kompletteras utifran
SKR:s principer och styrning av kommunala bolag.

Styrelsens ansvar och arbete med att bolagen ska efterleva uppdrag och mal b6r
framga av arbetsordningen.

Det kan med f6rdel tydligg6ras i Arbetsordning f6r styrelsen och VD-instruktion
vem/vilka som har ratt att g6ra uttalanden till allmanheten ooh massmedia.

• Stickprov: Kontroll av innehall i manadsrapporteringen KPI har gjorts. Det fdreligger inga
awikelser i den beskrivning av arbetet med maI och uppdrag som redovisats ovan.
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M6tet diskuterar kommunens Mal & Budgetarbete, hur det frmgerar idag och hur de kommunala
bolagen ska kunna bli mer delaktiga i processen. Anders Engdahl anser att de kommunala bolagen
beh6ver fa m6jlighet att kunna bli mer delaktiga i arbetet fdr att kunna bidra med kunskap och m
m6jlighet att paverka utifran bolagens perspektiv. Tidigme har det fdreslagits att de kommunala
bolagen pa nagot satt skulle A m6jlighet att delta i analysgruppens arbete. Nagot formellt beslut har
inte fattats om detta. Tommy Hansen informerar om att man inom kommunen haller pa att se 6ver
processen fdr MaI & Budgetarbetet och att fragan planeras att hanteras vid ett m6te med
kommunledningsgruppen. Tommy Hansen f6reslar att VD:arna vid de kommunala bolagen bjuds in
att delta vid detta m6te f6r att hela kommunkoncernens behov ska kunna belysas och finna former
fdr MaI & Budgetarbetet som involverar hela kommunkoncernen pa ett tillfredsstallande satt.

M6tet diskuterar vidare hanteringen av fragor som ar av principiell betydelse och annars av st6rre
vikt. HEAB f6reslar att den formation som deltar vid samrads- och agardialogsm6tet fran
kommunens sida bjuds in att delta vid HEAB :s strategidagar som ar planerade till 18 – 19 maj
2022

Ann-Christine Ostlund Backehag redovisar att hon vid genomgangen av intressebolagens dokument
uppmarksammade att det av bolagsordningen f6r Kurbit AB framgar att verksamheten ska bedrivas
pa affdrsmassig gnmd, men aven bedrivas enligt b1 a sjaIvkostnadsprincipen. Hon menu att bolaget
ska bedrivas pa affdrsmassig grund, varf6r sjalvkostnadsprincipen b6r tas bort fran
bolagsordningen. Hur bolaget ska bedrivas inom ramen fdr affdrsmassig grund, kan agarna reglera i
agardirektiv.

M6tet: M6tet beslutar att stalla sig bakom Tommy Hansens fdrslag ovan. Fragor som ar av
principiell beskaffenhet eller annars av st6rre vikt ska hanteras i enlighet med kommunfullmaktiges
yttrande ovan, vilket b1 a innebar att detta ska diskuteras pa samrads- och agardialogsm6tena. M6tet
valkomnar en inbjudan fran HEAB att A delta vid strategidagarna. M6tet beslutar vidare att Ann-
Christine Ostlund Backehag far i uppdrag att kontakta stadsjudsterna i Falu kommun f6r att
efterh6ra deras bed6mning avseende Kurbit AB och sedan atenapportera till Anders Engdahl vad
som framkommit i dialogerna med stadsjuristerna. 1 6vrigt beslutar m6tet att lagga informationen
till handlingarna.

6. Behov av revidering av bolagsordning och agardirektiv

Ann-Christine Ostlund Backehag informerar om behov av att revidera agardirektiven f6r Hedemora
Energi AB. Det finns behov av att uppdatera 4 § - Sarskilda mal och uppdrag. Fler
kommun6vergripande styrdokument finns och/eller har tillkommit som bolagen omfattas av:

•

•

•

•

Policy f6r Hedemora kommuns sakerhetsskyddsarbete
Policy mot komrption (pa vag till KF f6r beslut),
Riktlinje f6r f6reningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, Id6buret offentligt
partnerskapsavtal (IOP) ooh extern uppvaktning vid jubileum, etableringar, invigningar samt fdr
goda idrottsliga- och kulturella garningar
Riktlinje fdr utfdrande av kommunstyrelsens f6rstarkta uppsiktsplikt i kommunala bolag (helagt- och
delagt)

Ann-Christine Ostlund Backehag lyfter fragan om det finns behov av att se 6ver de ekonomiska
malen i 11 §utifran resultaten i arsredovisningarna de senaste fyra hen.

Ann-Christine Ostlund Backehag har uppmarksammat att text saknas i 5 § i agardirektiven fdr
Hedemora Elnat AB och Hedemora Kraft och varme AB. Det ar texten “Ett koncernf6retag kan
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inte tillatas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om det medf6r nackdelar f6r
organisationen i sin helhet. Koncernnyttan ar en 6verordnad pdncip. Det innebar exempelvis att
bolaget i m6jligaste man ska anvanda sig av kommunens verksarnhetssystem“. Av
agardirektivet till Hedemora Energi AB, § 20 Dotterbolag, framgar att ett antal paragrafer, bl a 5
§ i agndirektivet ska bolaget ge som agardirektiv till sitt/sina dotterbolag. Ann-Christine
Ostlund Backehag f6reslar att detta andras i dotterbolagens agardirektiv efter att agardirektivet
till Hedemora Energi AB har reviderats.

Hakan Morelius har uppmarksammat att det finns tva dubbleringar av text i agardirektivet, som
b6rjusteras samt att agardirektiven kan fa en mer lattlast svenska.

M6tet diskuterar behov av revidering av agardirektiv.

M6tet: M6tet beslutar att fdresla att Hedemora Energi AB :s agardirektiv revideras i enlighet med
vad som f6reslas avseende 4 § ovan, att dubbledngar av text tas bon och man ser 6ver
agardirektivet om en mer lattlast svenska kan tillampas. Vidare f6reslar m6tet att Anders Engdahl
far i uppdrag att se 6ver och vid behov f6resla nya ekonomiska mal i agardirektiv f6r Hedemora
Energi AB.

7. Bolagens rapport

Anders Engdahl rapporterar.

• Hedemora Energi AB med dotterbolag visar ”Old time high” i resultatet aven om
resultatet fran vindkraftverken tas bort. Hedemora Kraft & varme AB visar bast resultat av

bolagen. Bolaget fdreslar att man ska hantera resultatet genom att g6ra 6veravskrivningar.
Pa sa satt kan man m6jligg6ra pengar fdr framtiden.

• Snittpriset fdr el under ar 2021 har varit 63 6re.

• VA-plan – Det stora arbetet med VA-planen var klaN fdr tva till tre ar sedan. VA-planen
ags av milj6- ooh samhallsbyggnadsnamnden. Hedemora Energi AB ar remissinstans. Nu
hiller man pa och arbetar med hur man ska kunna finansiera densamma. Hakan M[orelius
redog6r fdr Hedemora Energi AB :s f6rslag pa modell f6r finansierings16sning som man
arbetat fram. Ska VA-planen kunna genomf6ras enligt plan ar f6rutsattningarna enligt
bolaget att man arbetar i enlighet med finansieringsmodellen. VA-planen anger sju
verksamhetsomraden som ska anslutas f6rdelat pa fem ar. Det f6religger en
underfinansiering som maste hanteras. Enligt VA-lagen far kollektivet inte bekosta VA-
anslutningar. Fa undantag finns. Bolaget bed6mer att om VA-planen antas som den ar,
kommer det att innebara negativa konsekvenser f6r Hedemora Energi AB :s ekonomi. Detta
vill bolaget vara tydlig med. Hakan Morelius redog6r aven fdr tva andra alternativ till
16sningar. Egentligen handlar planen om en milj6plan, varfdr rubriken pa planen kan
diskuteras. Lillemor Gunnarsson f6reslar att Hedemora Energi AB snarast kommer till
kommunstyrelsens strategiutskott och presenterar den framtagna finansieringsmodellen.

• Bolaget hiller pa ooh tittar pa produktionsenheten pa varmesidan. Fragan ar pa
diskussionsstadiet i styrelsen. Det handlar om en likvidfraga i b6rjan ooh en
omstallningsfraga utifran Nationell strategi f6r elektrifiering. Omstallningen kommer att
kosta mycket pengar. Hur ska man 16sa detta f6r framtiden? Det ar manga principfragor som
maste 16sas. Vilken typ av kommun vill vi vara? Vad ar realistiskt? Fardplanen framgar av
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den ar 2019 antagna planen ”Pa vag mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna
– 2045 – Dalarnas regionala energi- och klimatstrategi”. Onskemal finns om att
Hedemora Energi AB ska underteckna den gemensamma planen fdr Dalarna. Arendet ar
annu inte behandlat politiskt i Hedemora kommun ooh inte heller i bolagsstyrelsen.

• MEGA solpark – solcellspark. Utredning visar att Hedemora kommun har bast
f6rutsattningar av de fdreslagna platserna fdr en MEGA solpark. Fragan ar st6rre an
Hedemora kommun och kraver samarbetspartners. Vilken roll ar lamplig f6r Hedemora
kommun? Ska Hedemora kommun ha rollen som m6jligg6rare, f6ra #agan framat och hitta
olika samarbetspartners? Politiken 6nskar mer information om vilka fdrutsattningarna ar f6r
att delta.

• Taxan fdr hushallsavfall beh6ver justeras. Idag saknar taxa fdr storbehallare fdr
hushallsavfall. Det ar framst AB Hedemorabostader som ber6rs. Bolaget g6r bed6mningen
att det kommer att bli billigare an idag f6r AB Hedemorabostader att anvanda sig av
storbehallare. Bolaget har tagit fram ett underlag f6r beslut. Arendet ar nu pa vag upp till
kommunfullmaktige.

• Hedemora Energi AB:s styrelse har beslutat attjustera priserna fdr verksamhetsavfall.
Styrelsen har gjort bed6mningen att prisjusteringen inte beh6ver upp till
kommunfullmaktige fdr beslut, da det ar en verksamhet som man far ga plus pa.

• VA-vagvalet. Styrelsen har tagit beslut om VA-vagval. Det har inte gatt klockrent.
Pandemin har inverkat negativt pa projektet. Projektet ligger efter i tidsplan. Anledningen ar
att det fdreligger en konsultflykt pa marknaden. Tunga resurser inom projektet har
fdrsvunnit till andra bolag. Ambitionen ar att a fart pa projektet igen.

• En ny avfallsplan kommer tas fram. Avfallsplanen kommer att byta namn till
Kretsloppsplan. Hela milj6delen kommer att omfattas. En styrgrupp kommer att tillsattas –
Hallbarhetssfyrgruppen. Koncernledningsgruppen ska fungera som styrgrupp. Onskemal
finns att fa denna fraga pa dagordningen till nasta koncernledningsgrupp. Man viII fa arbetet
fdrankrat f6r att det inte bara ska bli ett fint dokument.

• Elpriskompensationen fran staten omfattar perioden december 2021 – februari 2022.
Elnatsbolagen kommer att svara f6r administrationen ooh fdr det kommer man att
kompenseras ekonomiskt. Hedemora Elnat AB bed6mer att ca 4 000 kunder har ratt till detta
och att ca 12 – 15 miljoner kronor ska utbetalas. Bolaget har att valja pa en ren utbetalning
eller att framtida elrakningar ska krediteras. Man f6rordar ren utbetalning.

Ha:kan Morelius och Anders Engdahl menar att det nu ar manga stora fragor som ligger i pipe-line
fdr att hanteras av HEAB och styrelsen. HEAB :s roll ar att ta Bam bra beslutsunderlag till agarna.

M6tet: M6tet f6reslar att Hedemora Energi AB bjuds in till kommunens strategiutskott fdr att
presentera finansieringsmodellen fdr VA-plan, godkanner rapporterna och beslutar att lagga
rapporterna till handlingarna. Hedemora Energi AB ska informera politiken om Mega Solpark och
f6rutsattningama fdr detta. M6tet f6reslar vidare att Hedemora Energi AB ska ges m6jlighet att
f6rankra arbetet med ny avfallsplan/kretsloppsplan pa nasta koncernledningsgruppsm6te.
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8. Agarens informationspunkt

Kommunalrad Stefan Norberg informerar om f61jande.

• Kommunen har fatt manga etableringsf6rfragningar fran f6retag och bostadsbolag som vill
bygga nytt.

M6tet: M6tet beslutar att lagga informationen till handlingarna.

9. Analysgrupp Mal & Budget

Se ovan under punkt 5.

10. SKR:s Principer fdr styrning av kommun- och regionagda bolag

M6tet diskuterar kort vikten av aktivt agande fran kommunens sida med utgangspunkt fran vad som
framgar av SKR:s principer f6r styrning av kommun- och regionagda bolag och Riktlinje fdr
utf6rande av kommunstyrelsens fdrstarkta uppsiktsplikt f6r kommunala bolag (heI- och delagt).

M6tet: M6tet f6rklarar att denna fraga beh6ver diskuteras ytterligare i framtida samrads- och
agardialoger tillsammans med fagan o vilka fragor som ar att anses vara av principiell beskaffenhet
och annars av st6rre vikt.

11. Oversyn av Riktlinje fdr utf6rande av kommunstyrelsens fdrstarkta uppsiktsplikt
6ver kommunala bolag (helagt- och delagt).

Ann-Christine Ostlund Backehag fick vid f6rra m6tet i uppdrag att ta fram en ny text under
rubriken Bolagsstyrning i rubricerade dktlinje. Hon presenterar en ny text.

M6tet: M6tet beslutar att f6resla kommunstyrelsen att revidera rubricerade riktlinje i enlighet med
f6rslaget.

12. Ovriga fragor

Stefan Norberg informerar om att han ska avga som kommunstyrelsens ordf6rande den 19 april
2022

13. M6tets avslutande

Stefan Norberg tackar fdr bevistat m6te och f6rklarar m6tet f6r avslutat.

Justeras :

Kommunjurist Kommunchef
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Minnesanteckningar fdrda vid samridsmate/agardialogsm6te
med AB Hedemorabostader och Hedemora kommunfastigheter
AB
Datum: 2022-03-11, kI. 09.00 – 12.00. Plats: AB Hedemorabostader

Narvarande: Mikael Gotthardsson, ordf6rande, AB Hedemorabostader och
Hedemora kommunfastigheter AB
Erik Kristiansson, VD, AB Hedemorabostader och
Hedemora kommunfastigheter AB
Sara Matsson Burell, administrativ chef, AB Hedemorabostader och Hedemora
kommunfastigheter AB
Stefan Norberg, kommunalrad
Lillemor Gurmarsson, oppositionsrad
Lennart Mangs, oppositionsrad
Tommy Hansen, kommunchef
Ann-Christine Ostlund Backehag, kommunjurist, f6redragande och sekreterare
vid m6tet

1. Mdtets 6ppnande

Kommunalrad Stefan Norberg halsar alla valkomna och f6rklarar m6tet f6r 6ppnat.

2. Faststallande av dagordning

M6tet: M6tet beslutar att faststalla f6reslagen dagordning.

3. Justering av f6regaende mates minnesanteckningar (2021-1 1-03)

Minnesanteckningarna har skickats ut vid kallelsen till samtliga deltagare.

M6tet: M6tet beslutar att anse minnesanteckningarna som f6redragna ooh beslutar att justera
desamma.

4. Kort uppdatering av vad som hant utifran fragorna som behandlats vid senaste
samrads- och agardialogsm6tet.

Stefan Norberg och Lillemor Gurmarsson informerar om:

• att kommunstyrelsens strategiutskott armu inte har givit kommunchefen uppdraget att
tillsammans med f6waltningschefer och VD g6ra en f6rdjupad utredning om hur den
samordnade fastighetsfarvaltningen ska fungera i praktiken och vilka m6jligheter som finns
samt att utredningen aven b6r belysa alla olika delar,
att ett m6te har genomf6rts inom ramen f6r projekt WS (workshop) Langshyttan.•
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M6tet diskuterar arbetet med den samordnade fastighetsf6waltningen. Det har inte hant sa
mycket i arbetet sedan mitten av november 2021. Lokalf6rs6rjningsplanen 2022 - 2026 har
behandlats i fullmaktige 2022-02-15 med beslut om vissa kompletteringar, bl a avseende
investeringar. Aterrapportering ska g6ras till fullmaktige den 22 jura 2022. Erik Kristiansson
framhaller att Hedemora kommunfastigheter AB kan driva investeringsprojekt avseende
kommunen fastigheter. Han framhaller aven att det inte ar optimalt att arbeta som idag med
parallella spar, utan det leder till ineffektivitet och felaktigt resursutnyttjande.

M6tet diskuterar hur det efterf61jande arbetet inom kommunkoncernen fungerar efter
genomf6rande av m6tena med invanarna inom ramen f6r projektet WS Langshyttan. Man
diskuterar roller, ansvar f6r beslut, uppf61jning och eventuellt genomf6rande av de f6rslag
som kommer fram.

M6tet: M6tet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att se 6ver processen inom
kommunkoncernen och vidta eventuella erforderliga atgarder fdr att det ska fungera pa ett
effektivt satt.

5. Redovisning av vad som framkommit vid granskning inf6r kommunstyrelsens
arliga beslut avseende f6rstarkt uppsiktsplikt i kommunala bolag.

Ann-Christine Ostlund Backehag har fatt i uppdrag av kommunchef Tommy Hansen att granska de
kommunala bolagen utifran kommunstyrelsens lagstadgade uppdrag vad avser den fdrstarkta
uppsiktsplikten.

Ann-Christine Ostlund Backehag redog6r fdr hur granskningen gatt till och vilka dokument som
ligger till gnmd f6r granskningen. De dokument som legat till gnmd f6r granskningen ar de som
finns omnamnda i kommunstyrelsens riktlinje fdr utf6rande av kommunstyrelsens f6rstarkta
uppsiktsplikt 6ver kommunala bolag (helagt- ooh delagt) (kommunstyrelsens beslut 2020-05-12, §
91, sid 3, under rubriken Beslutsunderlag f6r arliga beslut).

Ett viktigt andamal med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) principer om bolagsstyming,
som namns nedan, ar att understryka vikten av transparens f6r den kommunala bolagssektorns
legitimitet. Det ar ett starkt demokratiskt intresse att kommunpolitiker kan fa information ooh bilda
sig en uppfattning om hur de kommunala bolagen bedrivs.

Granskningen har kommit fram till fdljande fdrslag till beslut.

Kommunchef Tommy Hansen fdreslar kommunstyrelsens arbetsutskott att lamna f61jande f6rslag
till beslut till kommunstyrelsen:

att AB Hedemorabostader under ar 2021 har bedrivit sin verksamhet pa ett satt som ar f6renligt
med det kommunala andamalet f6r verksamheten och inom ramen fdr de kommunala
befogenheterna.

att Hedemora kommunfastigheter AB under ar 2021 har bedrivit sin verksamhet pa ett satt som ar
fdrenligt med det kommunala andamalet fdr verksamheten och inom ramen fdr de kommunala
befogenheterna.
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Granskningens 6vriga kommentarer utifran iakttagelser som har &jorts som paverkar
kommunstyrelsens m6jligheter att utf6ra sin fdrstarkta uppsiktsplikt, behov av atgarder fdr
att uppfylla gallande lagstiftning och/eller SKR:s principer fdr styrning av kommunala bolag
samt utifran kommunrevisionens rekommendationer enligt granskning av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och styrning av de kommunala bolagen (2020-10-12).

•

•

Bolagsstyrningsrapport f6r ar 2021 har upprattats.

Revisionsbolaget KPMG har pa uppdrag av kommunens lekmannarevisorer genomfdrt en
granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrning av de kommunala bolagen
(2020- 10-12). Mot bakgnmd av granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att

sakerstalla att bolagen efterlever de styrande dokument som bolagen enligt
agmdirektiven ar f6rpliktiga att f61ja.

sakerstalla att samtliga bolag bryter ner och inkluderar de kommun6vergripande malen i
sin verksamhet.

lbolagens bolagsordningar fdrtydliga vilka fragor som ar av principiell betydelse och av
st6rre vikt.

Kommunfullmaktige har 2021-02-16 (Dm KS633-20) lamnat ett yttrande 6ver
granskningen till kommunrevisionen. Av yttrandet framgar att man delar
kommunrevisionens installning vad galler de tva fdrsta punkterna ovan. Vad galler
hantering av vilka fragor som ar av principiell betydelse eller annars av st6rre vikt, delar
inte kommunfullmaktige kommunrevisionens uppfattning. Kommunfullmaktige anser
istallet att formella fdrtydliganden av vilka fragor som ar av principiell beskaffenhet
eller annars av st6rre vikt b6r som idag faststallas i agardirektiv. Det ar ocksa
synnerligen viktigt att man i detta sammanhang i den informella styrningen vid samrads-
ooh agardialogsm6tena inom den f6rstarkta uppsiktsplikten samrader fdr att identinera
fragor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars av st6rre vikt pa lang och
kort sikt. Att f6ra in den diskussionen vid samrads- och agardialogsmdtena anser
kommunfullmaktige kan vara ett bra ooh starkande komplement till nuvarande ordning.

AB Hedemorabostader och Hedemora kommunfastigheter AB (Bostadsbolagen) faststaller
arligen egna mal f6r bolagens verksamheter. Samtliga mal kan harledas till kommunens Mal
& Budget. Nedbrytningen av kommunens mal ar ett arbete som sker internt i organisationen
pa bolagsniva och avdelningsniva. Ett arbete aterstar dock att inf6rliva bolagen i
kommunens arbete i praktiken med MaI & Budget. Bolagen beh6ver m m6jlighet att kunna
bli mer delaktiga i detta arbete. De interna malen f61js upp pa APT-m6ten och
personalm6ten fdr all personal som sker tva ganger per ar. Pa dessa m6ten gar man igenom
malen. Det finns aven delmal som redovisas pa samma satt. Bolagen arbetar aktivt med att
bolagens mal ska vara kanda f6r all personal. Detsamma galler f6r de styrdokument som
bolagen ska f61ja enligt agardirektiven. Man arbetar aven aktivt med kommunens
vardegrund KRAM och anpassar den till sina verksamheter.

Arsredovisningens innehall beh6ver bli tydligare vad galler hur respektive bolag uppfyllt
agarens andamal med verksamheten och agardirektiven. Det saknas idag redovisning om
efterlevnaden av kommunens Mal & Budget ooh andra kommun6vergripande styrdokument
som bolaget ar skyldig att f61ja. Arsredovisningar har idag mer karaktaren av en
sifferredovisning. Som framgar ovan arbetar bolagen aktivt med efterlevnaden i praktiken,
men skriftlig atenapportering om arbetet saknas till agaren och medborgarna.

•

• Styrelsens uppfdljning av bolagets efterlevnad av styrdokument. Ut6ver att det framgar
av styrelseprotokoll att styrelsen f61jer upp den ekonomiska situationen i bolaget, b6r aven
styrelsens arbete med att fdlja upp och utvardera bolagets verksamhet mot kommunens
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andamal med verksamheten, efterlevnaden av bolagets nedbrutna mal utifran kommunens
MaI & Budget och andra kommun6vergripande styrdokument som bolaget ar skyldig att
f61ja framga av styrelseprotokollen, vilket det inte g6r pa ett tydligt satt idag.

• Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
o Styrelsens arbetsordning kan med f6rdel ses 6ver ooh eventuellt kompletteras utifran

SKR:s principer ooh styrning av kommunala bolag.

o Arbetsf6rdelningen i stynlsen beh6ver tydligg6ras med ordfdrandens sarskilda
ansvar och uppgifter.

0

0

Styrelsens och VD:s ansvar och arbete med att bolagen ska efterleva uppdrag och
maI b6r framga av arbetsordningen respektive VD-instruktion.

Det kan med f6rdel tydligg6ras i Arbetsordning f6r styrelsen och VD-instruktion
veIn/vilka som har ratt att g6ra uttalanden till allmanheten ooh massmedia.

• Styrelsens protokoll ska tydligt aterge vilket underlag som funnits fdr respektive arende.
Granskningen visar att detta inte framgar tillrackligt tydlig idag, med undantag av
protokollen daterade 2021-04-27. Det b6r framga av protokollen vilka bilagor som ligger till
grund f6r besluten eller om inga bilagor finns i protokollet b6r det anges vilket underlag som
ligger till gnmd f6r besluten. Det innebar inte att man i detalj beh6ver redog6ra fdr
underlagets innehall.

Enligt 8 kap 26 §§ aktiebolagslagen ska styrelsens protokoll fdras i nummerf61jd och
f6rvaras pa ett betryggande satt. Styrelsens protokoll fdr ar 2021 har inte Parts i nummerfdljd
i enlighet med aktiebolagens bestammelser.

• Stickprov: Kontroll av minnesanteckning/protokoll fran m6ten av uppf61jning av bolagens
mal pa m6ten med personalen. Det f6religger inga awikelser i den beskdvning av arbetet
med maI och uppdrag som redovisats ovan.

M6tet diskuterar kommunens Mal & Budgetarbete, hur det fungerar idag och hur de kommunala
bolagen ska kunna bli mer delaktiga i processen. Tidigare har det f6reslagits att de kommunala
bolagen pa nagot satt skulle A m6jlighet att delta i analysgruppens arbete. Nagot formellt beslut har
inte fattats om detta. Tommy Hansen informerar om att man inom kommunen hiller pa att se 6ver
processen fdr Mal & Budgetarbetet och att fragan planeras att hanteras vid ett m6te med
kommunledningsgruppen. Tommy Hansen f6reslar att VD:arna vid de kommunala bolagen bjuds in
att delta vid detta m6te f6r att hela kommunkoncernens behov ska kunna belysas ooh firma former
f6r Mal & Budgetarbetet som involverar hela kommunkoncernen pa ett tillfredsstallande satt.

M6tet diskuterar vidare hanteringen av fragor som ar av principiell betydelse och annars av st6rre
vikt

M6tet: M6tet beslutar att stalla sig bakom Tommy Hansens f6rslag ovan. Fragor som ar av
principiell beskaffenhet eller annars av st6rre vikt ska hanteras i enlighet med kommtmfullmaktiges
yttrande ovan. 1 6vrigt beslutar m6tet att lagga informationen till handlingarna.

6. Behov av revidering av bolagsordning och agardirektiv

Ann-Christine Ostlund Backehag informerar om behov av att revidera agardirektiven fdr
Bostadsbolagen. Det finns behov av att uppdatera 4 § - sarskilda mal och uppdrag. Fler
kommun6vergripande styrdokument finns och/eller har tillkommit som bolagen omfattas av:
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•

•

•

•

Policy far Hedemora kommuns sakerhetsskyddsarbete
Policy mot korruption (pa vag till KF f6r beslut),
Riktlinje f6r f6reningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, Id6buret offentligt
partnerskapsavtal (IOP) ooh extern uppvaktning vidjubileum, etableringar, invigningar samt fdr
goda idrottsliga- ooh kulturella garningar
Riktlinje fdr utf6rande av kommunstyrelsens f6rstarkta uppsiktsplikt i kommunala bolag (helagt- och
delagt)

Ann-Christine Ostlund Backehag lyfter fragan om det films behov av att se 6ver de ekonomiska
malen i agardirektiven utifran resultaten i arsredovisningarna de senaste fem aren.

Stefan Norberg f6reslar att agardirektiv kompletteras med f61jande.

0 med att m6jligg6ra f6r AB Hedemorabostader att medverka till att det byggs
bostadsratter antingen i egen regi, saljer tomt och/eller samarbeta med andra akt6r pa
marknaden. (Se bostadsf6rs6rjningsplan). Syftet ar att se till att det byggs flera
bostadsratter i kommunen

AB Hedemorabostader och Hedemora kommunfastigheter AB innan
fastighetsf6rsaljning ska hembjuda Hedemora kommun att k6pa fastigheten
(hembudsskyldighet)

0

M[6tet diskuterar behov av revidering av agardirektiv.

M6tet: M6tet beslutar att f6resla att Bostadsbolagens agardirektiv revideras i enlighet med vad som
fdreslas avseende 4 § ovan samt i enlighet med Stefan Norbergs f6rslag. Vidare fdreslar m6tet att
agaren b6r se 6ver och vid behov ta fram nya ekonomiska mal i agardirektiven fdr bolagen.

7. Samarbeten och st6dfunktioner inom kommunkoncernen (i enlighet med KS AU:s
beslut 2021-02-21 )

Erik Kristiansson redog6r fdr hur Bostadsbolagen arbetar kring samarbeten fdr st6dfunktioner.

Bostadsbolagen samarbetar med Hedemora Energi AB vad galler ekonomi. Man har lika 16ne- ooh
ekonomisystem fran I januari 2021. En gemensam ekonom ar anstalld. Ekonomen har hittills
arbetet fdr Bostadsbolagen, men kommer framdeles att arbeta fdr samtliga bolag.

Bostadsbolagen samarbetar med kommunen kring kommunens telefonvaxel och IT.

Kommunens kommunikationschef anser att Bostadsbolagen ska k6pa fler tjanster av kommunens
servicecenter, men Erik anser att uthyrningsverksamheten ar en karnverksamhet fdr bolaget och ska
ligga kvar hos Bostadsbolagen. Hantering av felanmalan f6rutsatter att man kan fastigheterna.
Felanmalan fran hyresgaster gar direkt in i bolagens fastighetssystem. Teknikerna sk6ter detta. Nar
det galler upphandling anvander sig Bostadsbolagen till viss del av UHC i Ludvika, men i flertalet
upphandlingar anvander man sig av HBV – upphandIi11gscentral f6r allmarmyttan. En
samverkansm6jlighet ser Erik i att samverka kring kommunal information som ska f6rmedlas till
invanarna. Han ser aven garna ett samarbete kring sakerhet och sakerhetschef. Han menar att man
kan se 6ver samverkansm6jligheterna igen och se om kommunkoncernen kan hjalpa varandra pa
fler satt

M6tet diskuterar olika samarbeten.

M6tet: M6tet beslutar att lagga informationen till handlingarna.
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8. Revidering av Riktlinje fdr utf6rande av kommunstyrelsen f6rstarkta uppsiktsplikt
i kommunala bolag (heI- och delagt)

Vid samrads- och agardialogsm6te med Hedemora Energi AB har tagits fram f6rslag till andring av
text under rubriken Bolagsstyrning i rubricerade riktlinje. Med anledning harav har Ann-Christine
Ostlund Backehag tagit fram utkast till ny text. Utkast till reviderad riktlinje har skickats ut vid
kallelsen till samtliga deltagare.

M6tet: M6tet beslutar att f6resla kommunstyrelsen att revidera rubricerade riktlinj e i enlighet med
f6rslaget.

9. Bolagets rapport

Erik Kristiansson rapporterar f61jande.

• Hyresfdrhandling. AB Hedemorabostader har genomfdrt hyresf6rhandling f6r ar 2022 och
redogjorde fdr detta. Hyresf6rhandlingen slutade med en hyresh6jning om 1,8 procent.
Hyresgastf6reningen redovisade hyresgastintresset i f6rhandlingen. Av redovisningen
framkom:

o attHedemora kommun ar en ensamboende kommun. 69 % av hushallen ar
enpersonshushall ooh 6 % ar ensamstaende med hemmavarande barn. 18 % ar 80 ar
och aldre. Det finns en stor andel seniorbostader i Hedemora.

o Att hushallen i lagenheternas disponibla inkomst efter skatt ar ca 7 000 – 8 000
kronor.

Bostadsnara insamling fdr fdrpackningsavfall. Riksdagen har beslutat om nyordning
avseende bostadsnara insamling av f6rpackningsavfall, vilket kommer att paverka
kommunen och dess invanare i olika boendeformer. Erik Kristiansson efterfragar
information fran kommunen kring detta till invanarna inkluderat Bostadsbolagens
hyresgaster. Han menar att fragan om hur man ska informera ar en “tillsammansfraga” och
fdr att g6ra det smart f6reslar han att kommunens kommunikationsavdelning skulle kunna
vara behjalplig med detta,
Projekttidplan fdr Bostadsbolagen.

o Smedby – konvertering av varmepump. Genomf6rt. St6rre tankar har stallts in fdr
att battre halla varmen

o Tjadernhuset – Renoveringen av Tjadernhuset b6rjar vara kla:rt. Nigra restpunkter
finns kvar att atgarda. Apoteket har sagt upp sina lokaler fr o m nyar.
Lokalstyrgruppen ska behandla hur dessa lokaler ska nyttjas.

o Lien 2 – Bid:rag har erhallits. En generator har installerats som ska klara fdr ett 20-
taI komrnunala elbilar

o Martin Koch – Aulan ar klar. Garantitid f6religger. Aulan blev valdigt fin.
o Vikmanshyttans skola – F6nsterbyte har genomf6rts, Restarbeten ska g6ras till

sollllnaren.

o Kristallen fdrskola – Projektering pagar. Man 6nskar bli klar tidigare an planerat.
Har finns det ett omedelbart behov av att informera ooh tydligg6ra varfdr Stallgarden
ska laggas ner och Kristallen byggas ut. En kommunikationsplan b6r tas ham.
KommunikationsavdeIningen bar vara delaktiga i detta.

o Ishallen – Hedemora kommunfastigheter AB har vidtagit atgarder fdr att kunna
erbjuda kommunen vaktmastartjanster i Ishallen aven kvallar man(iag – fredag under
sasorlg.

•

•
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o 1Carpen – Lokalerna kan nu tas i bruk efter branden.
o Hammaren – Brandskada. Aterstallning hiller pa attgenomfdras.
o Skyddsrum – Inventering av skyddsrum hiller pa attgenomf6ras fdr att sakerstalla

att allt som ska finnas enligt regelverken ska vara pa plats.
o HSR nytt till Kraftgatan – Projektering pagar och utredning pagar hur omflyttning

ska ga till.
o Gussawsgarden – Hissar ska installeras. Pa 6vre plan ska balkonger om 10 kvm

ersatta de franska balkongerna. Detta kan aven framja uthyrningen av lagenheterna.
Man planerar aven att byta ut lagenhetsd6rrarna.

o Eken – Byte av f6nster hiller pa att genomf6ras och man projekterar f6r fasadbyte.
Byte av lagenhetsd6rrar hiller pa att genomfdras och man arbetar fdr att f6rbattra
sophanteringen.

o Vikmanshyttan – kulvertbyte ska g6ras till sommaren.
o Hammaren – Man har vidtagit atgarder i den yttre milj6n. En multiarena ska

byggas. Projektkostnaden uppgar till 55 nIkI. Invigning kommer att ske i juni manad
ooh man vill uppmarksamma detta. Eventuellt f6rs6ker man fa till en turnering av
nagot slag.

o Yrkesv5gen 30 – Gemensamhetslokaler. Projektering pagar. Upphandling i
september. Planeras vara fdrdigt till julen 2022.

o Norden – Ventilationsarbeten. Markiser byts ut f6r att minska solinslapp.
Projektstart i september. Erik redog6r f6r olika alternativa 16sningar av
Nordenprojektet .

Interna projekt. Hedemora kommunfastigheter har att f6walta 150 000 kvm och
kommunen 10 000 kvm. Erik framhaller vikten av att samarbeta och hjalpas at,
Verksamhetsplan. Bostadsbolagen arbetar aktivt och systematiskt med verksamhetsplan.
Man har tagit hjalp av ett externt fdretag i arbetet med att arbeta i enlighet med en
delprocess enligt ISO 14001. Man arbetar utifran kommunens vardegnmd KRAM, Mal &
Budget ooh olika styrdokument som Bostadsbolagen omfattas av. Det finns en
faretags6vergripande plan och alla verksamheter bryter sedan ner planen till sina
verksamheter. Verksamhetsplanen uppdateras kontinuerligt. Den f61js upp pa
avdelningsniva 2 – 3 ggr per ar. Man arbetar i enlighet med LOTS-modellen. SWOT-
analyser genomf6rs.
Energipolicy – Det finns ett behov av en koncern6vergripande Energipolicy. En
framgangsfaktor f6r kommunkoncernen ar att bli klimatneutrala. Principer f6r hur
energianvandningen ska ga till b6r tas nam. Primarkallan b6r vara Qarrvarme. Hur ska vi
tanka framdeles med bilar, solceller pa tak etc. Erik havdar att Hedemora kommun redan har
uppnatt malet som Sverige enligt plan ska uppna till ar 2050. Det borde finnas ett
kornmunalt mal om detta som visar pa att vi redan har uppfyllt Sveriges mal.

•

•

•

M6tet: M6tet beslutar att man tagit deI av rapporterna och lagger informationen till handlingarna.

10. Agarens informationspunkt

Kommunalrad Stefan Norberg informerar om f61jande.

•

•

•

Kommunen har fatt manga etableringsfdrfragningar Ran f6retag ooh bostadsbolag som vill
bygga nytt.
Kommunens bostadsf6rs6rjningsplan. Planen har annu inte utmynnat i nigra aktiviteter.
Dag och tid f6r arsstamma kommer att meddelas senare.
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S

• Kommunens arsredovisning ser bra ut.
• Han har igar skickat in en avsagelse som kommunstyrelsens ordf6rande. Avsagelsen fran

den 19 april 2022.

M6tet diskuterar vern som ska arbete med aktiviteter kang bostadsf6rs6rjningsplanen och fragor
kang bostader. Naringslivschefen arbetar och lyfter industriplaner till strategiutskottet. Det
finns ett behov av att formalisera arbetet med bostadsfragorna. Fragan beh6ver lyftas till
strategiutskottet.

M6tet: M6tet beslutar att lagga informationen till handlingarna.

11. Analysgrupp Mal & Budget
Se ovan under punkt 5.

12. SKR:s Principer fdr styrning av kommun- och regionagda bolag

M6tet hinner inte diskutera denna fraga.

M6tet: M6tet f6rklarar att denna fraga beh6ver diskuteras ytterligare i framtida sama(is- ooh
agardialoger tillsammans med fagan o vilka fragor som ar att anses vara av principiell beskaffenhet
och annars av st6rre vikt.

13. Ovriga fragor
Inga 6vriga fragor fanns att anteckna.

9. M6tets avslutande

Stefan Norberg tackar f6r bevistat m6te ooh f6rklarar m6tet f6r avslutat.

Vid pennan, Justeras :

Kommunjurist Kommunchef
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Revidering av ägardirektiv för Hedemora kommuns helägda 
bolag. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har en allmän uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 § kommunallagen 
(KL) och en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunalägda bolagen med 
en korresponderande handlingsplikt enligt 6 kap 9 - 10 §§ KL. 
I samband med att samråds- och ägardialogsmöten genomförts inom ramen för den 
förstärkta uppsiktsplikten har en översyn av befintliga ägardirektiv genomförts.  
Samråds- och ägardialogsmötena har kommit fram till behov av att revidera 
gällande ägardirektiv för Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder, Hedemora 
kommunfastigheter AB i enlighet med bilaga 1, 2 och 3.  

Motivering till beslut 
Kommunstyrelsens och respektive bolags representanter har vid samråds- och 
ägardialogsmötena gått igenom och fört diskussioner kring befintliga ägardirektiv 
för Hedemora Energi AB, AB Hedemorabostäder och Hedemora 
kommunfastigheter AB. Vid översynen har man funnit behov av att revidera 
ägardirektiven i enlighet med bilaga 1, 2 och 3. Revideringarna innebär i vissa fall 
uppdragsjusteringar (3 §), Särskilda mål och uppdrag (4 §) uppdateras och 
ägardirektiven förenklas och förtydligas. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från samråds- och ägardialogsmötena 2022-03-03 respektive 
2022-03-11.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår följande beslut till kommunfullmäktige: 
att Hedemora Energi AB:s ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga 1.  
 
att AB Hedemorabostäders ägardirektiv revideras i enlighet med bilaga 2.  
 

att Hedemora Kommunfastigheter AB:s ägardirektiv revideras i enlighet med 
bilaga 3. 
 
 
 
Tommy Hansen  Ann-Christine Östlund Bäckehag 
Kommundirektör  Kommunjurist 
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Ägardirektiv för AB Hedemorabostäder 
 
Detta ägardirektiv avser AB Hedemorabostäder, org nr 556052-1824, nedan kallat bolaget, 
och har antagits av kommunfullmäktige i Hedemora kommun den dag mån 2021, § XX, och 
fastställts av bolagsstämman den dag mån 2021. Ägardirektivet ersätter tidigare ägardirektiv 
antaget av kommunfullmäktige i Hedemora den 16 april 2019, § 68, och fastställt av 
bolagsstämman den 25 april 2019.  

 

1 § Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

  AB Hedemorabostäder ägs till 100 procent av Hedemora kommun. Bolaget är 
ett organ för kommunens verksamhet och är således underordnat densamma. 
Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv 
utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av 
bolagsstämman.  

2 § Kommunens direktivrätt 

 Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens (med stöd av delegation) utfärdade direktiv, såvida de 
inte står i strid mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning (ex vis aktiebolagslagen och offentlighet- och sekretesslagen) eller 
strider mot bolagets intresse. 

 Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

 Ägardirektiv ska årligen beslutas av bolagsstämman. 

3 § Verksamhet 

Föremålet och ändamålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med 
bolagsordningen och/eller inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska bolaget bedriva verksamheten 
enligt nedan. 

Bolaget har till uppgift att: 

- bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer vilket innebär att 
kommunen ställer marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget i enlighet 
med lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, inte 
skjuter till medel för att täcka underskott i verksamheten, vid borgen för 
bolagets lån tar ut en borgensavgift så att den sammanlagda kostnaden för 
kapitalet blir marknadsmässig, vid utlåning av medel till bolaget eller vid 
förmedling av lån tar ut en marknadsmässig ränta. 

- agera långsiktigt och på konkurrensneutrala villkor samt vara en seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer 
som gäller för denna sektor; 
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- medverka till en god och hållbar bostadsförsörjning inom Hedemora 
kommun och aktivt delta i den omställning som pågår inom kommunens 
särskilda boendeformer och genom att vara en aktiv aktör i genomförandet 
av bostadsförsörjningsplanen, och arbetet kring frågor om omkring 
framtida boende och inflyttning till kommunen. samt  
bidra till att möjliggöra en långsiktigt hållbar bostadsmarknad i 
kommunen, där utbudet av bostäder, krav på kvalitet och tillgänglighet 
motsvarar det behov som invånarna och potentiella inflyttare efterfrågar. 

- i samverkan med övriga aktörer på bostadsmarknaden värna om 
bostadsförsörjning även för kommuninvånare med särskilda behov; 

- vara aktiv i frågan om seniorbostäder; och att  
- särskilt uppmärksamma och underlätta ungdomarnas situation på 

bostadsmarknaden: särskilt uppmärksammas; 
- med största möjliga hänsyn till miljön aktivt påverka bostadsförsörjningen 

i Hedemora kommun, i den verksamhet som bedrivs vara vägledande och 
ett föredöme i enlighet med ägarens policy fastställd för byggande och 
boende. I miljöfrågor gäller det t ex allt från källsortering och den dagliga 
förvaltningen till materialval och att följa de nationella målen för 
minskning av energiförbrukningen; 

- verka på ett sådant sätt att det främjar inflyttning till kommunen samt  
- medverka till en fungerande integration; 
- i sin verksamhet ta största möjliga hänsyn till miljön och vara vägledande 

och ett föredöme i kommunen avseende allt från källsortering och den 
dagliga förvaltningen till materialval samt att följa de nationella målen för 
minskning av energiförbrukningen; 

- verka som en marknadskompletterande aktör inom Hedemora kommun för 
att främja, skapa förutsättningar för och bidra till ett blandat utbud av olika 
upplåtelseformer för boende och nya bostäder.  

- fullgöra sina åtaganden mot kunderna med hög leveranskvalitet och 
servicenivå; 

- i trygghetsfrågor skapa förutsättningar för gemenskap, grannsamverkan 
och brottsförebyggande åtgärder, i syfte att skapa trygghet och trivsel i 
bostadsområden och kommundelarna; 

- aktivt medverka för medinflytande och självförvaltning i bostadsområden 
och kommundelar, samt skapa förutsättningar för aktivt engagemang; 

- medverka till att utveckla Hedemora kommun i enlighet med den vision 
kommunfullmäktige tagit och kan komma att ta beslut om; 
bostadsförsörjningsplanen 

- tillse att anslutningspunkter för laddning av elbilar eller laddningsbara 
elhybrider är standard vid all nybyggnation hos bolaget så att fler kan 
dagpendla till och från näraliggande orter inom fem mils radie och bolaget 
ska utreda hur befintliga parkeringsplatser successivt kan anpassas till 
samma krav; 

- inför en fastighetsförsäljning alltid hembjuda Hedemora kommun att köpa 
fastigheten (hembudsskyldighet). 
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4 § Särskilda mål och uppdrag 

Bolaget ska verka utifrån Hedemora kommuns hållbarhetsstrategi, energi- och 
klimatstrategi för Hedemora kommun, de kommunövergripande målen i 
kommunens årliga Mål och budget och kommunens värdegrund KRAM.  

Bolaget ska följa de kommunövergripande styrdokumenten för digitalisering, 
informationssäkerhet- och dataskydd, säkerhetsskydd och arbete mot korruption, 
samt Riktlinje för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, 
Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning vid jubileum, 
etableringar, invigningar samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar, 
såvida de inte avviker från gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 

5 § Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens 
verksamheter 

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska 
präglas av samma helhetssyn och principen om att koncernnytta är överordnad. 
Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse. Ett koncernföretag kan inte tillåtas att optimera 
effektiviteten i sin verksamhet om det medför nackdelar för organisationen i sin 
helhet. Det innebär exempelvis att bolaget i möjligaste mån ska använda sig av 
kommunens verksamhetssystem. 

6 § Kommunens insyn, ledningsfunktion, bolagets 
informationsskyldighet, ägardialog och ägardirektiv 

 Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över 
bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kommunstyrelsen skall ges den 
information och tillställas de handlingar som den begär. 

 Detta innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande 
handlingar till kommunstyrelsen: 

1. protokoll från bolagsstämma; 
2. protokoll från styrelsesammanträde; 
3. bolagets årsredovisning; 
4. delårsrapporter enligt kommunens regler; 
5. revisionsberättelse; 
6. underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen; 
7. redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden per 

sista mars och per sista augusti; 
8. budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren. 

 
Tillsammans med delårsbokslut ska bolaget lämna rapport angående 
måluppfyllelse och uppföljning av ägardirektiv samt det ekonomiska läget i 
enlighet med kommunens instruktioner. 
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Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar 
och/eller bolagets styrelse eller VD finner det nödvändigt. I övrigt ska 
information lämnas när kommunen så önskar. Det innebär även att bolaget vid 
behov ska svara på frågor och interpellationer i kommunfullmäktige. 

Bolaget ska följa den av kommunstyrelsen antagna riktlinjen ”Riktlinje för 
utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag 
(helägt och delägt)” och medverka till att den uppfylls. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att 
fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet 
omfattar inte handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag. 
Sådan uppgift får uteslutas. Bolaget skall i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett. 

7 § Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut 
fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt samt beslut som enligt bolagsordningen ska fattas av bolagsstämman. 

Utöver vad som framgår av bolagsordningen skall bolaget inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande i följande frågor innan beslut fattas: 

1. planer på ny och ändrad inriktning av bolagets verksamhet och 
2. ändring av aktiekapital. 

 
Bolaget ska årligen presentera principer för investeringar för det kommande 
verksamhetsåret, som ska underställas kommunfullmäktige för beslut. 

En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 
en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår 
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med 
kommunstyrelsen. 

8 § Tidpunkter för delgivning av budget, redovisning och underlag för 
kommunens koncernredovisning 

Budgetunderlag och redovisning för verksamheter som bolaget förvaltar åt 
kommunen ska delges kommunstyrelsen enligt de tider som framgår av 
kommunen fastställda tidplan för styrprocesser. 

Bolagets ska medverka i den koncernredovisning som kommunkoncernen är 
skyldig att upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter till 
kommunen på tider som kommunen bestämmer. 

Bolagets redovisning skall vara öppen för kommunen och dess representanter.  
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9 § Årsredovisning, förvaltningsberättelsen och särskild 
bolagsstyrningsrapport 

Tillsammans med årsbokslut ska bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen, 
utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av de i bolagsordningen och dessa direktiv angivna 
syften och ramarna med desamma. Den finansiella rapporten ska antingen i 
årsredovisningens huvuddokument eller som bilaga kompletteras med en 
redovisning/rapport av efterlevnaden av kommunens kommunövergripande 
styrdokument och uppfyllelse av mål och uppdrag. 

Bolaget ska årligen i samband med årsredovisningen ta fram en särskild 
bolagsstyrningsrapport i enlighet med Sveriges Kommuner- och Regioners 
dokument om Principer för styrning - kommun- och regionägda bolag som ska 
lämnas till kommunstyrelsen inom ramen för kommunstyrelsens förstärkta 
uppsiktsplikt.  

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 
enligt 6 kap 1 och 9 §§ kommunallagen. 

10 § Ekonomiska mål 

 Bolaget ska arbeta under affärsmässiga principer och eftersträva att skapa en 
stark ekonomi på både kort och lång sikt. Bolaget ska agera så att ägarens risker 
minimeras. 

 Bolaget ska 

- ha en direktavkastning om minst 3,5 % (beräknas som driftnetto i 
förhållande till fastigheternas bokförda värde) 

- ha en långsiktig soliditet på minst 12 % beräknat på bolagets egna kapital. 
Vid beräkning med hänsyn till marknadsvärdering, bör den långsiktiga 
soliditeten vara minst 30 %. 
 

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget, 
ska utgöra utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och 
verksamhetsplanering. 

Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa 
långsiktiga krav. 

11 § Upphandling  

Bolaget ska samordna sin upphandling med kommunens 
upphandlingsorganisation där så är möjligt. Innan bolaget gör upphandlingar 
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, ska kommunen tillfrågas om 
den vill delta i upphandlingen.  
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12 § Finansiering och upplåning 

Investeringar kan finansieras med lån. Vid upptagande av lån externt kan 
kommunen lämna borgen. Vid upptagande av lån ska borgensavgift tas ut av 
kommunen. Bolaget ska samordna upptagande av krediter med kommunen.  

13 § Granskningsrapport 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån 
det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de 
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om 
bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket. 

14 § Arkiv 

Bolaget ska följa arkivreglementet för Hedemora kommun. Arkivmyndighet är 
kommunstyrelsen i Hedemora kommun. 

15 § Samråd angående VD och bolagschefers anställningsvillkor 

Bolaget ska samråda med kommundirektören vid anställning, lönesättning och 
fastställande av arbetsvillkor (gäller även den fortlöpande lönerevisionen) av 
bolagschefer. Detta för att ett helhetsperspektiv ska kunna anläggas för alla 
chefer oavsett organisatorisk tillhörighet inom kommunkoncernen. 

16 § Medverkan i kommunens planering och styrning m.m 

Bolaget ska delta i kommunkoncernens Mål- och budgetprocess och inkludera de 
kommunövergripande målen i sin verksamhet. Det innebär bland annat att bolaget ska 
bryta ner de kommunövergripande målen till sina egna. 

Bolaget ska även aktivt delta i den kommunala bygg- och planeringsprocessen, 
när denna omfattar eller berör bolagets verksamhetsområden. 

Bolaget ska följa av kommundirektören angivna principer för styrning, ledning, 
kontroll, uppföljning och utvärdering inom kommunkoncernen. 

17 § Revision 

 Den eller de revisorer i bolaget som samtidigt är revisorer i kommunen avlyftes 
sin tystnadsplikt gentemot övriga revisorer i kommunen. 

Dessa övriga revisorer åläggs samtidigt att iaktta samma tystnadsplikt som 
revisorerna i bolaget omfattas av för den information som de kunnat delges 
genom detta avlyftande av tystnadsplikten. 
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Ägardirektiv för Hedemora Energi AB 
Detta ägardirektiv avser Hedemora Energi AB, org nr 556115-5226, nedan kallat bolaget, och 
har antagits av kommunfullmäktige i Hedemora kommun den XX maj 2022, § XX, och 
fastställts av bolagsstämman den XX mån 2022. Ägardirektivet ersätter tidigare ägardirektiv 
antaget av kommunfullmäktige i Hedemora den 27 april 2021, § 71, och fastställt av 
bolagsstämman den XX mån 2021. 

 

1 § Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

  Hedemora Energi AB ägs till 100 procent av Hedemora kommun. Bolaget är ett 
organ för kommunens verksamhet och är således underordnat densamma. 
Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv 
utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av 
bolagsstämman.  

2 § Kommunens direktivrätt 

 Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens (med stöd av delegation) utfärdade direktiv, såvida de 
inte står i strid mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser i lag eller annan 
författning (ex vis aktiebolagslagen och offentlighet- och sekretesslagen) eller 
strider mot bolagets intresse. 

 Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

 Ägardirektiv ska årligen beslutas av bolagsstämman. 

3 § Verksamhet 

Föremålet och ändamålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med 
bolagsordningen och/eller inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska bolaget bedriva verksamheten 
enligt nedan. 

Bolaget har till uppgift att: 

- vara så effektivt så långsiktig konkurrensförmåga säkerställs; 
- aktivt genomföra ägarkommunens avfallsplan samt initiera erforderliga 

förändringar och uppdateringar av renhållningsföreskrifterna och 
avfallsplanen för kommunen; 

- utforma förslag till renhållningstaxa (renhållningstaxan anger principerna 
för hantering av renhållning); 

- aktivt arbeta för att bidra till att uppnå de lokala miljömålen; 
- aktivt informera allmänheten om bolagets verksamheter; 
- med hög leveranssäkerhet och servicenivå samt med största hänsyn till 

miljön erbjuda eldistribution, VA och hushållsavfallshantering till ett pris 
som bör vara lägre än jämförbara företag i länet; 
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- särskilt verka för att andelen förnyelsebar energi utnyttjas optimalt i 
bolaget och medverka till att utveckla Hedemora kommun i enlighet med 
kommunens vision; 

- uppnå målet att minst 97 % av befolkningen år 2021 har tillgång till 
bredband och minst 100 Mbit/s inom tätort eller småort och 70 % utanför 
tätort och småort; 

- följa den beslutade regionala bredbandsstrategin för Dalarna. 
 

Beslut i myndighetsutövningsfrågor vad gäller avfallshantering fattas av 
kommunstyrelsen, som är ansvarig nämnd för dessa frågor. 

4 § Särskilda mål och uppdrag 

Bolaget ska verka utifrån Hedemora kommuns hållbarhetsstrategi, energi- och 
klimatstrategi för Hedemora kommun, de kommunövergripande målen i 
kommunens årliga Mål och budget och kommunens värdegrund KRAM.  

Bolaget ska följa de kommunövergripande styrdokumenten för digitalisering, 
informationssäkerhet- och dataskydd, säkerhetsskydd och arbete mot korruption, 
samt Riktlinje för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, 
Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning vid jubileum, 
etableringar, invigningar samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar, 
såvida de inte avviker från gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 

5 § Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens 
verksamheter 

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska 
präglas av samma helhetssyn och principen om att koncernnytta är överordnad. 
Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse. Ett koncernföretag kan inte tillåtas att optimera 
effektiviteten i sin verksamhet om det medför nackdelar för organisationen i sin 
helhet. Det innebär exempelvis att bolaget i möjligaste mån ska använda sig av 
kommunens verksamhetssystem. 

6 § Kommunens insyn, ledningsfunktion, bolagets 
informationsskyldighet, ägardialog och ägardirektiv 

 Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över 
bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. 
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kommunstyrelsen skall ges den 
information och tillställas de handlingar som den begär. 

 Detta innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande 
handlingar till kommunstyrelsen: 

1. protokoll från bolagsstämma; 
2. protokoll från styrelsesammanträde; 
3. bolagets årsredovisning; 
4. delårsrapporter enligt kommunens regler; 
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5. revisionsberättelse; 
6. underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen; 
7. redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden per 

sista mars och per sista augusti; 
8. budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren. 

 
Tillsammans med delårsbokslut ska bolaget lämna rapport angående 
måluppfyllelse och uppföljning av ägardirektiv samt det ekonomiska läget i 
enlighet med kommunens instruktioner. 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar 
och/eller bolagets styrelse eller VD finner det nödvändigt. I övrigt ska 
information lämnas när kommunen så önskar. Det innebär även att bolaget vid 
behov ska svara på frågor och interpellationer i kommunfullmäktige. 

Bolaget ska följa den av kommunstyrelsen antagna riktlinjen ”Riktlinje för 
utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag 
(helägt och delägt)” och medverka till att den uppfylls. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att 
fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet 
omfattar inte handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag. 
Sådan uppgift får uteslutas. Bolaget skall i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett. 

7 § Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut 
fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt samt beslut som enligt bolagsordningen ska fattas av bolagsstämman. 

Utöver vad som framgår av bolagsordningen skall bolaget inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande i följande frågor innan beslut fattas: 

1. planer på ny och ändrad inriktning av bolagets verksamhet och 
2. ändring av aktiekapital. 

 
Bolaget ska årligen presentera principer för investeringar för det kommande 
verksamhetsåret, som ska underställas kommunfullmäktige för beslut. 

En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 
en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår 
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med 
kommunstyrelsen. 
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8 § Tidpunkter för delgivning av budget, redovisning och underlag för 
kommunens koncernredovisning 

Budgetunderlag och redovisning för verksamheter som bolaget förvaltar åt 
kommunen ska delges kommunstyrelsen enligt de tider som framgår av 
kommunen fastställda tidplan för styrprocesser. 

Bolagets ska medverka i den koncernredovisning som kommunkoncernen är 
skyldig att upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter till 
kommunen på tider som kommunen bestämmer. 

Bolagets redovisning skall vara öppen för kommunen och dess representanter.  

9 § Årsredovisning, förvaltningsberättelse och särskild 
bolagsstyrningsrapport 

Tillsammans med årsbokslut ska bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen, 
utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av de i bolagsordningen och dessa direktiv angivna 
syften och ramarna med desamma. Den finansiella rapporten ska antingen i 
årsredovisningens huvuddokument eller som bilaga kompletteras med en 
redovisning/rapport av efterlevnaden av kommunens kommunövergripande 
styrdokument och uppfyllelse av mål och uppdrag. 

Bolaget ska årligen i samband med årsredovisningen ta fram en särskild 
bolagsstyrningsrapport i enlighet med Sveriges Kommuner- och Regioners 
dokument om Principer för styrning - kommun- och regionägda bolag som ska 
lämnas till kommunstyrelsen inom ramen för kommunstyrelsens förstärkta 
uppsiktsplikt.  

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 
enligt 6 kap 1 och 9 §§ kommunallagen. 

10 § Ekonomiska mål 

 Räntabilitetsnivån på det totala kapitalet bör uppgå till minst 3 % realt. 

 Soliditetsnivån bör uppgå till 25 %. 

11 § Upphandling 

Bolaget ska samordna sin upphandling med kommunens 
upphandlingsorganisation där så är möjligt. Innan bolaget gör upphandlingar 
enligt lagen (2016:1145) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF), ska kommunen tillfrågas om den vill delta i 
upphandlingen.  

12 § Finansiering och upplåning 

Investeringar kan finansieras med lån. Vid upptagande av lån externt kan 
kommunen lämna borgen. Vid upptagande av lån ska borgensavgift tas ut av 
kommunen. Bolaget ska samordna upptagande av krediter med kommunen.  
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13 § Granskningsrapport 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån 
det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de 
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om 
bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket. 

14 § Arkiv 

Bolaget ska följa arkivreglementet för Hedemora kommun. Arkivmyndighet är 
kommunstyrelsen i Hedemora kommun. 

15 § Samråd angående VD och bolagschefers anställningsvillkor 

Bolaget ska samråda med kommundirektören vid anställning, lönesättning och 
fastställande av arbetsvillkor (gäller även den fortlöpande lönerevisionen) av 
bolagschefer. Detta för att ett helhetsperspektiv ska kunna anläggas för alla 
chefer oavsett organisatorisk tillhörighet inom kommunkoncernen. 

16 § Medverkan i kommunens planering och styrning m.m. 

 Bolaget ska delta i kommunkoncernens Mål- och budgetprocess och inkludera 
de kommunövergripande målen i sin verksamhet. Det innebär bland annat att 
bolaget ska bryta ner de kommunövergripande målen till sina egna. 

Bolaget ska även aktivt delta i den kommunala bygg- och planeringsprocessen, 
när denna omfattar eller berör bolagets verksamhetsområden. 

Bolaget ska följa av kommundirektören angivna principer för styrning, ledning, 
kontroll, uppföljning och utvärdering inom kommunkoncernen. 

17 § Revision 

 Den eller de revisorer i bolaget som samtidigt är revisorer i kommunen avlyftes 
sin tystnadsplikt gentemot övriga revisorer i kommunen. 

Dessa övriga revisorer åläggs samtidigt att iaktta samma tystnadsplikt som 
revisorerna i bolaget omfattas av för den information som de kunnat delges 
genom detta avlyftande av tystnadsplikten. 

18 § Dotterbolag 

 3 § 1 st, 4 – 9 §§ och 11 - 17 §§ i detta ägardirektiv ska bolaget ge som 
ägardirektiv till sitt/sina dotterbolag. Bolaget ska även ange ekonomiska mål till 
dotterbolaget/n i ägardirektiv. Där det i paragrafen står bolaget avses då 
dotterbolaget, och där det står kommunstyrelsen alt. kommunen avses 
kommunstyrelsen alt. kommunen. 
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Ägardirektiv för Hedemora kommunfastigheter AB                 
(fd Tjäderhuset i Hedemora AB) 

 

Detta ägardirektiv avser Hedemora kommunfastigheter AB, org nr 556197-7975, nedan kallat 
bolaget, och har antagits av kommunfullmäktige i Hedemora kommun den dag mån 2021, § 
XX, och fastställts av bolagsstämman den dag mån 2021. Ägardirektivet ersätter tidigare 
ägardirektiv antaget av kommunfullmäktige i Hedemora den 16 april 2019, § 68, och fastställt 
av bolagsstämman den 25 april 2019.  

 

1 § Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Hedemora kommunfastigheter AB ägs till 100 procent av Hedemora kommun. 
Bolaget är ett organ för kommunens verksamhet och således underordnat 
Hedemora kommun. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.  

2 § Kommunens direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens (med stöd av delegation) utfärdade direktiv, såvida de 
inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, lag eller 
författning eller strider mot bolagets intresse. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

Ägardirektiv ska årligen beslutas av bolagsstämman. 

3 § Verksamhet 

Föremålet och ändamålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för 
bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med 
bolagsordningen och/eller inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Utöver vad som anges i bolagsordningen ska bolaget bedriva verksamheten 
enligt nedan. 

Lokaler för närings- och föreningsverksamhet 

Hedemora kommunfastigheter AB ska, utifrån affärsmässiga principer, självt 
eller genom annan erbjuda näringslivet i enlighet med bolagsordningen 
ändamålsenliga och flexibla lokaler.  Bolaget ska även självt eller genom annan 
erbjuda det ideella föreningslivet ändamålsenliga och flexibla lokaler.  

Lokaler för kommunal verksamhet 

Hedemora kommunfastigheter AB:s syfte med kommunens verksamhetslokaler 
är att kommunen ska hyra dessa till så låg hyra som möjligt samtidigt som 
bolaget avsätter rimliga medel till underhåll för att upprätthålla ändamålsenliga 
verksamhetslokaler av god standard.  Förvaltningen ska kännetecknas av hög 
grad av kundfokus och kostnadseffektivitet. Hedemora kommunfastigheter AB 
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ska i sin verksamhet verka för att säkra en ekonomisk-, social- och ekologisk 
hållbarhet. 

För kommunens verksamhetslokaler ska Hedemora kommunfastigheter AB följa 
fattat beslut av kommunfullmäktige om modell för hyressättning av 
verksamhetslokaler. 

Övriga uppdrag 
 
Bolaget ska tillse att anslutningspunkter för laddning av elbilar eller 
laddningsbara elhybrider är standard vid all nybyggnation hos bolaget så att fler 
kan dagpendla till och från näraliggande orter inom fem mils radie och bolaget 
ska utreda hur befintliga parkeringsplatser successivt kan anpassas till samma 
krav. 

Bolaget ska under år 2021 utreda vilka möjligheter det finns att 
energieffektivisera de kommunägda fastigheterna och vilka energieffekter man 
kan uppnå med olika alternativ. 

Inför en fastighetsförsäljning ska alltid bolaget hembjuda Hedemora kommun att 
köpa fastigheten (hembudsskyldighet). 

4 § Särskilda mål och uppdrag 

Bolaget ska verka utifrån Hedemora kommuns hållbarhetsstrategi, energi- och 
klimatstrategi för Hedemora kommun, de kommunövergripande målen i 
kommunens årliga Mål och budget och kommunens värdegrund KRAM.  

Bolaget ska följa de kommunövergripande styrdokumenten för digitalisering, 
informationssäkerhet- och dataskydd, säkerhetsskydd och arbete mot korruption, 
samt Riktlinje för föreningsbidrag, evenemangsbidrag, sponsringsbidrag, 
Idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) och extern uppvaktning vid jubileum, 
etableringar, invigningar samt för goda idrottsliga- och kulturella gärningar, 
såvida de inte avviker från gällande lagar, förordningar och föreskrifter. 

5 § Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens 
verksamheter 

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska 
präglas av samma helhetssyn och principen om att koncernnytta är överordnad. 
Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse. Ett koncernföretag kan inte tillåtas att optimera 
effektiviteten i sin verksamhet om det medför nackdelar för organisationen i sin 
helhet. Det innebär exempelvis att bolaget i möjligaste mån ska använda sig av 
kommunens verksamhetssystem. 

6 § Kommunens insyn, ledningsfunktion, bolagets 
informationsskyldighet, ägardialog och ägardirektiv 

Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över 
bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet. 
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Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kommunstyrelsen skall ges den 
information och tillställas de handlingar som den begär.  

Detta innebär att bolaget löpande och utan dröjsmål ska översända följande 
handlingar till kommunstyrelsen: 

1. protokoll från bolagsstämma; 
2. protokoll från styrelsesammanträde; 
3. bolagets årsredovisning; 
4. delårsrapporter enligt kommunens regler; 
5. revisionsberättelse; 
6. underlag för sammanställning av koncernredovisning för 

kommunen; 
7. redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska 

förhållanden per sista mars och per sista augusti; 
8. budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren. 

 
Tillsammans med delårsbokslut ska bolaget lämna rapport angående 
måluppfyllelse och uppföljning av ägardirektiv samt det ekonomiska läget i 
enlighet med kommunens instruktioner. 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar 
och/eller bolagets styrelse eller VD finner det nödvändigt. I övrigt ska 
information lämnas när kommunen så önskar. Det innebär även att bolaget vid 
behov ska svara på frågor och interpellationer i kommunfullmäktige. 

Bolaget ska följa den av kommunstyrelsen antagna riktlinjen ”Riktlinje för 
utförande av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt i kommunala bolag 
(helägt och delägt)” och medverka till att den uppfylls. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att 
fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet 
omfattar inte handling eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag. 
Sådan uppgift får uteslutas. Bolaget skall i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett. 

7 § Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut 
fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt samt beslut som enligt bolagsordningen ska fattas av bolagsstämman.  

Utöver vad som framgår av bolagsordningen skall bolaget inhämta 
kommunfullmäktiges ställningstagande i följande frågor innan beslut fattas;  

1. Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet och 
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2. ändring av aktiekapital. 
 

Bolaget ska årligen presentera principer för investeringar för det kommande 
verksamhetsåret, som ska underställas kommunfullmäktige för beslut. 

En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 
en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår 
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med 
kommunstyrelsen. 

8 § Tidpunkter för delgivning av budget, redovisning och underlag för 
kommunens koncernredovisning 

Budgetunderlag och redovisning för verksamheter som bolaget förvaltar åt 
kommunen ska delges kommunstyrelsen enligt de tider som framgår av 
kommunen fastställda tidplan för styrprocesser. 

Bolagets ska medverka i den koncernredovisning som kommunkoncernen är 
skyldig att upprätta samt avlämna årsredovisning och delårsrapporter till 
kommunen på tider som kommunen bestämmer. 

Fastighetsobjekten ska redovisas var för sig i bokföringen. 

Bolagets redovisning skall vara öppen för kommunen och dess representanter.  

9 § Årsredovisning, förvaltningsberättelse och särskild 
bolagsstyrningsrapport 

Tillsammans med årsbokslut ska bolagets styrelse i förvaltningsberättelsen, 
utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av de i bolagsordningen och dessa direktiv angivna 
syften och ramarna med desamma. Den finansiella rapporten ska antingen i 
årsredovisningens huvuddokument eller som bilaga kompletteras med en 
redovisning/rapport av efterlevnaden av kommunens kommunövergripande 
styrdokument och uppfyllelse av mål och uppdrag. 

Bolaget ska årligen i samband med årsredovisningen ta fram en särskild 
bolagsstyrningsrapport i enlighet med Sveriges Kommuner- och Regioners 
dokument om Principer för styrning - kommun- och regionägda bolag som ska 
lämnas till kommunstyrelsen inom ramen för kommunstyrelsens förstärkta 
uppsiktsplikt.  

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 
enligt 6 kap 1 och 9 §§ kommunallagen. 

10 § Ekonomiska mål 

Bolaget ska ha en vinstmarginal på två procent avseende kommunal verksamhet. 

För kommersiella fastigheter ska bolaget ha en avkastning på sex procent på det 
totala kapitalet. 

 Soliditet ska inte gå under sex procent och långsiktigt uppgå till tio procent. 
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11 § Upphandling  

Bolaget ska samordna sin upphandling med kommunens 
upphandlingsorganisation där så är möjligt. Innan bolaget gör upphandlingar 
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, ska kommunen tillfrågas om 
den vill delta i upphandlingen.  

12 § Finansiering och upplåning 

Investeringar kan finansieras med lån. Vid upptagande av lån externt kan 
kommunen lämna borgen. Vid upptagande av lån ska borgensavgift tas ut av 
kommunen. Bolaget ska samordna upptagande av krediter med kommunen.  

13 § Granskningsrapport 

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 
särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån 
det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de 
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om 
bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket. 

14 § Arkiv 

Bolaget ska följa arkivreglementet för Hedemora kommun. Arkivmyndighet är 
kommunstyrelsen i Hedemora kommun. 

15 § Samråd angående VD och bolagschefers anställningsvillkor 

Bolaget ska samråda med kommundirektören vid anställning, lönesättning och 
fastställande av arbetsvillkor (gäller även den fortlöpande lönerevisionen) av 
bolagschefer. Detta för att ett helhetsperspektiv ska kunna anläggas för alla 
chefer oavsett organisatorisk tillhörighet inom kommunkoncernen. 

16 § Medverkan i kommunens planering och styrning m.m 

Bolaget ska delta i kommunkoncernens Mål- och budgetprocess och inkludera 
de kommunövergripande målen i sin verksamhet. Det innebär bland annat att 
bolaget ska bryta ner de kommunövergripande målen till sina egna. 

Bolaget ska även aktivt delta i den kommunala bygg- och planeringsprocessen, 
när denna omfattar eller berör bolagets verksamhetsområden. 

Bolaget ska följa av kommundirektören angivna principer för styrning, ledning, 
kontroll, uppföljning och utvärdering inom kommunkoncernen. 

17 § Revision 

Den eller de revisorer i bolaget som samtidigt är revisorer i kommunen avlyftes 
sin tystnadsplikt gentemot övriga revisorer i kommunen. 

Dessa övriga revisorer åläggs samtidigt att iaktta samma tystnadsplikt som 
revisorerna i bolaget omfattas av för den information som de kunnat delges 
genom detta avlyftande av tystnadsplikten. 
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Gunilla Jingstedt /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: kommun
Skickat: den 31 mars 2022 10:29
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: VB: Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Bifogade filer: Protokollsutdrag 220324 § 7 Bokslut 2021.pdf; Revisionsberättelse 2021.pdf; 

SDR_Granskningsrapport arbetsmiljö och ledarskap (slutlig).pdf; Årsredovisning 2021.pdf

Uppföljningsflagga:Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

 Hej,  
Detta mail har kommit till hedemora@kommun.se och vi skickar till dig för besvarande. 

Vänligen svara direkt till den ursprungliga avsändaren (inte till kundtjänst) samt ombesörj eventuell diarieföring. Är 
mailet inte avsett för dig att hantera, vänligen skicka tillbaka det till oss i kundtjänst. Om du vet vem som ska vara 
mottagaren, informera oss gärna om det så kan vi göra rätt vid nästa tillfälle.  

Hedemora kommuns tjänstegaranti säger att kunder/medborgare ska få åtminstone ett första svar från oss inom två 
arbetsdagar. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

ELISABETH  
Kundtjänst 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-34000 

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

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

Från: Ingeborg Forsberg <ingeborg.forsberg@avesta.se>  
Skickat: den 31 mars 2022 10:19 
Till: Fagersta kommun <info@fagersta.se>; Norbergs kommun <info@norberg.se>; kommun 
<kommun@hedemora.se>; Kommunkansliet <Kommunkansliet@avesta.se> 
Kopia: Mats Jansson <mats.jansson@avesta.se>; Anders Bjälevik <anders.bjalevik@politiker.norberg.se>; Anders 
Bjälevik (a.bjalevik@telia.com) <a.bjalevik@telia.com>; Helmut Hoffmann <helmut.hoffmann@fagersta.se>; Helmut 
Hoffmann (helmut.hoffmann@telia.com) <helmut.hoffmann@telia.com>; Jan‐Erik Olhans /Revisionsnämnd <jan‐
erik.olhans@hedemora.se>; Jan‐Erik Olhans (ecke.olhans@gmail.com) <ecke.olhans@gmail.com>; Mats Myrén 

~ HE. -DE.MORA 
~ KOMMUN 

KS111-22   170
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<mats.myren@avesta.se> 
Ämne: Årsredovisning 2021 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
 

Hej! 
 
Översänder årsredovisning 2021, protokollsutdrag, revisionsberättelse och granskningsrapport KPGM. 
 
De förtroendevaldas underskrifter i årsredovisningen är ännu inte komplett, bl. a på grund av sjukdom . 
Undertecknad årsredovisning skickas så snart den är komplett. 
 

 
 

  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.  

SÖDRA DALARNAS RÄDDNING ST JÄNSTFÖRBUND 
IFölib1mdslka11slli 

llngebor-g For-:sbe:rg1 
Admiraisttati,.. chef 
Post Södra Dalarna,, Räddni gSsijämsfförbund, Axel J ohnsons V~Q 70, 774 3(1 Avesta 
Telefo : 022ö-64 58 08, Väm: 0221:1-e4 58 80 
IE-post: i1111eoorg. forsberg@avesta.se 
Hemsida: 'IIW\11<.sdllf.nu 
Sca raa QR-koden 1il Yar införmationsfilm 



Direktionen Södra Dalarnas 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

2022-03-24 

Räddningsstation Horndal , torsdagen den 24 mars 2022 kl 14:00 

Olle Rahm (S) Norberg, Ordförande 
Joanna Gahnold (KL) Hedemora ersättare för Torbjörn Mood (L) Norberg 
Anders Vestman (S) Avesta , Vice ordförande 
Lars Levahn (S) Avesta 
Henrik Selin (S) Hedemora 
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Mats Jansson, räddningschef 
Ingeborg Forsberg, sekreterare 
Roger Seijsing, Vision 

Mikael Gråbo 
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Sekreterare 
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2022-03-30 Anslag tas ner 2022-04-21 

rq~-iV\,obe«:;r 
Ingeborg Forsberg - ~ 
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Direktionen Södra Dalarnas 
Rädd n ingstjänstförbu nd 

§ 7 Bokslut 2021 
Dnr2022-000014042 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-24 

Förbundet har haft en bruttokostnad på 70,0 Mkr och externa intäkter 
motsvarande 7,8 Mkr. 

Kostnaderna för verksamheten ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
erläggas genom bidrag från medlemskommunerna enligt de procentsatser som 
finns angivna i förbundsordningen. Kommunbidraget för verksamhetsåret 2021 
uppgår till totalt 66 382 tkr och fördelar sig mellan medlemskommunerna som 
följer: 

• Avesta kommun 48,8% 

• Hedemora kommun 23,4% 

• Fagersta kommun 19,4% 

• Norbergs kommun 8,4% 

32 395 tkr 

15 534 tkr 

12 877 tkr 

5 576 tkr 

Under 2012 fattades beslut om en begränsning av förbundets egna kapital 
motsvarande 7 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår. Det 
innebär att det egna kapitalet efter årets resultat får uppgå till totalt 3 555 tkr. 
En återbetalning kommer därför att göras med 54 tkr och fördelar sig mellan 
medlemskommunerna som följer: 

• Avesta kommun 48,8% 

• Hedemora kommun 23,4% 

• Fagersta kommun 19,4% 

• Norbergs kommun 8,4% 

Årets resultat 

26 tkr 

13 tkr 

10 tkr 

5 tkr 

Räkenskapsårets resultat uppgår till + 199 tkr. Detta är 199 tkr bättre än det 
budgeterade nollresultatet för året. 

Bland större avvikelser i bokslutet kan nämnas: 

In1äkt€'f 

Försäljning 
IVPA 
Extern utbildning 
Kommunbidrag 

I U<d ,agsbes<e kaode 

+ 324 tkr 
+ 122 tkr 
- 126 tkr 

- 98 tkr 

Sida 
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Direktionen Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

Ka;tnader 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-24 

Inköp av anläggningstillgångar och underhållsmaterial - 77 4 tkr 
Pensionskostnader inl<l. ränta pensionsskuld + 102 tkr 
Personalkostnader exkl. pensionskostnader + 1 205 tkr 
Lokalkostnader + 414 tkr 
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial - 356 tkr 
Reparation och underhåll maskiner och inventarier - 258 tkr 
Främmande tjänster (Avtal med SOS Alarm AB mm) -316 tkr 
Transponer, resor, biljetter + 177 tkr 

Plustecken före belopp visar resultat bättre än budget och minustecken resultat 
sämre än budget. 

Avvikelsen mot budget gällande kommunbidrag beror på att budgeterade 
pensionskostnader är lägre i den prognos som KP A AB lämnat vid årsskiftet än 
i tidigare lämnade prognoser. Förbundet budgeterar pensionskostnader och 
kommunbidrag enligt lämnade prognoser. Detta gör att stora avvikelser både på 
intäkts- och kostnadssidan kan uppstå när prognoser förändras. 

Fordringar 

Förbundets konfristiga fordringar uppgick vid årets början till ca 5,7 Mkr. Vid 
årets slut har de konfristiga fordringarna ökat med ca 2,1 Mkr till ca 7,8 Mkr. 
Ökningen beror bl a på ökade fordringar på medlernskommunerna avseende 
pensionskostnader. 

Skulder 

Förbundets långfristiga skulder uppgick vid årets början till 733 tkr. Under året 
har de långfristiga skulderna ökat till 1 071 tkr, dvs en ökning med 338 tkr. De 
långfristiga skulderna utgörs i sin helhet av långfristiga leasingskulder. 

Förbundets konfristiga skulder uppgick vid årets början till ca 9,4 Mkr. Under 
året har de konfristiga skulderna minskat med ca 0,3 Mkr till ca 9,1 Mkr. 
Minskningen beror bl a på att de upplupna kostnaderna minskat med ca 0,4 
Mkr sedan föregående årsskifte. 

A uättning till penswner 

Avsättning till pensioner (ej individuella delen) uppgår till ca 37,0 Mkr. 
Pensionsavsättningarna har därmed ökat med ca 1,9 Mkr. 

Individuella delen har hanterats som konfristig skuld, och uppgår till ca 1,4 
Mkr. 

Sida 
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Direktionen Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

Eg;t kapi,tal 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-24 

Förbundets egna kapital var vid årets slut 3 410 tkr. Då det egna kapitalet 
överstiger begränsningen av eget kapital enligt§ 16 förbundsordningen kommer 
överstigande del om 54 tkr att återbetalas till medlemskommunema. 

Förbundets egna kapital uppgår efter återbetalningen till 3 555 tkr. 

Beredmnglbmandling 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-24 § 3 

Direktionen Sölra Dalarnas Räddmngsdänst/ärbunds klut 
Bokslut 2021 godkänns och överlämnas till revisorerna och 
medlems kommunerna. 

Utdrag skickas till: 

Kommunkansli Avesta 
Kommunkansli Hedemora 
Kommunkansli Norberg 
Kommunkansli Fagersta 

Sida 
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1 Vision 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds medlemskommuner skall vara Sveriges minst olyckdrabbade 
kommuner. 

2 Värdegrund 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds värdegrund är fastställd av förbundsdirektionen i maj 2019 
och lyder: 

 

 

 

 

 

Vi inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund är LYHÖRDA, visar RESPEKT och tar ANSVAR 
för varandra, individen, samhället och miljön. Genom vård PROFESSIONELLA agerande får vi 
FÖRTROENDE av samhället och skapar TRYGGHET. Vi värnar om alla genom ÖPPENHET och 
OMTANKTE.  

Vi finns till för Er! 

3 Politisk styrning 
Förbundet styrs av en förbundsdirektion vars representanter utses av respektive medlemskommuns 
fullmäktige. Den politiska organisationen har bestått av tre ledamöter från Avesta, två ledamöter från 
Hedemora, två ledamöter från Norberg och två ledamöter från Fagersta kommun. Vidare finns ett 
arbetsutskott med fyra ledamöter. Under året har hållits 7 protokollförda möten för direktionen och 4 
för arbetsutskottet. 

Ledamöter i direktionen: 

Norberg 

Ordinarie   Ersättare 

Olle Rahm (S) ordförande  Eva Pålsson (S) 
Torbjörn Mood (L)  Christer Hedberg (PNF) T.o.m. 2021-06-21 
   Johan Hjelm (PNF) Fr. o. m. 201-06-22 
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Avesta 

Ordinarie   Ersättare 

Anders Vestman (S) vice ordförande Eva Lidström (S) 
Lars Levahn (S)  Gerd Svedberg (S) 
Rolf Rickmo (M)  Annika Johansson (C) 

Hedemora 

Ordinarie   Ersättare 

Henrik Selin (S)  Anette Granegärd (C) 
Mikael Gråbo (M)  Joanna Gahnold (KL) 

Fagersta 

Ordinarie   Ersättare 

Bengt Lindgren (S)  Eleonor Wikman (S) 
Maria Lang Larsson (M)       Gunilla Molin (M)                     

Ledamöter i arbetsutskottet: 

Ordinarie   Ersättare 

Olle Rahm (S) ordförande  Maria Lang Larsson (M) 
Anders Vestman (S)  Mikael Gråbo (M) 
Henrik Selin (S)   
Bengt Lindgren (S) 
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4 Ordförande har ordet 
 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) består av räddningstjänsten i Avesta, Hedemora, 
Fagersta samt Norberg. 

De viktigaste uppgifterna för räddningstjänsten är att verka för att inga olyckor inträffar samt att göra 
insatser när det behövs. 

Även 2021 har varit ett år som påverkats och präglats av pandemin Covid-19, så även vår verksamhet. 
Det har inneburit att våra verksamheter, främst förebyggande, har behövt rätta sig efter de restriktioner 
som under året kommit och gått. 

Förbundets ekonomi har under året följt den satta budgetramen och resultatet hamnade på ett litet 
överskott.  

Målsättningen med att 10% av utryckande personal ska vara kvinnor har vi dock inte lyckats uppfylla. 
De planer som fanns gällande rekrytering och intresseexponering för kvinnor har i stort spolierats av 
pandemins restriktioner. Under året har vi genomfört  

ett antal rekryteringar och tillgången på sökande har i stort varit god. Även avdelningschefer för 
räddning- respektive förebyggandeavdelningen har rekryterats. 

Under 2021 har utredningar av arbetsmiljön och ledarskap upptagit en stor tid av direktionens möten. 
Detta har mynnat ut i ytterligare utredningar som kommer att genomföras under nästkommande år. 

Direktionens möten har under året genomförts såväl med fysiskt närvara som digitalt via länk.  

De slutövningar där ledamöter i direktionen varit inbjudna ställdes in på grund av pandemin. Även 
förbundets årliga julfest ställdes in av samma anledning. 

Jag vill på mina och direktionens vägnar tacka personalen för det gångna året samt hoppas och önskar 
ett kommande år med en god ton och gott samarbete. Vill också tacka våra medlemskommuner för 
förtroendet. 

 

Olle Rahm 
Ordförande SDR 
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5 Räddningschefens sammanfattning av verksamheten 2021 
 

Räddningstjänst 
Under 2021 genomförde Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund totalt 1 119 utryckningar. Detta är 
färre än genomsnittet ur ett 5-årsperspektiv. Antalet trafikolyckor var i linje med förra året vilket är 
lägre än normalt. Antalet bränder i skog och mark samt bränder i byggnader har varit betydligt färre än 
2020. En utmaning är dock att antalet bränder i fordon ökar. Flertalet av dessa bränder bedöms vara 
anlagda. Automatiska brandlarm och servicelarm har varit färre än normalt under 2021. Pågående 
pandemi bedöms vara huvudorsaken till detta. Antalet sjukvårdslarm (IVPA) var betydligt färre 2021 
än 2020. 

Covid-19 
Coronapandemin har även under stora delar av detta år påverkat oss med olika 
restriktioner från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Under hösten, från 1 oktober, släpptes 
restriktionerna och vi började återgå till ett normalläge för verksamheten. När sedan smittspridningen 
ökade under december månad återgick vi i stort till tidigare restriktioner.   
Vi har haft en väl genomarbetad intern plan för restriktioner och åtgärder som vi vid några tillfällen 
har reviderat i takt med att allmänna restriktioner förändrats. Planen har även innehållit förberedelser 
för större personalbortfall. Generellt har vi klarat pandemin även detta år på ett bra sätt. Den 
utryckande verksamheten har i stort varit normalt bemannad. Vissa medarbetare har arbetat hemifrån 
när arbetet så medgett. 

KPMG 
På uppdrag av förbundets revisorer har KPMG under sommaren och del av hösten genomfört en 
granskning av förbundets ledarskap och arbetsmiljö. Granskningsrapporten presenterades i slutet av 
oktober. Förslag lämnades att genomföra fördjupade utredningsåtgärder inom tolv olika områden. 
Direktionen beslutade om åtgärder i enlighet med KPMG:s förslag i slutet av november. Flertalet av 
utredningsåtgärderna kommer att genomföras 2022 av extern konsult. 

Personal 
Under 2021 har en insatsledare gått i pension. Vi rekryterade hans efterträdare under våren. Två 
heltidsbrandmän och en beredskapsbrandman har rekryterats. Även ny driftområdesansvarig för extern 
utbildning har rekryterats under året. Det nya handlingsprogrammet som fastställdes i slutet av 2021 
innehåller målet att personalomsättningen för heltidsanställd personal inte ska överstiga 4% per år 
undantaget pensionsavgångar. 
Under hösten rekryterades en ny chef för räddningsavdelningen. Efter att chefen för 
räddningsavdelningen rekryterats internt startade en rekryteringsprocess där en ny chef för 
skyddsavdelningen rekryterades externt i slutet av 2021. 

Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet för 2021 visar ett överskott på 199 tkr. Bland större budgetavvikelser från 
budget kan nämnas att personalkostnaderna har varit lägre än budget pga. olika personalvakanser samt 
lägre arbetsgivaravgifter än budget pga. coronapandemin mm. Intäkterna för extern utbildning har 
varit lägre än budget under året. Efter bokslut 2021 är förbundets egna kapital 3 555 tkr.  
   

Mats Jansson 
Räddningschef 
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6 Mål och måluppföljning 
Direktionen har fastställt nedanstående mål för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.  

Nationella mål 

Med de nationella målen vill staten förhindra att ambitionsnivån blir för låg i kommunen för skydd 
mot olyckor. De nationella målen är riktningsgivande för det allmännas ansvar, är övergripande och 
kan brytas ner i kommunerna. 

Följande två nationella mål finns beskrivna i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor: 

1. Lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö, ett 
med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd. 

2. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan genomföras inom 
en godtagbar tid och på ett effektivt sätt. 

Övergripande mål 

Förbundets medlemskommuner ska ha en bra olycksförebyggande verksamhet och en väl fungerande 
räddningstjänst kopplat till de nationella målen. Miljön ska vara säker att bo, vistas och verka i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Introduktionsutbildning av personal från Boliden Garpenberg 
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Verksamhetsspecifika mål 

Mål som SDR ska arbeta med att uppnå under handlingsprogrammets löptid. De verksamhetsspecifika 
målen skall vara mätbara och konkreta för att enkelt kunna följas upp. En kontinuerlig översyn av 
måluppfyllelse genomförs årligen. Nedan redovisas måluppföljningen 2021-12-31. 

 
                 Målet är uppfyllt                            Målet är delvis uppfyllt              Målet är inte uppfyllt 

 

 
Mål Förväntat resultat Kommentarer 

2021-12-31 

Mål-
upp-

fyllelse 

Tillsynsverksamheten skall 
bedrivas utifrån det behov 
och risker som finns inom 
respektive 
verksamhetsområde 

Tillsynsplan omfattande minst 150 st. 
tillsynsobjekt upprättas årligen och 
fullföljs. Val av tillsynsobjekt och 
intervall mellan tillsynen sker utefter 
behov och risker som finns. 

Antal tillsynsbesök med 
fokusområden skolor, förskolor, 
hotell och flerbostadshus 
uppgick till 153 st. Tillsynsplan 
uppfylldes. Samtliga skolor, 
förskolor och hotell (inkl. 
vandrarhem osv.) i förbundet 
tillsynades. 

 

Hantera alla de till-
ståndsansökningarna för 
både brandfarliga och 
explosiva varor som 
lämnas/skickas in till 
förbundet med god kvalitet 
inom rimlig tid. 

Samtliga som lämnar in en komplett 
ansökan skall ha ett besked inom 3 
månader om huruvida de får hantera 
brandfarliga och/eller explosiva varor. 

Målet uppfyllt med 100%. 
Beskedet ges oftast inom 1 
månad efter komplett ansökan. 

  

Samverkan med i första 
hand medlemskommunerna i 
frågor rörande riskhantering 
i samhällsbyggnadsfrågor 
skall hanteras med god 
kvalitet inom rimlig tid. 

Kvalitativa svar skall lämnas på 
inkomna remisser inom angiven 
remisstid. 

Remisser inkommer löpande 
och under perioden har svar 
lämnats inom angiven remisstid. 

 

 
Anställda hos företag, 
förvaltningar och 
organisationer skall ha 
kunskap att kunna 
genomföra förebyggande, 
skadebegränsande och 
livräddande åtgärder 
kopplade till brand eller 
sjukdomsfall. 

Utbildningar inom dessa områden skall 
erbjudas inom den tid som kunderna 
önskar, till ett marknadsmässigt pris 
och hållas av godkända instruktörer. 
Antalet utbildade personer ska vara i 
genomsnitt 2 500 varje år. 

Antal utbildade landade på  
ca 1 600 personer vilket är en 
viss återhämtning jämfört med 
förra året men fortfarande inte 
ett normalläge. 

  

SDR är sammanhållande i 
frågor rörande förebyggande 
av bränder och storskaliga 
kemikalieolyckor inom 
förbundsområdet. 

SDR kallar till kvartalsvisa träffar med 
Sevesoföretag och samarbetar med 
Länsstyrelserna rörande tillsyn av 
dessa. 

Träffar med samtliga företag 
som hanterar kemikalier 
storskaligt inom 
förbundsområdet har skett under 
perioden. Säkerhetsråd med 
regelbundna träffar med de 
myndigheter som hanterar 
säkerhetsfrågor sker genom våra 
båda länsstyrelsers försorg. 
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Antalet inträffade 
bostadsbränder ska minska 
med 5% inom 
förbundsområdet 

Tillsyn och bostadsbesök enligt KUB 
modellen, med fokus på områden där 
många tidigare bränder inträffat, skall 
genomföras. KUB-besöken skall uppgå 
till 500 per år. Utöver det bistå 
medlemskommunerna i satsningar för 
individanpassat brandskydd. Antalet 
bostads- bränder ska minska med 5% 
under mandatperioden 2019-2022. 

Inga KUB-besök utfördes 2021 
p.g.a. pandemin. Antal bränder 
har under 2021 varit över 30 % 
lägre än 2020 samt innan 
pandemin 2019 och . Effekten 
kan ha med pandemin att göra 
men även till viss del med 
satsning på flerbostadshus-
tillsyn.     

  

Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet skall 
involvera hela 
organisationen. 

Tydligare arbetsmiljöarbete där ansvar 
och befogenheter delegeras till rätt 
beslutsnivåer inom hela organisationen. 

Ny arbetsmiljöplan är under 
framtagning men ej klar. 
Förslag till ny plan bedöms 
kunna presenteras under våren 
2022. 

  

SDR ska ingå i en etablerad 
systemledning. 

SDR ska under handlingsprogrammets 
löptid öka förbundets operativa, 
strategiska och normativa förmåga. 
Detta ska uppnås genom samverkan 
med andra räddningstjänster för 
upprättande av gemensamma 
ledningsnivåer för bakre ledning. Den 
bakre ledningen ska vara ständigt 
bemannad och ha förmåga att 
kontinuerligt bedöma och anpassa 
ledning och användning av resurser. 

Systemledningen för 
Räddningsregion Bergslagen 
(RRB) driftsattes den 12/5 2020. 
I samband med driftstarten 
flyttades räddningsåtgörningen 
från Falun till Örebro, där 
ledningssystemets bakre ledning 
är lokaliserad. Det pågår en 
kontinuerlig utveckling av den 
befintliga organisationen för att 
förbättra och vidareutveckla 
samverkansformen.  

  

SDR ska ha aktuella 
insatsplaner på samtliga 
objekt där sådant stöd 
behövs för en lyckad insats. 

SDR skall årligen skapa insatsplaner 
för nytillkomna objekt inom 
förbundsområdet samt under 
handlingsprogrammets löptid revidera 
samtliga insatsplaner och göra dessa 
digitalt tillgängliga. Under 2020 ska ett 
styrdokument upprättas för vilka typer 
av objekt som insatsplaner ska 
upprättas. 

Flertalet av våra "högriskobjekt" 
har färdiga insatsplaner och 
insatsstöd som revideras 
kontinuerlig utifrån 
verksamhetsförändringar, i 
samarbete mellan verksamhet 
och SDR. SDR har dock inte 
upprättat något styrdokument än 
och saknar heltäckande 
överblick över insatsplanbehov 
och status i förbundet. 

  

Utveckla lärandet av 
inträffade händelser. 
Erfarenheter och brister skall 
leda till åtgärdsplaner 
kopplade till utbildning. 

Olycksutredningar ska utföras efter 
varje räddningstjänstinsats enligt 
gällande rutiner.  
Erfarenhetsåterkoppling till berörd 
personal ska genomföras vid utökade 
utredningar. 

Olycksförloppsutredningar 
genomförs för insatser av 
omfattande karaktär. 
Erfarenhetsåterföring sker 
genom slutsatser från 
utredningarna eller i enklare 
form genom insatsuppföljning. 
Under 2021 genomfördes inga 
fördjupade olycksförlopps-
utredningar p.g.a. frånvaro av 
större allvarliga händelser.   

  

Räddningsstyrkornas 
anspänningstider ska hållas 
vid alla typer av larm 

Anspänningstiderna för respektive 
styrka ska hållas vid 90 % av 
insatserna. Tiden ska mätas genom 
indikation första fordon ut. Vid förlarm 
mäts tiden från huvudlarmet. 

Det kvarstår tekniska 
utmaningar med att 
kvalitetssäkra anspänningstiden 
för respektive station. En av 
svårigheterna återfinns i form av 
att "beräkna" exakta tider, 
särskilt då larmkvittensen via 
Rakel kan variera. 
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SDR ska under varje 
mandatperiod utföra risk- 
och sårbarhetsanalys för sin 
egen verksamhet. 

Även SDR kan bli drabbade av olika 
extraordinära händelser. Genom att 
arbeta proaktivt ska påverkansgraden 
minska. 

Vi har ännu inte genomfört 
arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen (RSA). En 
intern arbetsgrupp ska 
genomföra arbetet under 2022. 

  

SDR ska kunna bedriva 
fullgod verksamhet under 
höjd beredskap. 

SDR ska planera för att under höjd 
beredskap (skärpt som högsta) kunna 
utföra sina åtaganden kopplade till 
verksamheten. 

Vi har vår personal 
krigsplacerad sen flera år 
tillbaka och har kommit en bit i 
planeringen gällande höjd 
beredskap och vår interna 
krigsorganisation. 
Kontinuitetsplanering, 
information och utbildning ska 
intensifieras. 

  

 

7 Förbundets organisation och verksamhetsområden 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har under året haft ca 160 anställda varav ca 130 
tillsvidareanställda. Förbundet har svarat för Hedemora, Avesta, Norberg och Fagersta kommuners 
räddningstjänst, medverkat i kommunernas skadeförebyggande verksamhet, totalförsvar och 
samhällsskydd samt sotningsväsende. 

Förbundet har varit organiserat i följande tre avdelningar: 

 Förbundskansli 
 Skyddsavdelning 
 Räddningsavdelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räddningschef 
Sotningsväsen 

(Avesta, Hedemora, 
Norbe rg, Fagersta) 
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Förbundets ledningsgrupp har under året bestått av räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef 
Joel Hellbe, 2:e stf räddningschef Kamil Bialas, administrativ chef Ingeborg Forsberg och 
säkerhetsskyddschef Robert Sundin. 

 Förbundsgemensamt 
Säkerhet och krisberedskap 

Säkerhet och krisberedskap är ett driftområde som inrättades 2019 och som leds av 
säkerhetsskyddschef Robert Sundin. Driftområdet har hand om säkerhetsskydd, krisberedskap, 
systematiskt brandskyddsarbete, dataskydd samt externa utrymnings- och insatsplaner.  

Säkerhet och krisberedskap är en samordnande funktion för SDR och medlemskommunerna gällande 
säkerhetsskydd och krisberedskapsfrågor. 

Under större delen av 2021 har vi lämnat stöd till alla förbundets medlemskommuner men även andra 
externa aktörer inom områdena säkerhetsskydd och krisberedskap. 

Stöd till medlemskommuner 

Inom ramen för uppdragen till medlemskommunerna har vi bl a genomfört följande arbetsuppgifter: 

• Säkerhetsskyddsarbete, säkerhetsprövningar, intervjuer och kontroller samt övriga 
skyldigheter enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) och säkerhetsskyddsförordning (2018:658) 
samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

• Delar av kommunernas del av överenskommelserna mellan MSB och SKR gällande 
krisberedskap samt civilt försvar 

• Övning och utbildning inom säkerhetsskydd, krisberedskap och totalförsvar 
• Kontroll, service och testning av larmanordningar för ”viktigt meddelande till allmänheten” 

(VMA). 
• Kontinuerlig samverkan och stöd gällande omvärldsbevakning, olika planläggningar och 

hanteringar mm. 

Verksamheten under året  

Stor kraft har lagts på att hantera Coronapandemin internt samt externt med framtagande av rutiner, 
handlingsplaner, hantering och samverkan med alla övriga aktörer inom Dalarnas och Västmanlands 
län samt omvärldsbevakning. Ett stort antal samverkansmöten har genomförts inom båda länen för att 
möta pandemins hot och risker. 

Under året har vi har deltagit i en större totalförsvarsdag i Västmanland. SDR har även medverkat i 
digitala krisledningsdagar (vår och höst) i Dalarna, ingått i olika samverkansgrupper inom båda länen 
samt samordnat övrig planläggning för Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta kommun för 
innevarande mandatperiod. 

Övrig samverkan med myndigheter, kommuner och andra organisationer samt omvärldsbevakning har 
skett kontinuerligt. 

Säkerhetsskyddsanalys är framtagen 2019 och har reviderats/redigerats under de sista två åren, den ska 
under 2022 beslutas och leda fram till säkerhetsskyddsåtgärder för att möta hoten från omvärlden. 

7.1 
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Framtiden 

Under 2022 kommer vi att arbeta vidare med risk- och sårbarhetsanalysen och fastställandet av 
säkerhetsskyddsanalysen samt säkerhetsskyddsåtgärder över förbundets verksamheter. Analyserna 
kommer att delges direktionen. Därefter kommer nya rutiner och åtgärder att arbetas fram för att möta 
omvärldens krav, hot och sårbarheter.  

Vi ser SDR som en fortsatt viktig aktör inom området säkerhetsskydd, krisberedskap och totalförsvar 
för våra medlemskommuner och övriga aktörer inom vårt geografiska område och hoppas på en 
fortsatt samordnande roll inom dessa områden. 

Fortsatt intern och extern planering och samverkan inom civilt försvar och totalförsvaret kommer att 
genomföras enligt överenskommelserna mellan MSB och SKR för att möta omvärldens hot och det 
ökande säkerhetspolitiska läget. 

  

OM ISEN ELLER ,KRIGET KOMMER 
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 Förbundskansli 
Förbundskansliet ska ge direktionen, medlemskommunerna, förbundets olika verksamhetsgrenar och 
kommuninnevånarna en ändamålsenlig service.  

Kansliet ska fungera som en stödfunktion för hela förbundet i frågor som rör ekonomi, personalfrågor 
och övriga administrativa uppgifter såsom administration av direktionens handlingar och protokoll 
samt post- och diariehantering. 

På förbundskansliet arbetar tre kvinnor.   

Verksamheten under året  

Under året som gått har förbundets direktion hållit 7 sammanträden, ett på räddningsstationen i 
Fagersta och övriga på räddningsstationen i Avesta. Direktionssammanträdena har , med anledning av 
rådande Coronapandemi, genomförts med möjlighet för ledamöterna att delta via Teamslänk. 
Direktionens arbetsutskott har hållit 4 sammanträden, samtliga på räddningsstationen i Avesta.  

Under 2021 har arbetet med E-faktura (faktura till kund) fortsatt. Arbetet är ännu inte genomfört och  
kommer att fortsätta under 2022. 

Framtiden 

På kansliet arbetar vi kontinuerligt med att vidareutveckla rutiner och arbetsplaner för budgetarbete, 
löpande ekonomiuppföljning, årsredovisning mm. Arbetet bedrivs för att säkerställa att våra åtaganden 
löses på ett bra och säkert sätt. För att klara detta uppdrag och kunna möta förändringar inom våra 
ansvarsområden krävs kontinuerlig kompetensutveckling, omvärldsbevakning och god intern 
kommunikation. 

 Skyddsavdelningen 
Verksamheten på skyddsavdelningen bedrivs inom driftområdena Extern utbildning och 
Myndighetsutövning. Driftområdet Kommunal beredskap har under 2019 lyfts ur Skyddsavdelningen 
och har gjorts om till ett driftområde direkt under räddningschefen som benämns Säkerhet och 
Krisberedskap.  

Extern Utbildning 

Verksamheten inom driftområdet Extern utbildning bedrivs med målsättning att erbjuda kommunala 
förvaltningar, skolor, föreningar, företag och övriga kommuninvånare högkvalitativa utbildningar 
inom brandskyddsområdet. Volymen extern utbildning har minskat avsevärt under pandemin och har 
landat på ca 1 000 utbildade personer 2020 och 1 500 personer 2021 att jämföras med 2 200 utbildade 
personer under 2019. De flesta utbildningar under 2020 genomfördes på distans. Utbildningar bedrivs 
antingen direkt mot kund eller med Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB som uppdragsgivare 
via ett samarbetsavtal.  

Minskningen har varit minst inom Heta arbeten och kategorin ”övriga” (bl.a. utbildning av industrins 
egna vägvisare/insatsstyrkor). Störst minskning har skett inom utbildningskategorin 
sjukvårdsutbildningar (HLR mm.) som var knepigast att genomföra på ett smittskyddssäkert sätt. Det 
finns god förhoppning att rejäl återhämtning av utbildningsvolymen kommer ske under 2022.  

7.2 

7.3 
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Verksamheten inom Extern utbildning bedrivs till större delen av 3 st. instruktörer, som även nyttjas 
som vikarierande brandmän under semesterperioder och vid tider då beläggningen på extern utbildning 
är lägre, men även styrkorna engageras i vissa externa utbildningsinsatser, t.ex. 
brandskyddsinformation vid hembesök.  

 

Byggrådgivning 

Inom driftområdet Byggrådgivning, bistår räddningstjänsten våra medlemskommuner i byggprocessen 
med att granska de föreslagna brandskyddslösningarna för nybyggnationer. Tack vare det ges 
möjlighet att åtgärda eventuella brister i brandskyddet redan i projekteringsstadiet. Ytterligare nytta 
med att vara med i byggprocessen är att räddningstjänsten hålls uppdaterad om nytillkomna byggnader 
inom vårt område. Under 2021 har Skyddsavdelningen varit inkopplad som sakkunnig i brandfrågor 
samt som granskare av konsultupprättade brandskyddsdokumentationer på 23 st. ny-, om- och 
tillbyggnader. 

Byggrådgivningen bedrivs till större delen av driftområdesansvarige för Myndighetsutövning samt av 
chefen för skyddsavdelningen. 

Myndighetsutövning 

Verksamheten inom driftområdet Myndighetsutövning inbegriper främst tillsyn enligt Lag om skydd 
mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt även tillståndsgivning 
inom LBE. Tillsyn enligt LSO fokuserar på byggnaders brandskydd och är traditionellt inriktad på 
verksamheter där konsekvens av en brand kan bli stora t.ex. skolor, samlingslokaler och äldreboenden. 
Tillsynsverksamheten under 2021 fokuserade på skolor, förskolor och hotell. Även 2020 års satsning 
på tillsyn av flerbostadshus fortsatte en del in på år 2021.  

Enligt LSO, tillsynas även s.k. farliga verksamheter, inom vilken kategori sorterar främst våra stora 
industrier. Tillsyn och tillståndsgivning inom LBE syftar till att säkra att storskalig hantering av 
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brandfarliga varor (brandfarliga gaser och vätskor) sker på ett betryggande sätt för att minimera risker 
för allvarliga bränder.   

Varje år tas det fram en tillsynsplan där fokus under 2020 har varit skolor, förskolor och hotell, fokus 
under 2022 blir vårdmiljöer och flerbostadshus (2020 tillsynades mest flerbostadshus med hyresrätter, 
denna gång blir fokus på bostadsrätter). Tillsynsverksamheten har under året i stort bedrivits enligt 
fastställd tillsynsplan, med 153 st. tillsynsbesök och ca 22 beviljade tillstånd enligt LBE. Tillsyn 
bedrivs av 3 st. tillsynsförrättare (tillika insatsledare) och av chefen för skyddsavdelningen.  

 Räddningsavdelningen 
Räddningsavdelningen har ansvar för räddningstjänstförbundets skadeavhjälpande funktion. Det 
innebär lite mer konkret den operativa beredskap som respektive räddningsstation producerar.  
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har räddningsstationer i Avesta, Hedemora, Fagersta, 
Norberg, Långshyttan och Horndal. Räddningsstyrkan i Avesta bemannas med heltidsanställd 
personal. Fagersta bemannas med en dagtidsstyrka på heltid samt en styrka med 
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) på övrig tid. Övriga räddningsstyrkor består av RiB-
personal. I Fors finns ett s.k. räddningsvärn med frivilliga brandmän som rutinmässigt larmas ut vid 
räddningsinsatser. Verksamheten är lokaliserad i en räddningsstation som ägs av Stora Enso AB. 
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Räddningspersonalen agerar skadeavhjälpande inom flertalet olika larmkategorier. De mest frekvent 
förekomna larmtyperna, ofta omnämnt som ”vardagsolyckor”, är automatiserade brand- och 
inbrottslarm, trafikolyckor och bränder. Utöver det återfinns bland annat sjukvårdslarm, suicid, 
tågolyckor och terrängbränder. 

Personalen vid räddningsavdelningen övar på regelbunden basis för att upprätthålla god kompetens 
och kunskap inom räddningsverksamheten.  

Verksamheten under året  

Verksamhetsåret 2021 har varit ett år, där i likhet med föregående år, utmaningar kopplade Covid-19 
har haft stor påverkan. Pandemin har inneburit flertalet olika utmaningar kopplat till den operativa 
såväl som den förebyggande verksamheten. Utryckningsverksamhet har fått kompletteras med 
säkerhetsutrustning och nya rutiner, särskilt med fokus på insatser där personkontakt förekommer 
(sjukvård eller motsvarande). På samma sätt har den interna utbildningsverksamheten fått anpassas 
efter förutsättningarna.  

Under det gångna verksamhetsåret har personal från räddningsavdelningen deltagit vid totalt 979 
insatser fördelat över året, en minskning för tredje året i rad särskilt signifikant under pandemiåren 
2020 och 2021. Vid cirka 46 procent av alla insatser har personalen i Avesta deltagit. Utöver det är 
cirka 14-19 procent delade mellan räddningspersonalen i Hedemora och Fagersta. Personalen i 
Horndal, Norberg och Långshyttan står för de resterande ca 20 procenten av utryckningar. Förutom det 
vardagliga skadeavhjälpande arbetet som utförs har avdelningen genomfört flertalet 
utbildningsinsatser, exempelvis fallskyddsutbildning och befälsutbildning kopplat till RRB.  

Övningsverksamheten har under 2021 haft fokusområde på insatsövningar kopplat till bränder och 
resursfordon (t.ex. tankbil, lastväxlare och höjdfordon), där personalen utbildats och erbjudits utökade 
kunskaper. På grund av rådande omständigheter har tyvärr delar av det planerade utbildningspaketet 
fått komprimeras eller anpassas.  

Precis som övriga samhället har fokus varit riktat på att fortsätta bedriva verksamheten så normalt som 
möjligt samt att undvika eventuell smittspridning inom den egna organisationen. Med beaktan till alla 
utmaningar den utdragna pandemin har medfört så har den operativa beredskapen inte haft några 
anmärkningsbara avvikelser under året vilket vi är tacksamma för.  

Under 2021 fortsatte arbete i och utvecklingen av vår systemledning Räddnings Region Bergslagen 
(RRB). Den generella upplevelsen är att systemet fungerar mycket väl och gör väldigt mycket nytta 
framför allt vid större insatser.  
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Framtiden 
Under det kommande verksamhetsåret avser räddningsavdelningen fortsätta bedriva ett gediget och 
effektivt skadeavhjälpande arbete. Övningsverksamheten genomgår och kommer fortsätta genomgå 
strukturella förändringar som medför att berörd personal kommer få ett större ansvar gällande 
planering och utförande av övningar, både på brandmanna- och befälsnivå.  

Likt tidigare år kommer vi fortsätta arbeta med utmaningarna kopplade till rekrytering av heltids- 
såväl som RiB-anställda. Vi ser fortsatta utmaningar gällande rekrytering på några av förbundets 
medlemskommuner.  

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund kommer likt tidigare verksamhetsår fortsätta vara med och 
bidra till utveckling av Räddningsregion Bergslagen. Förutom den ökade förmågan till att hantera 
större och mer komplexa insatser kommer även regionbildningen bidra till flertalet andra 
samverkansområden. Bland annat kommer utbildning och befälsövningar att etableras inom kort.  

Förhoppningsvis blickar vi framåt mot nya utmaningar och en avtagande pandemi.  

Här följer ett axplock av utförda räddningsinsatser under 2021:  

 

 

 

 

              

Lastbilsolycka Norberg 19 februari  

       Trafikolycka Horndal 9 april 

    

  

    

    
Brand i byggnad Långshyttan 11 april  

    

        

   Brand i byggnad Garpenberg 20 maj 

 

 

Brand i skog och mark Fagersta 14 november 

Ett stort tack till fotograf Niklas Hagman som 
tagit samtliga bilder från räddningsinsatserna. 
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8 Sotningsverksamhet 
Lagen om skydd mot olyckor delar in brandskyddsarbetet vad gäller eldstäder och rökkanaler i två 
delar. Den ena delen handlar om traditionell rengöring (sotning) av eldstäder och rökkanaler där 
fristerna bestäms av kommunen. Den andra delen handlar om brandskyddskontroll som är en 
myndighetsutövning där staten bestämmer fristerna. 

Den lagstadgade sotningsverksamheten inom förbundet bedrivs i entreprenadform genom avtal med 
privata företag. Verksamheten är indelad i följande tre självständiga sotningsdistrikt:  

Avesta Avtal om sotning och brandskyddskontroll finns med Gästrike-Dala Sotarn 
 AB. Avtalet gäller till 2023-03-31. 

Hedemora  Avtal om sotning och brandskyddskontroll finns med Hedemora Sotaren AB. 
 Avtalet gäller till 2022-12-07. 

Fagersta-  Avtal om sotning och brandskyddskontroll finns med Bergslagens  
Norberg Sotning & Ventilation AB. Avtalet gäller till 2023-03-31. 

 

Egensotning 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ger 
kommunerna generell möjlighet att bevilja 
enskild fastighetsägare rätt att utföra lagstadgad 
sotning på sin fastighet. Direktionen har beslutat 
att ge sådant medgivande under förutsättning att 
fastighetsägaren kan styrka att han/hon har 
erforderlig kompetens. Vid årets slut hade 224 
fastighetsägare erhållit medgivande att utföra 
lagstadgad sotning på sin egen fastighet inom 
förbundets medlemskommuner. Dessa 
medgivanden är fördelade mellan 
medlemskommunerna enligt följande: 

 Avesta kommun   84 medgivanden  
 Hedemora kommun  88 medgivanden 
 Fagersta kommun  35 medgivanden 
 Norbergs kommun   17 medgivanden 
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9 Utryckningsstatistik 
Uppgifterna i statistiken bygger på de händelserapporter som fylls i efter varje räddningsinsats. 

I diagrammet nedan redovisas larmtyper per räddningsstation 2021. 2020 års siffror redovisas inom 
parantes. 
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Brand i byggnad 28 (34) 4 (6) 11 (17) 7 (6) 22 (24) 9 (12) 1 (4) 82 (103) 

Brand i fordon 9 (17) 2 (0) 5 (9) 3 (0) 16 (9) 10 (4) 0 (0) 45 (39) 

Brand i skog och 
mark 6 (6) 4 (5) 6 (5) 1 (3) 2 (14) 2 (4) 0 (0) 21 (37) 

Övrig brand 12 (7) 3 (1) 2 (4) 0 (0) 5 (6) 4 (2) 0 (1) 26 (21) 

Trafikolycka 44 (34) 6 (12) 26 (32) 7 (9) 33 (24) 13 (11) 1 (5) 130 (127) 

Automatiska 
brandlarm 79 (83) 6 (4) 35 (39) 17 (13) 76 (75) 21 (26) 9 (10) 243 (250) 

Servicelarm 264 (246) 58 (58) 3 (1) 1 (4) 3 (5) 0 (0) 0 (0) 329 (314) 

Sjukvårdslarm/ 
IVPA 8 (32) 2 (9) 19 (36) 4 (11) 11 (10) 7 (4) 0 (0) 51 (102) 

Drunkning/tillbud 2 (5) 0 (1) 0 (4) 0 (1) 3 (3) 1 (0) 0 (0) 6 (14) 

Djurräddning 0 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (2) 0 (0) 2 (5) 

Övrigt 68 (61) 8 (10) 41 (38) 11 (4) 42 (32) 14 (15) 0 (0) 184 (160) 

TOTALT 520 (526) 94 (107) 148 (185) 51 (51) 214 (203) 81 (80) 11 (20) 1 119 (1 172) 

 

Under rubriken övrigt redovisas t ex vattenläckage och översvämningar, bärhjälp till ambulans, 
lättambulans och hemtjänst mm.  

Under 2021 har Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund larmats som förstärkning till annan 
räddningstjänstorganisation vid 13 (21) tillfällen. 

 

 

 

 

 

 

I 
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Totalt antal händelser inom förbundet för åren 2017 – 2021 beskrivs i följande diagram: 

 

Procentuell fördelning av händelsetyper 2021 beskrivs i diagrammet nedan: 
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Diagrammet nedan beskriver antal händelser per räddningsstation inom förbundet för åren 2019 – 
2021.  

 
 
Diagrammet nedan jämför händelsetyperna totalt inom förbundet för åren 2019 – 2021. 
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10 Personalekonomisk redovisning 

 Kompetensutveckling 
För att kunna möta omvärldens krav och förväntningar på 
vår verksamhet samt bidra till utvecklingen av vår 
verksamhet är det viktigt att all vår personal får 
kontinuerlig utbildning. 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för att 
dess personal får nödvändig lagstadgad 
kompetensutbildning. Utöver de minimikraven har förbundet en utbildningsplan för intern och extern 
kompetensförsörjning. Den interna regelbundna utbildningsverksamheten för heltidsanställd 
räddningspersonal planeras månadsvis. För den RiB-anställda personalen görs planeringen på årsbasis. 

Kostnaderna för externa utbildningar, kurser och konferenser under 2021 jämfört med 2020: 

Belopp i tkr 2021 2020 
Kursavgifter 311 133 
Konferenser 17 10 
Totalt 328 143 

 

 Åldersstatistik 
 
Antal anställda i förbundet. 

 2021 2020 
Heltid 44 45 
Räddningsman i beredskap (RiB) 101 110 
Personal i räddningsvärn, utan beredskap 15 14 
Totalt 160 169 

 
Samtlig heltidsanställd personal har en sysselsättningsgrad på 100%. 

Antal anställda uppdelat på ålder och kön. 

 2021 2020 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
 - 30 år 7 27 7 33 
31 – 40 år 1 39 2 40 
41 – 50 år 2 43 2 42 
51 – 60 år 2 36 2 37 
61 år - 0 3 0 4 
Totalt 12 148 13 156 

 
Med personalomsättning menar vi förändring av sammansättning genom avgång och tillkomst av nya 
medarbetare. Vi utgår från nyckeltalsinstitutets rekommendation om hur man räknar 
personalomsättningen, formeln är: lägsta antalet av börjat och slutat/genomsnittligt anställda under 
samma period. 

10.1 

10.2 

I 
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Personalomsättningen har under året uppgått till 4,49% (6,82%) för 
heltidsanställd personal. För RiB-anställd personal har siffran varit 10,43% 
(9,13%). Siffran inom parantes anger motsvarande personalomsättning 2020.  

Pensionsavtalet KAP-KL gäller från och med 2016. Avtalet innebär bland 
annat att brandmän , som uppfyller kravet på 30 års anställning med minst 
25 år i utryckningstjänst, har rätt att avgå med särskild avtalspension för 
räddningstjänstpersonal (SAP-R) vid 58 års ålder. Under 2021 har 3 (1) 
personer avgått med pension. Siffran inom parantes anger motsvarande antal 
personer 2020. 

 Sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaron är normalt mycket låg i Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund. För 2021 är dock sjukfrånvaron något högre än för 
2020. Det är både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron som ökat. Antalet 
sjukdagar (kalenderdagar) per anställd har dock minskat. 

Förbundet har avtal med Avestahälsan AB om företagshälsovård för samtlig 
personal. Avtalet omfattar rehabilitering och förebyggande åtgärder, nyanställningsundersökningar, 
lagstadgade hälsokontroller, provtagningar, vaccinationer mm. Kostnaden för företagshälsovården 
uppgår till 528 tkr (835 tkr) 2021. Siffran inom parantes anger motsvarande kostnad 2020. 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har tecknat Skandias sjukvårdsförsäkring Lifeline Access för 
samtlig tillsvidareanställd heltidspersonal. Kostnaden för sjukvårdsförsäkringen uppgår till 105 tkr 
(107 tkr) 2021. Siffran inom parantes anger motsvarande kostnad 2020. 

 2021  2020 
 Total 

sjukfrånvaro i 
procent av 
arbetstiden 

Sjukfrånvaro 
under en 

sammanhängande 
tid av 60 dagar 

eller mer 

Total 
sjukfrånvaro i 

procent av 
arbetstiden 

Sjukfrånvaro 
under en 

sammanhängande 
tid av 60 dagar 

eller mer 
 - 29 år 2,71 %  2,67 %  
30 – 49 år 2,25 %  1,28 %  
50 år –  5,91 %  4,97 %  
Totalt 3,75 % 10,80 % 3,13 % 2,43 % 

 

Uppgifter för respektive ålderskategori redovisas inte uppdelat på kvinnor och män på grund av 
undantagsregeln som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i guppen är högst  
10 eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. 

 2021 2020 
Sjuktal – antal sjukdagar (kalenderdagar) 
 per anställd 2,86 10,05 

 

  

10.3 



22 
 

11 Ekonomisk översikt 
 
Förbundet har haft en bruttokostnad på 70,0 Mkr och externa intäkter motsvarande 7,8 Mkr.  

Kostnaderna för verksamheten ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från 
medlemskommunerna enligt de procentsatser som finns angivna i förbundsordningen. 
Kommunbidraget för verksamhetsåret 2021 uppgår till totalt 66 382 tkr och fördelar sig mellan 
medlemskommunerna som följer: 

 Avesta kommun  48,8% 32 395 tkr 
 Hedemora kommun  23,4% 15 534 tkr 
 Fagersta kommun  19,4% 12 877 tkr 
 Norbergs kommun  8,4%    5 576 tkr 

Under 2012 fattades beslut om en begränsning av förbundets egna kapital motsvarande 7 % av 
balansomslutningen för föregående verksamhetsår. Det innebär att det egna kapitalet efter årets 
resultat får uppgå till totalt 3 555 tkr. En återbetalning kommer därför att göras med 54 tkr och 
fördelar sig mellan medlemskommunerna som följer: 

 Avesta kommun  48,8% 26 tkr 
 Hedemora kommun  23,4% 13 tkr 
 Fagersta kommun  19,4% 10 tkr 
 Norbergs kommun  8,4%   5 tkr 

 Årets resultat  
 
Räkenskapsårets resultat uppgår till + 199 tkr. Detta är 199 tkr bättre än det budgeterade nollresultatet 
för året. 

Bland större avvikelser i bokslutet kan nämnas: 

Intäkter 

 Försäljning + 324 tkr 
 IVPA + 122 tkr 
 Extern utbildning - 126 tkr 
 Kommunbidrag - 98 tkr 

Kostnader 

 Inköp av anläggningstillgångar och underhållsmaterial - 774 tkr 
 Pensionskostnader inkl. ränta pensionsskuld + 102 tkr 
 Personalkostnader exkl. pensionskostnader + 1 205 tkr 
 Lokalkostnader + 414 tkr 
 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial - 356 tkr 
 Reparation och underhåll maskiner och inventarier - 258 tkr 
 Främmande tjänster (Avtal med SOS Alarm AB mm) -316 tkr 
 Transporter, resor, biljetter + 177 tkr 

Plustecken före belopp visar resultat bättre än budget och minustecken resultat sämre än budget. 

11.1 
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Avvikelsen mot budget gällande kommunbidrag beror på att budgeterade pensionskostnader är lägre i  
den prognos som KPA AB lämnat vid årsskiftet än i tidigare lämnade prognoser. Förbundet budgeterar 
pensionskostnader och kommunbidrag enligt lämnade prognoser. Detta gör att stora avvikelser både 
på intäkts- och kostnadssidan kan uppstå när prognoser förändras. 

Fordringar  

Förbundets kortfristiga fordringar uppgick vid årets början till ca 5,7 Mkr. Vid årets slut har de 
kortfristiga fordringarna ökat med ca 2,1 Mkr till ca 7,8 Mkr. Ökningen beror bl a på ökade fordringar 
på medlemskommunerna avseende pensionskostnader. 

Skulder  

Förbundets långfristiga skulder uppgick vid årets början till 733 tkr. Under året har de långfristiga 
skulderna ökat till 1 071 tkr, d v s en ökning med 338 tkr. De långfristiga skulderna utgörs i sin helhet 
av långfristiga leasingskulder.  

Förbundets kortfristiga skulder uppgick vid årets början till ca 9,4 Mkr. Under året har de kortfristiga 
skulderna minskat med ca 0,3 Mkr till ca 9,1 Mkr. Minskningen beror bl a på att de upplupna 
kostnaderna minskat med ca 0,4 Mkr sedan föregående årsskifte. 

Avsättning till pensioner  

Avsättning till pensioner (ej individuella delen) uppgår till ca 37,0 Mkr. Pensionsavsättningarna har 
därmed ökat med ca 1,9 Mkr. 

Individuella delen har hanterats som kortfristig skuld, och uppgår till ca 1,4 Mkr. 

Eget kapital 

Förbundets egna kapital var vid årets slut 3 410 tkr. Då det egna kapitalet överstiger begränsningen av 
eget kapital enligt § 16 förbundsordningen kommer överstigande del om 54 tkr att återbetalas till 
medlemskommunerna.  

Förbundets egna kapital uppgår efter återbetalningen till 3 555 tkr. 
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 Investeringsredovisning 
 

Under året har följande investeringar genomförts: 

 
INVESTERINGSREDOVISNING 

 
Belopp i tkr Mark och byggnader Maskiner och 

inventarier Totalt 

 Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget 
Pågående investering 2020-
12-31 0 0 0 0 0 0 

Investeringar 2021 
- Städmaskin 
- Testutrustning rökskydd 

0 0 269 300 269 300 

Aktiverade anläggningar 
Investeringar 2021 0 0 - 269  - 269  

Pågående investeringar 
2021-12-31 0 0 0 0 0 0 

 

Genomförda investering har i sin helhet finansierats med likvida medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Testutrustning rökskydd 

 

 

                     Städmaskin 
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 Resultaträkning 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
      
Belopp i tkr  2021 2020 

  Budget Utfall +/- Utfall 

Verksamhetens intäkter Not 1 7 717 7 778 61 7 032 

Kommunbidrag Not 2 66 480 66 382 - 98 62 762 

Verksamhetens kostnader Not 3 - 70 196 - 69 970 226 - 65 312 

Avskrivningar Not 4 - 3 411 - 3 381 30 - 3 458 

Verksamhetens nettokostnad  590 809 219 1 024 

Finansiella intäkter Not 5 0 3 3 34 

Finansiella kostnader Not 6 - 590 - 613 - 23 - 859 

Resultat efter finansiella poster  0 199 199 199 

ÅRETS RESULTAT  0 199 199 199 
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 Balansräkning 
 

 
BALANSRÄKNING 

 
    
Belopp i tkr  2021-12-31 2020-12-31 
    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
- Maskiner och inventarier Not 7 17 742 20 253 
- Pågående investeringar Not 7 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar Not 7 0 0 

Summa anläggningstillgångar  17 742 20 253 

Omsättningstillgångar    
Fordringar Not 8 7 812 5 735 
Kassa och bank Not 9 25 188 22 637 

Summa omsättningstillgångar  33 000 28 372 

SUMMA TILLGÅNGAR  50 742 48 625 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

   

    
Eget kapital Not 10 3 410 3 305 
Återbetalt till medlemskommunerna  - 54 - 94  
Årets resultat  199 199 

Summa eget kapital  3 555 3 410 

Avsättningar Not 11   
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

 37 017 35 069 

Summa avsättningar  37 017 35 069 

Skulder    
Långfristiga skulder Not 12 1 071 733 
Kortfristiga skulder Not 13 9 099 9 413 

Summa skulder  10 170 10 146 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 
50 742 48 625 

 

11.4 
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 Kassaflödesanalys 
 

 
KASSAFLÖDESANALYS 

 
    
  Utfall Utfall 
  2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Verksamhetens intäkter  74 160 69 794 
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar  - 69 970 - 65 312 

Verksamhetens nettokostnader  4 190 4 482 

Finansiella intäkter  3 34 
Finansiella kostnader  -613 - 859 

1. Verksamhetens netto  3 580 3 657 

INVESTERINGAR    
Inköp av materiella tillgångar  - 870 - 755 

2. Investeringsnetto  - 870 - 755 

FINANSIERING    
Utlåning    
Utlåning/ökning långfristiga fordringar  0 0 
Upplåning    
Amortering Not 14 - 375 - 356 
Nyupplåning Not 14 713 628 
Utbetalt överskott av eget kapital  - 54 -94 

3. Finansieringsnetto  284 178 

Justering av rörelsekapitalets förändring 
avseende hela verksamheten 

   

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  - 2 077 1 035 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder  - 314 910 

4.  - 2 391 1 945 

Justering för icke rörelsekapitalpåverkande 
poster 

   

Avsättning pensioner Not 14 1 948 313 

5.  1 948 313 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 
(1+2+3+4+5)  2 551 5 338 
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 Noter till resultat- och balansräkning 
 

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL 2021 2020 

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: 

  

Förfaller till betalning inom ett år 10 688 10 650 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 29 658 30 915 
Förfaller till betalning senare än fem år 69 600 75 400 

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår 
under året till följande: 

  

Leasingkostnader 10 955 11 313 
varav minimileasingavgifter 8 980 9 364 
varav variabla avgifter 1 975 1 949 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020 
 Verksamhetens intäkter avser ”externa” intäkter, i 

huvudsak fakturerade enligt fastställd prislista. 
 

  

 Brandsyn/besiktning/tillsyn 547 416 
 Tillstånd LBE 77 82 
 Fasta årsavgifter brand och servicelarm 558 563 
 Provning brandlarm 702 712 
 Servicelarm 532 511 
 Automatlarm 1 235 1 331 
 Restvärderäddning och sanering 128 202 
 Extern utbildning 1 511 892 
 Personalersättningar 517 555 
 Övriga intäkter 1 971 1 768 
 Summa verksamhetens intäkter 7 778 7 032 

 

Not 2 Kommunbidrag 2021 2020 
 Avesta (48,8%) 32 395 30 628 
 Hedemora (23,4%)        15 534 14 686 
 Fagersta (19,4%) 12 877 12 176 
 Norberg (8,4%) 5 576 5 272 
 Summa kommunbidrag 66 382 62 762 

 

Not 3 Verksamhetens kostnader 2021 2020 
 Löner och ersättningar till personal 31 372 30 705 
 Sociala avgifter 9 813 9 439 
 Pensionskostnader 6 171 4 333 
 Personalsociala kostnader 1 079 1 159 
 Lokalkostnader 11 361 11 713 
 Förbrukningsmaterial 3 170 2 096 
 Räkenskapsrevision 61 55 
 Främmande tjänster 3 239 2 832 

I 
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 Försäkringar och riskkostnader 256 271 
 Övriga kostnader 3 448 2 709 
 Summa verksamhetens kostnader 69 970 65 312 

 

Not 4 Avskrivningar 2021 2020 
 Avskrivningar har gjorts på ursprungligt  

anskaffningsvärde  och planerad livslängd. 
 

  

 Inventarier och maskiner 3 094 3 200 
 Utrangering/försäljning av anläggningstillgångar 0 0 
 Leasingavtal 287 258 
 Summa avskrivningar 3 381 3 458 

 

Not 5 Finansiella intäkter  2021 2020 
 Ränteintäkter 3 34 
 Summa finansiella intäkter 3 34 

 

Not 6 Finansiella kostnader 2021 2020 
 Ränta pensionsskuld 470 762 
 Räntedel leasingskuld 93 60 
 Övriga räntekostnader 0 0 
 Övriga finansiella kostnader 50 37 
 Summa finansiella kostnader 613 859 

 

Not 7 Anläggningstillgångar 2021 2020 
 Transportmedel, maskiner, inventarier   
 Ingående anskaffningsvärde 63 705 63 465 
 Årets förändring   
 - Inköp 269 240 
 - Försäljning och utrangering 0 0 

 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 63 974 63 705 

 Ingående avskrivningar - 44 508 - 41 308 
 Årets förändring   
 - Avskrivningar - 3 094 - 3 200 
 - Försäljning och utrangering 0 0 
 Utgående ackumulerade avskrivningar - 47 602 - 44 508 

 Utgående restvärde 16 372 19 197 

 Finansiella leasingavtal   
 Ingående anskaffningsvärde 1 766 1 703 
 Årets förändring   
 - Inköp 713 628 
 - Försäljning och utrangering - 564 - 565 

 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 915 1 766 

 Ingående avskrivningar - 710 - 904 
 Årets förändring   
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 - Avskrivningar -287 - 258 
 - Försäljning och utrangering 451 452 
 Utgående ackumulerade avskrivningar - 546 - 710 

 Utgående restvärde 1 369 1 056 

 Pågående investeringar 0 0 

 Summa anläggningstillgångar 17 742 20 253 

 

Not 8 Kortfristiga fordringar 2021 2020 
 Kundfordringar 1 449 1 196 
 Kortfristiga fordringar 2 851 1 398 
 Interimsfordringar 2 214 2 322 
 Moms och skatt 1 298 819 
 Summa kortfristiga fordringar 7 812 5 735 

 

Not 9 Kassa och bank 2021 2020 
 Handkassa 6 7 
 Penningsmarknadskonto Swedbank 25 182 22 630 
 Summa kassa och bank 25 188 22 637 

 

Not 10 Eget kapital 2021 2020 
 Rörelsekapital   
 Omsättningstillgångar 33 000 28 372 
 Kortfristiga skulder - 9 099 - 9 413 
 Anläggningskapital   
 Anläggningstillgångar 17 742 20 253 
 Långfristiga skulder - 38 088 - 35 802 
 Summa eget kapital 3 555 3 410 

 

Not 11 Avsättningar 2021 2020 
 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 37 017 35 069 
 Summa avsättningar 37 017 35 069 

 

Not 12 Långfristiga skulder 2021 2020 
 Långfristig leasingskuld, IB 733 461 
 Nyupplåning 713 628 
 Amorterat under året - 278 - 290 
 Kortfristig del, förfaller inom 1 år - 97 - 66 
 Summa långfristiga skulder 1 071 733 
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Not 13 Kortfristiga skulder 2021 2020 
 Leverantörsskulder 1 582 1 334 
 Mervärdeskatt 358 353 
 Personalens källskatt och diverse avdrag 906 1 026 
 Interimsskulder 8 200 
 Upplupna löner december 997 1 161 
 Upplupna semesterlöner 1 658 1 579 
 Upplupna sociala avgifter 1 670 1 808 
 Upplupen särskild löneskatt 223 298 
 Upplupen pensionskostnad, individuell del 1 363 1 305 
 Kortfristig leasingskuld, nästa års amortering på 

långfristig skuld 
334 349 

 Summa kortfristiga skulder 9 099 9 413 
 

Not 14 Förändring av långfristiga skulder och avsättningar 2021 2020 
 Amortering 278 290 
 Nyupplåning - 713 - 628 
 Kortfristig del 97 66 
 Årets avsättningar till pensioner - 1 948 - 313 
 Summa förändring av långfristiga skulder och 

avsättningar 
- 2 286 - 585 
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 Redovisningsprinciper 
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets 
finansiella ställning. Detta fordrar en god redovisningssed. Kommunalförbundet följer de 
grundläggande redovisningsprinciper som främst ges uttryck i kommunal redovisningslag samt de 
rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning lämnar. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har periodiserats. Upplupna löner, outtagen 
semester och upplupna sociala avgifter har skuldbokförts. 

Avskrivningar beräknas i regel på tillgångarnas anskaffningsvärde. 

Kostnadsräntor hänförda till redovisningsåret har skuldförts och belastat årets redovisning. 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärdet minus ev. investeringsbidrag och gjorda 
avskrivningar. 

Kundfordringar efter årsskiftet, men hänförda till redovisningsåret, har i flertalet fall fordringsförts 
och tillgodogjorts årets redovisning. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförda till redovisningsåret, har skuldförts och 
belastat årets redovisning. 

Pensionsskulden är upptagen till av KPA AB gjord beräkning. Beräkningen grundar sig på att 
pensionsåldern för personal i utryckningsstyrka är 60 år och 65 år för övrig personal. Avgiftsbestämd 
ålderspension redovisas som kortfristig skuld. 

11.7 





Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

Organisationsnummer: 222000-1065 

Revisionsberättelse för år 2021 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) år en sammanslagning av räddningstjänsterna 
i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs kommuner. Förbundets politiska styrning utövas 
av en Direktion bestående av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare samt av ett Arbets
utskott med fyra ledamöter och två suppleanter. Utskottet svarar, i enlighet med direktionens 
delegationsförordning, för anställning av räddningschef samt löneöversynsförhandlingar för 
räddningschef. 

Resultatet av förbundets verksamhet samt ekonomiska ställning framgår av förbundets 
årsredovisning, vilken upprättats enligt god redovisningssed. 
Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen och fastställt revisionsreglemente. 

Ett av våra granskningsområden är redovisningsrevision. Förutom granskning av 
årsredovisningen syftar denna granskning till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och 
om den kontroll som utövas är tillräcklig. Det gäller frågan om tillförlitlighet i räkenskaperna 
och säkerhet i system och rutiner. 
DalRev Revision & Redovisning AB har biträtt oss i denna revision. 
Vid granskningen av bokslutet anser vi att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
resultatet och den ekonomiska ställningen. 

En annan, och likaså viktig del, av vårt arbete är förvaltningsrevision. Det vill säga att 
bedöma om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet är 
att kartlägga om verksamheten har bedrivits enligt politiska mål och intentioner som fastlagts 
och om kvalitet och inriktning är den avsedda. SDR har som övergripande mål att 
medlemskommunerna skall vara säkra att bo, verka och vistas i. 

För att kontrollera ändan1ålsenlighet och om verksamheten bedrivits enligt politiska mål och 
intentioner har KPMG på vårt uppdrag genomfört en granskning av ledarskap och arbetsmiljö 
inom SDR. 
I denna redovisas en mängd iakttagelser. Många av dessa klarlägger brister i Arbetsutskottets 
och Direktionens agerande. Brister eller förhållanden som kan leda till allvarliga konsekven
ser för att upprätthålla och utföra räddningstjänstens samhällsviktiga ansvar och uppdrag i 
arbetet med skydd mot olyckor. 

Ett uppseendeväckande dokument vi tagit del av är omfattningen av räddnings
chefens bisyssla . Dess betydelse och konsekvenser för räddningstjänsten och dess 
ledarskap anser vi dock bör bli föremål för särskild bedömning . 



Ansvarsfrihet 
Med anledning av innehåll och slutsatser i KPMGs rappo1i, bedömer vi att förbundets 
Direktion samt Arbetsutskottets agerande, inneburit risk för att de för verksamheten 
övergripande målen inte uppnås. 
Vi avstyrker ansvarsfrihet för Direktionen och dess ledamöter liksom Arbetsutskottets och 
dess ledamöter avseende verksamhetsåret 2021. 

Hedemora, Avesta, Fagersta och Norberg den 28 mars 2022 

Helmut Hoffmann 
Fagersta 

h~~h~ 
Mats Myren 
Avesta 

~~ 
Norberg 

Bilaga: Granskningsrapport från KPMG med slutsatser och rekommendationer via mail. 



Ledarskap och 
arbetsmiljö 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
—
2021-10-21
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Sammanfattning 

Vår sammanfattande bedömning är att förbundsdirektionen inte har säkerställt ett gott ledarskap där ansvaret för 
arbetsmiljöfrågorna fullgjorts. 

Vi baserar bland annat vår bedömning på följande iakttagelser:

 Det saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom förbundet och det har inte skett någon fördelning av 
arbetsmiljöuppgifterna. Det samverkansavtal som finns efterlevs inte. 

 Medarbetarna upplever stora brister i arbetsmiljön vilken uppges aldrig ha varit sämre nu. Det finns en stor 
uppgivenhet kring hur ledningen tar sitt ansvar avseende förändringsarbete och personalfrämjande åtgärder.

 Det har under lång tid funnits kända brister i förbundets arbetsmiljö som i stora delar grundar sig i att medarbetarna 
upplever allvarliga brister i ledarskapet. Dessa brister har påtalats i medarbetarundersökningar upprepade gånger 
samt via de fackliga företrädarna som gjort en skrivelse till direktionen. Direktionen har inte hörsammat de 
synpunkter som medarbetarna har kommit med trots att dessa varit dokumenterade och detaljerade. Vi anser att 
det är allvarligt att direktionen inte initierat en fördjupad utredning med tanke på allvarsgraden i vissa uppgifter. 

 Det finns tydliggjort i styrande dokument en uppdragsbeskrivning vad gäller krav och ansvar för de två chefsnivåer 
som är etablerade i förbundet. I beskrivning ingår tydliggörande av ansvar för utveckling och avveckling av chefer. 
Det finns inte tydliggjort i instruktioner hur förbundets chefer förväntas agera för att ha ett gott ledarskap. 

 Värdegrunden är inte implementerad så att den genomsyrar verksamheten. De värderingar och förhållningssätt som 
anges önskvärda och den beskrivning som görs av kulturen i förbundet skiljer sig stort.

 Styrande dokument inom förbundet är föråldrade och i behov av revidering och anpassning till dagens 
förutsättningar och regelverk. Därtill saknas i stora delar en uppföljning och kontroll för att säkerställa att det finns 
en tillräcklig efterlevnad av styrande dokument och regelverk. 
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Bakgrund och syfte

Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Södra 
Dalarnas Räddningstjänstförbund fått i uppdrag att 
genomföra en granskning av hur direktionen har 
säkerställt att verksamhetens ledare utövar ett gott 
ledarskap och fullgör sitt ansvar för 
arbetsmiljöfrågorna. 

Revisorerna har uppmärksammats på brister i 
ledarskapet som har fått fortgå utan att åtgärder 
vidtagits. I genomförd medarbetarundersökning 
2020 finns tydliga signaler om missnöje inom flera 
områden som påverkar arbetsmiljö, trivsel och 
engagemang bland de anställda. De beskrivningar 
som finns tyder på att det med nuvarande ledarskap 
kan finnas risk att medarbetare slutar sin anställning 
inom förbundet vilket kan leda till allvarliga 
konsekvenser för att upprätthålla och utföra 
räddningstjänstens samhällsviktiga ansvar och 
uppdrag i arbetet med skydd mot olyckor. 

Bakgrund

Granskningens syfte är att bedöma om direktionen 
har säkerställt ett gott ledarskap där ansvaret för 
arbetsmiljöfrågorna fullgörs. 

Syfte 



Genomförande Revisionsfrågor
Metod
Granskningen har genomförts genom inledande 
dokumentstudier och intervjuer med berörda 
medarbetare, chefer, fackliga företrädare och 
förtroendevalda.

Rapporten har faktakontrollerats av ett urval av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda. 

Avgränsning
Granskningen har avsett förbundsdirektionen samt dess 
utskott och har begränsats till den psykosociala 
arbetsmiljön.

Revisionskriterier
De revisionskriterier som legat till grund för vår analys, 
bedömning och slutsatser har i denna granskning utgjorts 
av: 

• Arbetsmiljölagen, AFS 2001:1 och 2015:4

• Arbetsmiljöpolicy och tillhörande dokumentation 

• Uppdragsbeskrivning och förväntningar på chefer i 
förbundet 

• Värdegrund  

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Jenny Thörn, kommunal 
revisor. Granskningen har sedan kvalitetssäkrats av Karin 
Helin Lindkvist, certifierad kommunal revisor och Magnus 
Larsson, certifierad kommunal revisor. 

Finns en tydliggjord 
uppdragsbeskrivning 

över krav och 
förväntningar på 

förbundets chefer? 

Är roller och ansvar 
avseende utveckling och 

avveckling av chefer 
tydliga?

Finns en beslutad 
chefspolicy eller har ett 

gott ledarskap 
definierats på annat 

sätt?

På vilka sätt utvärderas 
ledarskapet och hur 
används resultatet?

Säkerställs att 
medarbetarnas syn på 
ledarskapet beaktas i 

utvärderingar? 

Har direktionen eller 
dess arbetsutskott 

agerat med anledning 
av de signaler som 

avgetts i 
medarbetar-

undersökningen 2020?

Finns en beslutad 
arbetsmiljöpolicy, 

rutiner och 
handlingsplan för ett 
systematiskt arbete?

Följs chefs- och 
personalomsättning upp 
årligen som ett sätt att 
utvärdera arbetsmiljön 

och arbetsgivarens 
attraktivitet?

Finns etablerade 
arbetssätt och 

uppföljning för att 
säkerställa efterlevnad 

av beslutad 
värdegrund?

1 2 3

4 5 6

7 8 9

- .---- 2 - .---- 3 -

4 - .---- 5 .---- 6 -------, 

7 8 - .---- 9 -------, 



6© 2020 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.

Document Classification: KPMG Confidential

Resultat av granskningen 
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Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med fyra 
medlemskommuner. Kommunerna är Avesta, Hedemora, Fagersta och 
Norberg. Ett reglemente och en förbundsordning tydliggör förbundets ansvar 
och uppdrag.  

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har enligt förbundsordningen som 
gäller från 1 januari 2015 i uppdrag från de fyra medlemskommuner att 
bedriva räddningstjänst enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO). I uppdraget 
ingår även att bedriva den tillsyn som LSO ålägger kommunerna att 
genomföra.

Vid sidan om förbundsordningen så finns ett reglemente som direktionen 
själva har fastställt. Senaste revidering är 2006 enligt dokumentet 
(Direktionen 2006-06-21, § 23).

En förbundsdirektion är högsta beslutsinstans där ledamöter från 
medlemskommunerna väljs in proportionerligt efter storlek. Fördelningen 
innebär att Avesta har tre ledamöter i direktionen medan övriga kommuner 
har två ledamöter var, totalt nio ledamöter. Det finns även valda ersättare 
som träder in vid frånvaro. 

Ordförandeskapet i direktionen varieras mellan medlemskommunerna och 
byte sker i samband med ny mandatperiod. Den som är vice ordförande 
förväntas bli vald som ny ordförande för kommande period.

Ordförande, vice ordförande samt ytterligare två ledamöter utgör 
direktionens arbetsutskott. Val av arbetsutskottets sammansättning gjordes 
vid direktionens sammanträde 10 januari 2019.

I förbundsordningen saknas information om huruvida direktionen avser att 
utse något organ i form av ett utskott. Det finns därigenom inte beskrivet 
vilken uppgift arbetsutskottet har och utskottets ansvar i förhållande till 
direktionen. Enligt kommunallagen Lag (1997:550) framgår för 
kommunalförbund att det i förbundsordningen ska framgå ”förbundets 
organisation, organens befogenheter och inbördes förhållanden samt om 
interimsorgan får inrättas”.

Vi noterar genom protokollsgenomgång att arbetsutskottet bereder 
ärenden inför direktionens möten och ger förslag till beslut. 

I delegationsordningen, beslutad 2003 av direktionen, med senaste 
revidering 2005, finns en delegation till arbetsutskottet. De ges rätten att 
anställa räddningschef samt genomföra löneöversynsförhandlingar. Vi 
noterar genom protokollsgenomgång att arbetsutskottet har beslutat i 
denna fråga i enlighet med delegationen. Vi noterar dock att ansvaret har 
delegerats vidare till ordförande och vice ordförande att besluta om 
förlängning vilket innebär att det inte är de fyra ledamöterna i 
arbetsutskottet som deltagit i förhandlingar och förlängning. 

De senaste åren har direktionen sammanträtt fyra gånger per år och 
arbetsutskottet lika många gånger då dessa möten sker ungefär en månad 
innan direktionens sammanträden. Vid direktionens och arbetsutskottets 
sammanträden deltar förutom de förtroendevalda även räddningschef och 
administrativ chef. Administrativ chef tjänstgör som direktionens 
sekreterare enligt beslut av direktionen.  Det finns även direktionsbeslut på 
att facklig representant har närvarorätt vid direktionens sammanträden.

I specifika frågor och ärenden deltar även andra tjänstepersoner från 
förbundet. Det är dels övriga avdelningschefer, dels personal från kansliet. 

Styrning och ledning
Resultat av granskningen
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I beslutat reglemente framgår direktionens ansvar för personalpolitiken 
inom SDR:  

17 § Direktionen skall övervaka tolkningen och tillämpningen av kollektivavtal, övriga 
bestämmelser och löne- och anställningsvillkor samt arbetsrättslig lagstiftning 

18 § Direktionen skall bevaka behovet av kompetensutveckling för de anställda inom 
Förbundet och sörja för personalutbildning och personalutveckling. 

19 § Direktionen skall verka för en god arbetsmiljö för de anställda inom Förbundet 
och följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet. 

20 § Direktionen skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män inom 
Förbundets organisation och följa utvecklingen på jämställdhetsområdet. 

I beslutad delegationsordning framgår hur långtgående delegation 
ordförande, vice ordförande, räddningschef, 1:e stf räddningschef, 2:e stf 
räddningschef, tillsyneförrättare samt skorstensfejarmästare har. Det finns 
ingen delegation avseende personalfrågor för övriga avdelningschefer eller 
funktioner. 

Utifrån granskningens område noterar vi att följande delegation finns till 
räddningschef:

• Anställa och entlediga underställd personal.

• RF §§ 18-23 Med bindande verkan för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbundet som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Utifrån granskningens område noterar vi att följande delegation finns till 1:e 
stf räddningschef och 2:e stf räddningschef:

• Anställa och entlediga underställd personal.

Det finns en beslutad instruktion för chefsroller som fastställdes i 
direktionen 12 juni 2003 § 40. I den framgår att det finns två 
chefsnivåer i förbundet, räddningschef och avdelningschef.  
Instruktionen tydliggör därigenom ansvar och uppdrag för dessa nivåer 
samt vilket stöd chefer har att förvänta sig. 

Chefsbefattning innebär enligt instruktionen:

– Egen underställd personal 

– Arbetsledande uppgifter 

– Delegerat ansvarsområde 

– Fastställda befogenheter 

– Attesträtt 

För att stödja räddningschef/avdelningschef skall förbundet som 
arbetsgivare:

– Ge stor frihet att inom ramen för politiska beslut och/eller överordnad 
chef leda förbundets verksamhet 

– Erbjuda årliga medarbetarsamtal 

– Erbjuda individuellt utvecklingsprogram 

– Erbjuda stöd från medlemskommunernas kanslier 

– Erbjuda personlig chefsavvecklingsplan inför förestående pensionsavgång 
eller av annan orsak

Styrning och ledning
Resultat av granskningen 
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Förbundet har ett styrande dokument i form av ett Handlingsprogram enligt 
Lag om skydd mot olyckor 2019-2022. Handlingsprogrammet utgör enligt 
syftet ett övergripande dokument för SDR och dess medlemskommuner. Det 
innehåller mål och beskriver hur verksamheten ska genomföras och 
utvecklas. Av dokumentgranskning kan vi konstatera att 
handlingsprogrammet beskriver mål och genomförande av det förebyggande 
arbete samt räddningsarbetet som sker i enlighet med förbundets uppdrag 
från kommunerna utifrån lagar och regelverk. 

Av de förtroendevalda beskrivs i intervjuer att förbundet drivs med god 
struktur och ordning. Den ekonomiska styrningen fungerar väl och 
verksamheten håller sig inom budget. Förbundet anses välskött och ha en 
fungerande ledning där räddningschef och administrativ chef har god 
kontroll över verksamhetsplanering. 

Vid intervjuer med medarbetare framkommer att de inte anser direktionen 
vara tillräckligt insatta och engagerade i förbundets verksamhet för att se 
och förstå hur det verkligen fungerar. I medarbetarundersökningarna som 
genomförts får förtroende för direktionen låga resultat och kommentarer 
visar att det finns ett svagt förtroende för direktionens förmåga att styra 
förbundet.  I medarbetarundersökningen framkommer även kritik till 
förbundets tjänstemannaledning, främst riktad mot räddningschef vilket vi 
redogör för mer ingående i kommande avsnitt. 

En ledningsgrupp finns i förbundet som består av räddningschef, tre 
avdelningschefer och säkerhetsskyddschef. Ledningsgruppen samlas 
varannan vecka. Det uppges i intervjuer finnas en inställning och kultur i 
ledningsgruppen som påverkar hur utvecklingsarbete kan genomföras. Det 
finns enligt uppgift en stor motvilja till att genomföra förändringar i 
förbundet vilket leder till att förslag eller idéer inte testas utan avfärdas. Ofta 
är den initiala inställningen att det inte kommer fungera istället för en 
öppenhet som uppmuntrar till delaktighet och ett engagerat 
medarbetarskap. 

Argumentationen som förs uppges i många fall utgå från hänvisningar till 
kollektivavtal och allmänna bestämmelser samt att det förslag som ges inte 
är bra ur arbetsgivarens aspekt utan endast ur arbetstagarnas perspektiv. 
Medarbetarna upplever missunnsamhet och känsla av att ”de inte får ha det 
för bra”. Det upplevs tungrott att göra förändringar och det sker inga 
insatser som skulle kunna vara personalbefrämjande eller utvecklande i 
förbundet.  Intervjupersoner menar att motargument som framhålls inte är 
utvärderade och saknar grund då det främst är en ståndpunkt hos enskilda 
som ska upprätthållas till varje pris. Ofta sker ingen återkoppling eller så 
saknar återkopplingen förklaring till varför förslaget inte kan genomföras.

Förslag tas oftare emot positivt av enskilda avdelningschefer. Ett flertal 
exempel ges på när medarbetare har fått godkänt av sin närmaste chef men i 
efterhand ges en återkoppling att det inte går att genomföra. Detta uppges i 
intervjuer bero på att räddningschef överprövar avdelningschefernas beslut. 
Avdelningscheferna tillbakavisar i intervjuer att det är så det fungerar utan 
framhåller att det i ledningsgruppen finns en bra dialog och diskussioner där 
beslut fattas gemensamt som alla står bakom. Den bild som ledningsgruppen 
förmedlar är det ingen av medarbetarna som delar. Det finns tvärt om en 
mycket tydlig bild av att avdelningschef för räddningsavdelningen, både 
nuvarande och flera föregångare, inte har fått mandat och förutsättningar 
att driva avdelningen självständigt och med eget ansvar och att detta lett till 
att de inte vill vara kvar i förbundet. 

Nuvarande avdelningschef beskriver att han stämmer av många frågor med 
räddningschef för att ta tillvara erfarenhet och kunskap så att rätt beslut tas. 
Då räddningsavdelningen utgör en stor del av förbundets verksamhet så är 
det många frågor som går upp till avdelningschef och även vidare till 
ledningsgruppen.  

Styrning och ledning
Resultat av granskningen
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Räddningschef

Räddningschef är förbundets ledande tjänsteperson och ansvarar för att 
under förbundsdirektionen utveckla och verkställa politiska mål, riktlinjer 
och beslut i förbundet. Räddningschef ska säkerställa att direktionen får 
erforderlig information och beslutsunderlag. 

Tillsättande av räddningschef sker genom förordnanden om fyra år vilket 
omprövas och beslutas senast sex månader innan avtal går ut. Det senaste 
förordnandet förlängdes av arbetsutskottet 24 maj 2021 för perioden 2022-
2025.

Räddningschef är chef för avdelningschefer och för underställd administrativ 
personal. Räddningschef leder förbundets ledningsgrupp. 

Räddningschefs ansvar för verksamheten utifrån granskningsområdet 
beskrivs i instruktionen för chefsroller: 

• Genomföra årliga medarbetarsamtal med avdelningschefer.

• Utforma åtaganden för avdelningschef. 

• Ansvara för arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetsuppgifter inom förbundet. 

• Arbeta aktivt med information och dialog om förbundet och dess verksamhet. 

• Utveckla ett förtroendefullt samarbete med personalorganisationerna samt svara 
för information, förhandlingars och övriga kontakter i rollen som 
arbetsgivarrepresentant samt leda samverkansgrupp enligt gällande 
samverkansavtal. 

Avdelningschefer

Avdelningschefer tillsätts genom förordnanden om en tid av fyra år. 
Avdelningschefer finns för räddningsavdelningen, skyddsavdelningen och 
kansli. 

Avdelningschefers ansvar för verksamheten utifrån granskningsområdet 
beskrivs i instruktionen för chefsroller:

• Vara driftansvarig för avdelningen och chef för underställd personal. 

• I handling omsätta förbundets övergripande mål och strategier samt 
gemensamma regler. 

• Ansvara för arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetsuppgifter inom avdelningen.

• Genomföra årliga medarbetarsamtal med driftområdesansvariga samt i 
förekommande fall övrig personal.

• Utforma åtaganden för driftområdesansvarig.

• Ansvara för personalinformation inom avdelningen.

• Utveckla ett förtroendefullt samarbete med personalorganisationerna samt 
svara för information, förhandlingar och övriga kontakter i rollen som 
arbetsgivarrepresentant samt deltaga i samverkansgrupp enligt 
samverkansavtal.

I samråd med räddningschef

- Ansvara för lönesättning avseende underställd personal

- Genomföra löneöversynsförhandlingar avseende underställd personal.

Styrning och ledning
Resultat av granskningen 
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Avdelningschef räddningsavdelningen

Avdelningschef för räddningsavdelningen ansvarar för samtlig personal inom 
avdelningen vilket innebär ca 135 underställda fördelade på ca 25 
medarbetare på heltid samt ca 110 medarbetare på deltid. 

Inom räddningsavdelningen finns medarbetare med funktioner som 
insatsledare, styrkeledare, räddningstjänstpersonal på heltid samt 
räddningstjänstpersonal i beredskap. 

I intervjuer beskrivs rollen som avdelningschef på räddningsavdelningen som 
omfattande och personalintensiv. Att lösa diverse akuta personalsituationer 
och hantera så många underställda leder till att ledarskapet är splittrat och 
det är svårt att räcka till. 

Det har varit en relativt stor omsättning av avdelningschefer inom 
räddningsavdelningen men i intervjuer beskrivs att ingen justering av ansvar 
eller omfördelning av uppgifter gjorts för att tjänsten ska vara mer 
hanterbar. Uppdraget som avdelningschef för räddningsavdelningen uppges 
inte vara så tydligt definierat och det finns en känsla ”att alla frågor” hamnar 
där. 

Medarbetare med andra ansvarsroller beskriver att avdelningschefer för 
räddningsavdelningen har stora ambitioner och engagemang att förändra 
och utveckla verksamheten när de är nya i sina roller. Det uppges dock ske 
en förändring i engagemang och inställning efter en tid inom förbundet. 

Avdelningschef för räddningsavdelningen uppges sitta i en väldigt svår 
sits med krav och förväntningar från medarbetarna men även från 
räddningschef. 

I slutskedet av granskningen meddelades att nuvarande avdelningschef 
valt att säga upp sin anställning i förbundet. Rekrytering av ny 
avdelningschef för räddningsavdelningen har påbörjats.

Avdelningschef skyddsavdelningen

Det finns sex medarbetare som är underställda avdelningschef. Dessa 
är uppdelade på extern utbildning och myndighetsutövning. De som 
har driftområdes- eller funktionsansvar inom skyddsavdelningen deltar 
även i operativ tjänstgöring.

Avdelningschef och medarbetare inom avdelningen anser att de kan 
utföra sina uppdrag fritt och utifrån en tydlig prioritering. Regelbundna 
planeringsmöten hålls för att fördela arbete och ha samtal om de 
uppdrag som avdelningen ansvarar för.  

Styrning och ledning
Resultat av granskningen
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Avdelningschef kansli

Avdelningschef för kanslifunktionen har två underställda medarbetare. 
Kansliet fungerar som en stödfunktion för hela förbundet i frågor inom 
ekonomi, personal och administration. 

Arbetsfördelningen innebär att chef har det övergripande ansvaret för 
budget och uppföljning samt deltar som sekreterare på direktionens och 
arbetsutskottets möten.  En av medarbetarna har ansvar för ekonomi och 
redovisning och den andra har ett huvudansvar för löner och 
personaladministration. 

En av resurserna på kansliet är därtill utsedd att ansvara för kommunikation 
och information inom förbundet. 

Styrning och ledning
Resultat av granskningen 
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Övriga roller och ansvar i förbundet

Utifrån krav i säkerhetsskyddslagen har SDR tillsatt en säkerhetsskyddschef 
som tillika är driftsområdesansvarig säkerhet och krisberedskap. Som vi 
tidigare angett så ingår säkerhetsskyddschef i förbundets ledningsgrupp. Vid 
sidan om dessa roller finns även roll som insatsledare.  

I förbundet finns även ytterligare roller för funktioner i den operativa 
verksamheten där ett ansvar finns för att leda arbetet vid insatser. De är 
dock inte formellt chefer. Det är främst insatsledare och styrkeledare vi 
avser i detta fall. 

I förbundets beslutade Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 
2019-2022  beskrivs att insatsledarens roll är att samordna enskilda enheter 
samt utöva övergripande operativ ledning. 

Av dokument som vi erhållit i granskningen avseende kontaktpersoner med 
ledaransvar i förbundet fanns vid tiden för intervjuerna sex insatsledare. 
Ytterligare en insatsledare planerades att tillträda under 
granskningsperioden.  

Insatsledarna tillsätts genom förordnanden på fyra år. Insatsledarna har 
tilldelade driftsområdesansvar eller arbetar med tillsyn i förbundets 
myndighetsutövning. De är formellt underställda avdelningschef för det 
driftsområdesansvar/uppgift som de tilldelats vilket innebär att insatsledarna 
svarar under olika avdelningschefer. 

De driftområden som är tilldelade är i nuläget intern utbildning, 
myndighetsutövning, fordon och teknik/IT. De två insatsledare som inte har 
ett tilldelat driftområde deltar i arbetet med myndighetsutövning som 
tillsyneförrättare. En av insatsledarna är därtill stationsansvarig för 
räddningsstationen i Hedemora. 

Det finns en övergripande beslutad ansvarsprofil för insatsledare. Den 
är daterad 29 november 2002. I den framgår förutom det operativa 
ansvaret vid insatser att insatsledare ansvarar för att leda och utveckla 
driftområden, hålla årliga medarbetarsamtal med underställd personal 
samt arbetsmiljöansvar enligt separat delegation. Under 2019 
reviderades ansvarsprofil för insatsledare på individuell nivå. 
Ansvarsfördelning över driftområden och tillhörande arbetsuppgifter 
finns dokumenterat i respektive befattningsförordnande för 
förbundets insatsledare. I de avtal vi tagit del av framgår ingen 
delegation av arbetsmiljöuppgifter och ansvar. Däremot har vi erhållit 
information om det för insatsledare som har personalansvar finns 
tydliggjort i befattningsförordnanden. 

Det framgår i intervjuer att det trots den tydliggjorda ansvarsprofilen i 
stora delar saknas struktur, krav och förväntningar i vad som ska 
levereras av insatsledarna. Vidare beskrivs att det inte är mycket som 
är dokumenterat utan finns i huvudet på var och en. Den uppgift som 
man fått har beskrivits muntligt av föregångare vilket av flertalet 
beskrivs ha varit en bra kompetensöverföring. 

Intervjupersoner säger att det ser olika ut hur stort handlingsutrymme 
insatsledarna har för att planera och genomföra sina driftområden. För 
vissa finns en detaljstyrning där allt ska förankras hos avdelningschef 
och räddningschef medan andra upplever att de fritt inom givna ramar 
som budget eller regelverk kan utföra ansvaret. Det är främst inom 
skyddsavdelningen som arbetet uppges vara fritt.

Styrning och ledning
Resultat av granskningen 
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Övriga roller räddningsavdelningen (forts)

I förbundets beslutade Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 
2019-2022 så beskrivs att styrkeledarna har i ansvar att leda en enskild 
enhet bestående av räddningsstyrka eller del av räddningsstyrka. 

Av dokument med kontaktpersoner framgår vidare att det finns fem 
ordinarie styrkeledare och fem ej ordinarie styrkeledare. 

Sex av styrkeledarna har tilldelade funktionsansvar. Ansvaren består av 
bland annat; personal, fys- och hälsa, rök- och kemskydd, beklädnad, 
datastöd och räddningsmaterial. 

Det uppges i intervjuer ske en introduktion i styrkeledarrollen över ansvar på 
larm men inte vad som förväntas i ledarskap eller arbetsledning. 
Styrkeledarna fördelar i olika hög grad arbetsuppgifter som ska utföras 
rutinmässigt enligt de beskrivningar som finns. De uppger dock att det har 
funnits behov av tydligare styrning med tanke på att det kommer nya 
medarbetare oftare med den personalomsättning som finns. 

Styrkeledare har efterfrågat vad ledningen förväntar sig då kritik har 
framkommit att de inte i tillräcklig grad är arbetsgivarens förlängda arm. De 
anses vara för mycket ”en i gänget” med sitt skift. För att råda bot på detta 
har förslag lagts fram där styrkeledarna ska byta grupp oftare.

I analys av resultatet från medarbetarundersökningen 2020 föreslog 
samverkansgruppen att en av frågorna som skulle ingå i processgruppernas 
arbete var ”Hur kan vi stötta våra styrkeledare att bli starka chefer och 
arbetsgivarrepresentanter?”.  Detta upplevdes som kritik av styrkeledarna 
men ett tydliggörande gjordes att diskutera vad de hade behov av i sin roll 
som styrkeledare. 

Medarbetare

Enligt förbundets arbetsmiljöplan har personalen skyddsansvar och 
skyldighet att aktivt medverka till att skapa en god arbetsmiljö samt 
efterleva givna föreskrifter.

Det finns en personalhandbok som anger regler och rutiner för de 
anställda. I personalhandboken ges bland annat information kring 
ledighet, fysisk träning, försäkringar, tjänstefordon, arbetstider mm. 
Det finns även detaljerade anvisningar över hur lokaler får nyttjas, vad 
som gäller för sociala medier och telefoner mm.

Styrning och ledning
Resultat av granskningen
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Vår bedömning är att det finns tydliggjort i styrande dokument en 
uppdragsbeskrivning vad gäller krav och ansvar för de två chefsnivåer som är 
etablerade i förbundet. I beskrivning ingår tydliggörande av ansvar för 
utveckling och avveckling av chefer samt en generell beskrivning av 
arbetsmiljöansvar i förbundet och inom avdelningarna. Däremot så finns 
ingen skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna. 

Vår bedömning är att det finns en tydliggjord ansvarsfördelning för 
insatsledare avseende drift- och funktionsansvar med tillhörande 
arbetsuppgifter. Ansvar har signerats av respektive insatsledare och bör 
således vara känt. 

Det finns inte tydliggjort i instruktioner hur förbundets chefer förväntas 
agera för att ha ett gott ledarskap. I utvärdering för löneöversyn finns en 
bedömning och betygssättning utifrån egenskaper som värdesätts.

Instruktioner över de formella chefsrollerna uppdateras inte regelbundet så 
det ger möjlighet till att utvärdera och tydliggöra hur chefsroller utifrån 
dagens förväntningar och förutsättningar beaktas så att förbundet även 
etablerar ett synsätt och kultur som kan säkra en personalförsörjning på 
längre sikt. 

Det finns därtill outtalade förväntningar på roller utan att ett formellt 
ledarskap är uttalat, exempelvis för styrkeledare. 

Bedömning

Resultat av granskningen 
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Metoder för utvärdering och uppföljning

Enligt instruktionen för chefsroller så har räddningschef det övergripande 
ansvaret och avdelningschefer ansvar inom respektive avdelning för att 
utveckla och förverkliga förbundets övergripande mål och strategier, 
gemensamma regler, planeringsmodeller samt uppföljnings- och 
utvärderingsmetoder. 

Avdelningscheferna ska säkerställa detta genom samarbete med 
driftområdesansvariga. 

I intervjuer har efterfrågats vilken uppföljning och utvärdering som 
genomförs i förbundet avseende personalrelaterade frågor. Det som lyfts är 
främst medarbetarundersökningar. Det framkommer dock synpunkter på 
dels hur dessa har genomförts dels på hur resultatet hanterats. Bland annat 
är det inom vissa funktioner så få anställda att de svar som ges riskerar att 
inte kunna säkerställa anonymitet. Antalet anställda gör också att 
formuleringar och fritextsvar lätt kan kopplas till person. Då mottagare av 
alla svar inkl. fritextsvar hamnar hos ledningsgrupp så är inte alla bekväma 
att uttala sig. Trots detta noterar vi en stor transparens i de kommentarer 
och kritik som medarbetarundersökningen 2020 visar. 

Undersökningarna uppfattas av intervjuade inte leda till några konkreta 
åtgärder och effekter avseende ledarskap och arbetsmiljö i förbundet då 
samma problematik lyfts gång på gång i resultatet och har försämrats sedan 
undersökningen 2017 till 2020.

Medarbetarundersökning 2017

Syftet enligt utvärdering av medarbetarundersökningen 2017 var att ”ta 
tempen” på organisationen och se hur den fungerar. Resultatet av 
undersökningen skulle även vara en del i projektarbetet med att revidera 
handlingsplanen för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Totalt hade förbundet 143 anställda vid mättillfället och 104 ifyllda 
enkäter lämnades in från personalen. Det ger en svarsfrekvens på ca 71 
%. I utvärderingen framgår att ”många kommentarer har lämnats och ett 
stort engagemang har visats från personalen”. 

Undersökningen delades in i fem områden och genomgående i resultatet 
var att medarbetarna var mer nöjda med sina arbetsuppgifter, närmaste 
kollegor och avdelningschef. Man ansåg att arbetet kändes meningsfullt 
och de allra flesta svarade att de såg fram emot att gå till arbetet. 
Möjlighet att påverka och göra sin röst hörd i skiftet/gruppen fick också 
goda resultat. Stämningen mellan kollegor var god men även mellan den 
enskilde och den närmsta chefen. 

Det som visade lägre resultat var främst riktat mot ledningsgrupp, 
räddningschef och direktionen. Främst visar resultatet att det upplevdes 
svårt att få sin röst hörd, att ledningen inte lyssnar och att graden av att 
kunna påverka därigenom är låg. Förslag och idéer upplevdes inte tas 
emot på ett bra sätt. 

Efter undersökningen tog ledningsgrupp tillsammans med de fackliga 
organisationerna fram en åtgärdsplan. En aktivitet i dessa var att de 
fackliga hade regelbundna möten med räddningschef i syfte att stärka 
förtroendet och komma tillrätta med några av de synpunkter som 
lämnats i medarbetarundersökningen. Uppföljning av åtgärdsplanen 
visade att det under en kort tid skedde vissa förbättringar men att dessa 
inte varade utan en återgång till tidigare läge kom relativt snabbt. 

Utvärdering och uppföljning 
Resultat av granskningen 
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Medarbetarundersökning 2020

Under våren 2020 genomfördes en medarbetarundersökning i förbundet där 
samtlig personal gavs möjlighet att svara. Total svarsfrekvens var 55 %. 
Svarsfrekvensen var fördelad på heltid 91 % och deltid 41 %. 

Vid direktionens sammanträde i mars 2021 gav räddningschef information 
om medarbetarundersökningen vilket även gjorts vid arbetsutskottets möte i 
februari 2021. Enligt protokollet så har fem processgrupper fått i uppdrag att 
påbörja ett arbete med frågeställning, förslag och idéer utifrån 
undersökningens resultat. Utifrån protokollsanteckningarna så finns inga 
beslut om åtgärder vid sidan om att informationen godkändes. 

I medarbetarundersökningen 2020 framkom ett stort antal kommentarer 
som visade missnöje med förbundets ledning, både gällande direktionen och 
även ledningsgruppen. Det beskrivs att personalen inte upplever sig hörda 
på och att förslag och idéer inte tas vara på. Det framgår att det inte sker 
något strukturerat förbättringsarbete och inte har gjort på många år. 

I faktakontrollen av rapporten framkommer att det uppföljningsarbete som 
genomförts efter de båda medarbetarundersökningarna varit omfattande. 
Då vissa åtgärder som genomförts i arbetet efter undersökningen 2017 inte 
gått genomslag valdes ett nytt arbetssätt med processgrupper efter 
undersökningen 2020 för att få en större delaktighet i efterarbetet. 

I kommentarer som lämnats i undersökningen beskrivs att stämningen aldrig 
varig sämre i förbundet.  Att många har slutat och de som svarat ser en risk 
med att fler kommer att sluta då förbundets ledningsgrupp inte tar 
problemen på allvar gällande arbetsmiljö, trivsel och personalomsättning. 
Inom skiften är det mer positiv stämning även om missnöjet även smittar i de 
samtal som sker inom grupperna. Det har enligt kommentarerna skett en viss 
förbättring i stämning mellan heltid/deltid och mellan skiften.

Främst riktas kritik mot räddningschef där det framkommer en bild av att 
dennes ledarskap i hög grad påverkar arbetsmiljön i förbundet samt 
avdelningschefernas förutsättningar att leda sina avdelningar. 

Vidare framkommer ett antal allvarliga anklagelser där misstankar lyfts 
om räddningschef har ett osunt agerande utifrån sin roll som 
förbundschef och i förhållande till interna regelverk och lagar.  Även 
bemötandet anses ligga långt från beslutad värdegrund och en förväntan 
att högste chef ska vara ett föredöme i organisationen. 

Det som framkommit med åsikter kring räddningschefens ledarskap och 
förehavanden har varit föremål för diskussioner och samtal mellan 
arbetsutskottet och räddningschef men inte ansetts utgöra grund för 
några större åtgärder eller utredningar. 

I enlighet med informationen som gavs till AU och direktionen tillsatte 
ledningsgruppen interna processgrupper för att ta fram 
förbättringsåtgärder kring de brister som framkommit i 
medarbetarundersökningen 2020. 

Styrkeledarna fick ansvar att genomföra diskussioner i sina grupper för att 
ge förslag till förbättringsåtgärder utifrån ett antal områden.  
Intervjupersoner beskriver att det inte skedde någon förankring av 
arbetssätt eller för uppdraget att vara processledare för arbetet. En dag 
fanns en mapp på bordet med frågeställningar som skulle besvaras av de 
olika grupperna. I faktakontrollen av rapporten beskrivs att beslut om 
arbetssätt togs i samverkansgruppen där företrädare för de fackliga 
organisationerna ingår. 

Processgruppernas förslag skulle senare återkopplas till 
samverkansgruppen. De samlade svaren från processgrupperna har inte 
återkopplats till medarbetarna vid tiden för granskningen. 

Utvärdering och uppföljning 
Resultat av granskningen 
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Utvecklingssamtal

I instruktionen för chefsroller framgår att arbetsgivaren ska erbjuda årliga 
medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan för räddningschef samt 
avdelningschefer. Det framgår vidare att räddningschef ska ha 
utvecklingssamtal med avdelningschefer och avdelningschefer ska ha 
utvecklingssamtal med underställda inom respektive avdelning.

I personalhandboken framgår att utvecklingssamtal ska genomföras årligen 
för samtlig personal.

Direktionens ordförande uppger i intervju att årliga utvecklingssamtal hålls 
med räddningschef. I intervjuer framkommer att insatsledarna haft årliga 
utvecklingssamtal med närmaste avdelningschef. 

Insatsledarna och administrativ personal har individuell lönesättning och i 
utvärderingen inför löneöversyn finns en blankett för bedömning av ett antal 
parametrar inom angivna områden. Utvärderingen anses dock ha liten 
koppling till det faktiska lönepåslaget och upplevs bedömas godtyckligt i flera 
avseenden där helt andra faktorer spelar in över hur löneutvecklingen blir i 
verkligheten. 

I intervjuer beskrivs att det inte är helt klart hur ansvaret för att genomföra 
utvecklingssamtal ser ut. Det uppfattas inte vara något krav som följs upp då 
flertalet intervjupersoner inte haft utvecklingssamtal på många år. Det 
uppges till stor del vara en individfråga om utvecklingssamtal genomförs 
eller inte. 

Styrkeledarna genomför utvecklingssamtal gruppvis men även här kan vi 
konstatera att det är olika hur detta genomförs och med vilken frekvens. En 
ny blankett för utvecklingssamtal har tagits fram av en av styrkeledarna då 
den befintliga inte ansågs fokusera på rätt saker. 

Utvärdering och uppföljning 
Resultat av granskningen 
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Vår bedömning är att ledarskapet utvärderas i form av 
medarbetarundersökningar som genomförs med en viss regelbundenhet. Vi 
anser däremot att resultatet från dessa inte i tillräcklig grad används. Vissa 
insatser har påbörjats men dessa insatser har varken fullföljts eller 
utvärderats för att säkerställa att det gett effekt för att komma tillrätta med 
de synpunkter som avgetts i undersökningarna. 

Undersökningens resultat redovisades först ett år efter genomförandet för 
direktionen trots att allvarliga uppgifter framkommit. Även insats med 
processgrupper påbörjades året efter undersökning genomfördes vilket 
indikerar att dessa frågor inte prioriteras tillräckligt högt i förbundet. 

Det har under lång tid funnits kända brister i förbundets arbetsmiljö som i 
stora delar grundar sig i att medarbetarna upplever allvarliga brister i 
ledarskapet hos räddningschef och till viss del avdelningschefer. Då 
missnöjet och bristerna gäller förbundschef är det direktionens ansvar att 
vidta åtgärder utifrån arbetsmiljölagen och de föreskrifter som förbundet har 
att efterleva. 

Vår bedömning är att direktionen inte har hörsammat de synpunkter som 
medarbetarna har kommit med trots att dessa varit dokumenterade och 
detaljerade. Vi anser att det är allvarligt att direktionen inte initierat en 
fördjupad utredning efter de uppgifter som framkommit i 
medarbetarundersökning och skrivelse från facken. Vi anser inte att 
åtgärden att kontrollera uppgifterna med berörd person är tillräckligt med 
tanke på allvarsgraden i vissa uppgifter. 

Bedömning

Resultat av granskningen 
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Alla verksamheter har ett ansvar att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 finns en framtagen 
vägledning där det framgår att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och 
ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta 
som görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar bland annat om att:

• skapa ordning och reda

• organisera arbetsmiljöarbetet

• låta alla få komma till tals och bli överens om vad som ska gälla

• undersöka arbetsförhållandena

• bedöma risker

• vidta åtgärder

• följa upp ifall det bidragit till en förbättrad arbetsmiljö eller inte

I föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete finns i §5 regler om 
arbetsmiljöpolicy, kunskaper och hur arbetsgivaren regelbundet ska 
undersöka och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. 
Där finns det också regler om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att 
komma till rätta med riskerna. 

Beroende av hur komplex verksamhet som bedrivs så har arbetsgivare 
olika många föreskrifter att beakta i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. 
Avgränsning för denna granskning är den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön vilket regleras i AFS 2015:4. 

Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, 
styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön är 
hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt 
omkring oss, till exempel medarbetare och chefer. 

Det finns inom förbundet en beslutad arbetsmiljöplan där policy ingår. 
Den är daterad 20 september 2000. De övergripande mål som finns i 
planen avser åren 2001-2002. Då policyn och planen är föråldrad så finns 
inte hänvisning till nu gällande lagar och regler för arbetsmiljöarbetet. 
Därigenom så finns inte heller något dokumenterat i förteckningen över 
tillämpliga föreskrifter något om organisatorisk eller social arbetsmiljö 
vilken trädde ikraft 31 mars 2016. I årsredovisning 2020 framgår att en 
arbetsmiljöplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska upprättas. 
Målet är att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska involvera hela 
organisationen. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Resultat av granskningen 

Arbetsgivarens regelträd 
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Ansvaret för arbetsmiljön regleras i planen där det framgår att arbetsgivaren 
har huvudansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren 
ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. Ansvaret utgår från förbundschef och delegeras 
vidare till chefer med personalansvar.

Utifrån beskrivning av ansvar i arbetsmiljöplanen gör vi tolkningen att 
arbetsmiljöansvaret i förbundet finns hos räddningschef och 
avdelningschefer då dessa är de enda funktionerna med underställd 
personal. I de fall det finns brister i arbetsmiljön som rör högsta 
tjänsteperson eller där denna inte fullgör sitt ansvar så är det direktionen 
som har arbetsgivaransvaret och det juridiska ansvaret för arbetsmiljön. 

Personalen har skyddsansvar och skyldighet att aktivt medverka till att skapa 
en god arbetsmiljö samt efterleva givna föreskrifter. Av planen framgår att 
en fördelning av arbetsuppgifter kan ske utifrån speciella intressen eller 
kunskap. Det juridiska ansvaret ingår dock inte i delegeringen. 

Någon fördelning av arbetsmiljöuppgifter eller delegation av 
arbetsmiljöansvar har vi inte tagit del av i granskningen. I intervjuer beskrivs 
att det finns en otydlighet i ansvarsfördelning avseende arbetsmiljön i 
förbundet och att det inte pågår något systematiskt arbete. 

I förbundet finns en samverkansgrupp vilken regleras i ett undertecknat 
samverkansavtal mellan arbetsgivaren och fackförbunden. I avtalet anges att 
målet är en samverkan som ger förutsättningar till ett positivt arbetsklimat 
och en god hälsa i en säker arbetsmiljö där delaktighet, inflytande, 
utveckling, respekt, transparens och ansvar är en naturlig del av 
verksamheten. I samverkansgruppen finns ledningsgruppen representerad 
och fyra fackförbund. Två av platserna är dock vakanta då lokalt ombud 
saknas. Centralt ombud finns inkopplat tillsvidare. 

Det finns enligt uppgift noteringar redan från 2007 där medarbetare via 
de fackliga företrädarna påtalat brister i den organisatoriska 
arbetsmiljön. I intervjuer beskrivs att det är samma grund för missnöje 
som framkommit i medarbetarundersökningarna 2017 och 2020. 
Ledningsgruppen har genom åren initierat ett antal åtgärder men arbetet 
beskrivs ofta rinna ut i sanden. Av de insatser som gjorts kan ingen av 
intervjupersonerna peka på något bestående som förbättrat arbetsmiljön 
och det framkommer av majoriteten av intervjupersoner att arbetsmiljön 
och stämningen aldrig har varit sämre än den är nu. Detta bekräftas dock 
inte av representanter från ledningsgruppen, vilka till största delen, är 
eniga om att det råder en god stämning och arbetsmiljö inom förbundet. 
Även arbetsutskottets ledamöter instämmer i detta och beskriver att det 
är ett fåtal starka individer som är missnöjda och påverkar övriga 
medarbetare i förbundet. 

De insatser som genomförts genom åren har inte utvärderats eller följts 
upp för att se att de har effekt på arbetsmiljön. Nya processer startas 
istället med liknande frågeställningar som genomförts tidigare. Detta 
bekräftas i de dokumenterade svar vi erhållit från processgruppernas 
arbete utifrån medarbetarundersökningen 2020 där de hänvisar till 
tidigare åtgärdsplaner som inte verkställts.

Arbetet i processgrupperna är den åtgärd som i intervjuer beskrivs som 
pågående för att förbättra arbetsmiljön. Ledningsgruppen har inte 
deltagit i arbetet men uppger att de ställt sig till förfogande men att 
ingen av grupperna bjudit med de i diskussionerna. Medarbetarna 
beskriver att de inte upplevt att det skulle gjort någon skillnad då det 
redan gjorts så många försök med liknande insatser och det engagemang 
som de lägger inte leder till några förbättringar.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Resultat av granskningen
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Utifrån föreskriften för ett systematiskt arbetsmiljöarbete anser vi det viktigt 
att påtala följande skrivelse ”Ett arbetsmiljöarbete som sker vid separata 
möten där endast arbetsmiljö diskuteras och där de som styr verksamheten 
inte är närvarande leder inte till ett fungerande arbetsmiljöarbete i lagens 
mening”. 

Direktionens arbetsutskott kallade under maj 2020 till förhandling avseende 
förlängning av räddningschefens förordnande. I samband med förhandlingen 
framkom uppgifter från de fackliga med stark kritik mot räddningschefs 
ledarskap och brister i arbetsmiljön. Detta hade även enligt uppgift i 
intervjuer påtalats tidigare utan att det skett någon förändring. Denna gång 
upplevde de fackliga att uppgifterna togs på allvar och förordnandet 
förlängdes endast ett år och inte i enlighet med förslag från arbetsutskottet 
om förlängning i fyra år. 

Arbetsutskottet bad om mer konkreta fakta av de uppgifter som framförts. 
Under hösten 2020 lämnades en skrivelse till ordförande som är adresserad 
till förbundsdirektionen.  Skrivelsens titel är ”Tjänsteutövande och 
maktmissbruk”. I skrivelsens missiv framgår att fackförbunden föreslår att 
direktionen ska kalla till möte med berörda fackförbund för diskussion med 
grund i skrivelsen, att direktionen kallar räddningschef till en genomgång av 
skrivelsen samt att direktionen ger en återkoppling till berörda fackförbund 
efter att de tagit ställning till uppgifterna. 

Intervjupersoner från de fackliga uppger att skrivelsen inte har nått 
direktionens ledamöter vilket bekräftas av ordförande som menar att 
ordförande och vice ordförande är de som tagit del av dokumentet och sett 
det som en uppgift utifrån den delegation de har. 

I missivet finns dokumenterade uppgifter med iakttagelser som gjorts över 
saker som uppfattas som överträdelser. Iakttagelserna är datumsatta och 
tydligt beskrivna utifrån hur de har uppfattats och tolkats av de som gjort 
iakttagelser. 

I introduktionen av dokumentet framgår att det kommer att redogöra 
för exempel på arbetsmiljöproblematik, bristande ledarskap, 
utnyttjande av räddningstjänstens resurser och brott mot 
inställningstider. 

I intervjuer bekräftas av ett stort antal personer att skrivelsen är 
sanningsenlig och många kan därtill ge konkreta exempel på tillfällen 
och situationer som ytterligare visar på brister av efterlevnad i 
förbundet där inte lagar eller interna regelverk följs. 

I intervjuer uppger ordförande och vice ordförande att de med grund i 
skrivelsen gjort avstämningar direkt med räddningschef. Enligt uppgift 
har räddningschef kommit med rimliga förklaringar till iakttagelserna. 
Vissa uppgifter har även kontrollerats med administrativ chef som 
intygat att det är i enlighet med regler i förbundet. 

De uppgifter som framkommit har inte värderats som tillräckligt 
konkreta och i intervjuer uppges att de har ansett det svårt att avgöra 
om det faktiskt skett några felaktigheter. De uppger vidare att de litar 
på räddningschef och gjort bedömningen att det inte finns tillräckliga 
underlag för att vidta ytterligare åtgärder eller att inte förlänga 
förordnandet på ytterligare fyra år. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Resultat av granskningen
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Flera intervjuade har känt sig ifrågasatta då de anklagats för att övervaka 
räddningschef och att de uppgifter de lämnat är att betrakta som att de 
förföljer chefen. De fackliga företrädarna uppger att de inte har fått någon 
återkoppling över den skrivelse som gjorts och vid tiden för granskningen så 
vet de inte vilka uppgifter som kontrollerats och hur utfallet av detta blivit. 
Den återkoppling som skett är att det är medarbetarna och de fackliga som 
agerat felaktigt som sammanställt dokumentationen till arbetsutskottet då 
det visar på en bristande lojalitet. 

Hanteringen av de uppgifter som framkommit har ifrågasatts genom ett 
tillägg till protokoll i förhandling om förlängt förordnande, daterade 19 maj 
och 27 maj 2021. Brandmännens riksförbund, BRF anger i sin skrivelse att 
”Det finns ett misstroende mot NN som förbundschef både i sitt hanterande 
av bisyssla och ledarskap. Det är påtalat via skrivelse till direktionen samt att 
det finns låga siffror i enkätundersökningar gällande NN förtroende”. Vidare 
framgår att ”Skrivelsen som är inskickad efter begäran av AU 2020 är så 
tydlig och omfattande att det finns inga möjligheter att NN ska kunna få ett 
förlängt förordnande”. De fackliga har därtill ifrågasatt om direktionen, 
revisorerna och ägarkommunerna fått ta del av skrivelsen. 

Beslutet att förlänga räddningschefs förordnande utan att återkoppla svar till 
de fackliga och medarbetarna upplevs som att de ansvariga inte tar 
arbetsmiljöfrågorna på allvar. Det har lett till en stor uppgivenhet bland 
förbundets medarbetare och fackliga företrädare som upplever att de tagit 
de vägar som finns för att få gehör för sina synpunkter utan något resultat. 

Övriga upplysningar om arbetsmiljön som framkommer i intervjuer och 
i medarbetarundersökning är att det har upplevts en stor nonchalans 
och naivitet från ledningsgruppens sida för att anpassa verksamheten 
under rådande pandemi. 

Bland annat har distansarbete trots att många medarbetare har 
arbetsuppgifter som går att utföra hemifrån inte tillåtits mer än i 
undantagsfall. De som har fått tillåtelse till distansarbete har upplevt 
att det ifrågasatts då det saknas tillit till att de arbetsuppgifter som 
finns blir gjorda och har efter kommentarer och påtryckning valt att 
arbeta från den ordinarie arbetsplatsen trots myndigheternas 
restriktioner och rekommendationer. 

Medarbetare som påtalat att de ser risker med övningstillfällen, besök 
på stationen eller konkret exempel som framkommit där en 
medarbetare ombads att ta med en journalist i en hävare där inte 
avstånd för att motverka smittorisk kan hållas, har mötts med kritik 
och negativa kommentarer.

Det framkommer även beskrivningar i intervjuer där medarbetare med 
hög arbetsbelastning och pågående process hos företagshälsan inte 
har fått en åtgärdsplan utan istället ytterligare ansvar och 
arbetsuppgifter vilket försämrat situationen för den enskilde. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Resultat av granskningen
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I samverkansavtalet framgår att arbetsplatsträffar ska genomföras på 
respektive räddningsstation med tjänstgörande personalgrupp. Det ska vara 
ett forum för dialog mellan medarbetare och chef/arbetsledare för att 
gemensamt arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet. 
Frågor om arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, medbestämmande, jämställdhet och 
mångfald ska integreras i verksamheten. Träffarna ska enligt avtalet ge 
förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling liksom till ökat 
självbestämmande och ansvarstagande samt vara ett forum för att sprida 
information. 

I intervjuer beskrivs att det saknas etablerade forum, exempelvis 
arbetsplatsträffar. Medarbetarna upplever att det är svårt är att få sin röst 
hörd i en större omfattning. Det finns enligt intervjupersoner inga 
möjligheter att ta upp tankar och funderingar kring organisationsfrågor som 
är mer övergripande än skiftets frågor. För gruppfrågor finns regelbundna 
möten. Styrkeledarmöten finns etablerat och insatsledarna har också haft 
möten inom gruppen. Det framkommer dock i intervjuer att det saknas ett 
mötesforum mellan grupper och funktioner. Den pågående pandemin har 
påverkat förutsättningarna senaste året men det uppges i intervjuer inte ha 
fungerat innan dess heller. 

Medarbetare har i samverkansgrupp, i medarbetarundersökning och i 
processgrupper efterfrågat att arbetsplatsträffar ska inrättas, detta har dock 
inte hörsammats. 

Vad gäller kommunikation framgår att detta är avgörande mellan de olika 
nivåerna i samverkanssystemet. Arbetsgivaren har ansvar för att frågor som 
behandlas på APT eller samverkan och vid behov lyfts till nästa nivå. En 
återkoppling ska ske till berörd APT/samverkansgrupp. 

Enligt ansvarsfördelningen så har avdelningscheferna ansvar för att 
personalinformation ges. Intervjupersoner menar att det i nuläget inte 
finns några etablerade forum som arbetsplatsträffar där strukturerade 
möten och information delas. Det finns etablerat styrkeledarmöten där 
mer operativa frågor hanteras. 

Informationsflödet uppges fungera dåligt mellan direktion, 
ledningsgrupp och medarbetare. I intervjuer beskrivs att nuvarande 
informationsflöde är obefintligt och främst sker genom korridorprat 
och lätt leder till ryktesspridning och missförstånd då ingen 
förstahandsinformation delas mellan de olika nivåerna i förbundet. 
Intervjupersoner menar att mycket av det missnöje som finns skulle 
kunna ha lösts genom en tydligare kommunikation. 

Ett förslag på åtgärd som framkom efter medarbetarundersökningen 
2017 var att förbättra informationsflödet genom att inrätta ett 
nyhetsbrev, kallat Förbundsnytt. Intervjupersoner menar dock att den 
information som brevet innehåller inte är vad de efterfrågar och inte 
är tillräckligt för att få till ett bra informationsflöde och skapa en 
delaktighet. 

Information och delaktighet
Resultat av granskningen
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I räddningsavdelningens redogörelse för året som finns i Årsredovisning 2020 
beskrivs personalomsättning som en utmaning. Nyckeltal visar att den sjunkit 
något i jämförelse med 2019, personalomsättning 2020 var 6,82 % för 
heltidsanställd personal och 9,13 % för deltidsanställd personal. 

Representanter från ledningsgruppen anger i intervjuer att 
personalomsättningen inte är ett så stort problem och att det finns sökande 
till utlysta tjänster. 

Från insatsledare och styrkeledare lyfts dock stora problem utifrån 
kompetens och kontinuitet. Med den stora omsättning på personal som 
råder får befäl svårt att bedöma hur den samlade kunskapen är vid 
uttryckning. Med tanke på förbundets storlek och att det inte är så många 
anställda så behöver alla kunna väldigt mycket för att det ska fungera på 
räddningsinsatser. I nuläget lärs nya medarbetare upp och stannar ett 
kortare tag och sedan får en ny upplärning påbörjas av nyanställd. Det 
uppges dessutom påverka möjligheterna till utveckling då de är i ständig 
förändring och rekrytering vilket påverkar effektiviteten.

Personalomsättning har inte diskuterats i arbetsutskottet som en utmaning 
men har till viss del ingått när information om rekryteringar ges. Det finns 
enligt ordförande inga problem med personalomsättning och det ser bättre 
ut nu än på många år. 

I intervjuer beskrivs därtill att skiften oftast går kort så länge 
rekryteringar pågår då det inte finns en tillräcklig planering så att det 
finns en överlämning och överlappning när någon slutar och den nya 
ska börja. Det finns en beslutad minimibemanning och i 
faktakontrollen framkommer information att det aldrig skett något 
avsteg från denna bemanning på heltidsstationerna i Avesta och 
Fagersta. Varje skiftlag har därtill en pooltjänst som täcker upp vid 
vakanser. 

Brist på personal anges av intervjupersoner främst löses genom att 
befintliga resurser får täcka upp för andra och ta på sig fler pass och 
ytterligare arbetsuppgifter. Det finns en upplevelse att den 
kompensation som ges vid dessa tillfällen inte är tillräcklig och i flera 
fall sker genom justering av flextidssaldo och inte som ekonomisk 
ersättning. Ledningen anser att det sker i enlighet med nuvarande 
avtal och att de agerar i enlighet med detta. 

För driftområden anges att det är svårt att få någon att ta över vid 
exempelvis ledighet eller längre frånvaro. 

Personalomsättning
Resultat av granskningen
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Vår bedömning är att det finns allvarliga brister i efterlevnad av 
arbetsmiljölagstiftning och de föreskrifter som förbundet har att förhålla sig 
till.  Det finns endast generella beskrivningar av arbetsmiljöansvaret men 
arbetsuppgifterna är inte skriftligen tilldelade förbundets chefer. 

De ansvariga har på samtliga nivåer brustit i sitt ansvar att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Trots att upprepade signaler framkommit att 
det finns upplevda brister i arbetsmiljön har endast tillfälliga insatser 
genomförts som inte har följts upp för att säkerställa att förbättringar skett. 

Vår bedömning är att den arbetsmiljöpolicy som är fastställd är föråldrad och 
i behov av revidering. Det ska enligt uppgift vara ett uppdrag hos 
räddningschef sedan några år tillbaka men uppdraget har inte verkställts 
vilket vi ser som en stor brist. Särskilt med tanke på att det under lång tid 
funnits signaler på att ett mer systematiskt arbete skulle behöva genomföras 
för att komma tillrätta med konflikter och missnöje.  

I den nuvarande arbetsmiljöplanen som även inkluderar förbundets policy 
finns inte beaktat ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Det finns i nuläget inget systematiskt arbetsmiljöarbete och den samverkan 
som beskrivs i samverkansavtal upprätthålls inte mer än att 
samverkansgruppen har möten samt att det sker förhandlingar i de fall som 
går utanför samverkansavtalet. 

Det saknas etablerade forum för att dela information och skapa delaktighet, 
medbestämmande och påverkan vilket går i strid med beslutat 
samverkansavtal där det framgår att arbetsplatsträffar är den plattform som 
primärt ska fungera för detta. 

Genom att det inte genomförs regelbundna arbetsplatsträffar eller 
utvecklingssamtal där samtlig personal erbjuds detta är vår bedömning 
att viktiga forum för att beakta medarbetarnas synpunkter saknas. 
Utan dessa forum finns risk att information endast delas genom 
informella vägar där missförstånd och tolkningar lätt kan uppstå och 
det blir även svårt att etablera arbetssätt, värderingar och utveckling i 
förbundsgemensamma frågor. 

Personalomsättning följs upp i årsredovisning men nyckeltal används 
inte som ett sätt att utvärdera arbetsmiljön och arbetsgivarens 
attraktivitet. Ett flertal förslag har lämnats från styrkeledare och 
insatsledare i förbundet för att komma tillrätta med utmaningar med 
nuvarande personalomsättning men inga förändringar har genomförts. 
Vår bedömning är att nuvarande personalomsättning riskerar att 
utsätta utryckningsverksamheten och dess medarbetare för ökad 
belastning där en utmaning att säkerställa tillräcklig kompetens finns 
på skiftnivå. 

Vi noterar att avdelningschef för räddningsavdelningen är en funktion i 
förbundet där avslut sker mer frekvent. Det har inte gjorts någon 
utvärdering över hur tjänsten skulle kunna förändras för att motverka 
den omsättning som funnits de senaste åren. 

Bedömning

Resultat av granskningen 
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Södra Dalarnas Räddningstjänst arbetade under 2019 fram en värdegrund 
för förbundet. Intervjupersoner beskriver att det var ett stort deltagande och 
engagemang i arbetet där samtliga medarbetare deltog. 

I det beslutade dokumentet för värdegrunden framgår att 
”värdegrundsarbete är en ständigt pågående process i de många små 
handlingarna. Kulturen skapas av allt vi tillåter och allt som vi inte tillåter i 
organisationen”. 

Vidare anges att det är ett konstant pågående arbete och nyskapas genom 
summan av de handlingar som görs i förbundet. 

De värdeord som beslutades utgöra värdegrunden är:

• Respekt

• Professionalitet

• Trygghet

• Förtroende

• Omtanke

• Öppenhet

• Lyhördhet

• Ansvar

Efter att värdegrunden fastställts uppger intervjupersoner att det inte 
har skett något aktivt arbete utifrån värdegrunden. Värdegrunden 
beskrivs sitta i en ram i köket men den diskuteras inte. Det har varit en 
tydlig kommunikation kring värdegrunden när den togs fram men 
arbetet har inte följts upp.  

Intervjupersoner menar att den varit en grund vid disciplinära samtal 
där kraftfulla åtgärder vidtagits om avsteg skett. 

I intervjuer beskrivs att värdegrunden bara blir tomma ord när alla 
känner till hur arbetsmiljön och känslan i förbundet är. Kulturen är mer 
av en kontrollerande och övervakande karaktär än tillitsfull där 
värdegrunden har fått något genomslag. 

Samstämmigt i intervjuer med medarbetarna är att det finns en känsla 
av misstro där främst räddningschef och administrativ chef upplevs ha 
en ständig övervakning och kontroll över andra samt ett behov av att 
bestämma och lägga sig i alla frågor i förbundet. Även de som är på 
detaljnivå. 

Värdegrund
Resultat av granskningen 
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Vår bedömning är att det inte har säkerställts att värdegrunden är tillräckligt 
känd bland samtliga medarbetare då inget arbete har skett med grund i det 
fastställda dokumentet. Då inga arbetssätt finns etablerade så finns inte 
heller former för att följa upp värdegrundsarbetet eller efterlevnad utifrån 
de värderingar som ska gälla i förbundet. 

Vi ser det som positivt att värdegrunden används för att föra samtal med 
medarbetare som inte agerar i enlighet med värderingar men ser samtidigt 
att det kan vara svårt att ställa krav om efterlevnad av beslutad värdegrund 
utan att det är säkerställt att innehållet i värdegrundsdokumentet är känt 
och en del i den dagliga verksamheten. 

Bedömning

Resultat av granskningen 
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Vår sammanfattande bedömning är att förbundsdirektionen inte har säkerställt ett gott ledarskap där ansvaret för 
arbetsmiljöfrågorna fullgjorts. 

Det saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom förbundet och styrande dokument är föråldrade och hänvisar till 
felaktiga lagar och föreskrifter. Det har under lång tid funnits kända brister i förbundets arbetsmiljö som i stora delar 
grundar sig i att medarbetarna upplever allvarliga brister hos räddningschef och vissa avdelningschefer. Då missnöjet 
och bristerna gäller förbundschef och chefer i ledningsgrupp är det direktionens ansvar att vidta åtgärder utifrån 
arbetsmiljölagen och de föreskrifter som förbundet har att efterleva. 

Direktionen har inte hörsammat de synpunkter som medarbetarna har kommit med trots att dessa varit dokumenterade 
och detaljerade. Vi anser att det är allvarligt att direktionen inte initierat en fördjupad utredning efter de uppgifter som 
framkommit i medarbetarundersökning och skrivelse från facken. Vi anser inte att åtgärden att kontrollera uppgifterna 
med berörd person är tillräckligt med tanke på allvarsgraden i vissa uppgifter. 

Direktionen har därtill brustit i sitt ansvar då de inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll över förbundets
verksamhet förutom för ekonomisk uppföljning. Arbetsutskottet agerar utan att det i förbundsordningen framgår att ett 
sådant organ får inrättas och ansvaret är därigenom inte fastställt. 

Vår bedömning är att samtliga chefsnivåer i förbundet har brustit i sitt ansvar i enlighet med arbetsmiljölagen och ansvar 
för arbetsmiljön i förbundet. Räddningschef har det övergripande ansvaret i förbundet för arbetsmiljön men även 
avdelningschefer med underställd personal. Vår bedömning är att alla dessa varit medvetna om problem och konflikter 
inom förbundet utan att åtgärder vidtagits med berörd personal. 

Räddningschef har därtill brustit i sitt ledningsansvar för förbundet genom att det inte upprätta styrande dokument för 
arbetsmiljön samt ställa krav på avdelningschefer att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ansvariga chefer har 
inte säkerställt att verksamheten har fungerande arbetssätt och rutiner för att skapa en god arbetsmiljö och trivsel i 
förbundet. Konflikter har funnits i många år utan att tillräckliga insatser genomförts som i uppföljning visats ha lett till 
konkreta och bestående förbättringar. 

Arbetsmiljön anges aldrig ha varit sämre i förbundet än den är i nuläget.

. 

Resultat av granskningen

Slutsats 



30© 2020 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.

Document Classification: KPMG Confidential

Rekommendationer  
Mot bakgrund av våra slutsatser rekommenderar vi direktionen att:

— Göra en genomgång och aktualisering av samtliga styrande dokument och policys i förbundet.

— Tillsätta en extern utredning för att bedöma om överträdelser skett mot interna riktlinjer eller 
regelverk i enlighet med de misstankar som väckts i skrivelse från de fackliga.

— Genomföra fördjupad granskning av bisysslor.

— Genomföra fördjupad granskning av HR-relaterade frågor som arbetstider, löner och ersättningar.

— Säkerställa att det finns tillräckliga rutiner för styrning, uppföljning och intern kontroll i förbundet.

— Upprätta och fastställa en arbetsmiljöpolicy och inrätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet 
med lagar och föreskrifter.

— Inrätta en formaliserad struktur för att säkerställa medarbetarnas delaktighet och påverkan i enlighet 
med samverkansavtal och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

— Ge ledningsgrupp i uppdrag att i samverkan med de fackliga och personalrepresentanter analysera 
resultat i medarbetarundersökning och ge förslag till en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön 
och reda ut det missnöje och de konflikter som finns.

— Tydliggöra ansvar och befogenheter för förbundets chefsnivåer så att funktioner kan ta fullt ansvar och 
leda sina avdelningar avseende ekonomi, verksamhet och personal.

— Tydliggöra ledningsgruppens roll avseende förbundsgemensamma frågor i förhållande till 
avdelningarnas delegerade ansvar.

— Revidera förbundsordningen så att det framgår att ett arbetsutskott kan inrättas och erhålla uppgifter 
från direktionen. Tydliggöra hur detta ansvar ska förhålla sig mellan direktion och arbetsutskott.

— Implementera värdegrunden så att den genomsyrar verksamheten och arbeta en tillitsbaserad kultur i 
förbundet.
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Gunilla Jingstedt /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: kommun
Skickat: den 10 maj 2022 11:20
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: VB: Protokollsutdrag samt yttrande
Bifogade filer: 2022-05-10 § 20 Yttrande med anledning av revisionsrapport för år 2021.pdf; 220510 Yttrande 

med anledning av revisionsrapport för år 2021.pdf

 Hej,  
Detta mail har kommit till hedemora@kommun.se och vi skickar till dig för besvarande. 

Vänligen svara direkt till den ursprungliga avsändaren (inte till kundtjänst) samt ombesörj eventuell diarieföring. Är 
mailet inte avsett för dig att hantera, vänligen skicka tillbaka det till oss i kundtjänst. Om du vet vem som ska vara 
mottagaren, informera oss gärna om det så kan vi göra rätt vid nästa tillfälle.  

Hedemora kommuns tjänstegaranti säger att kunder/medborgare ska få åtminstone ett första svar från oss inom två 
arbetsdagar. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

ELISABETH  
Kundtjänst 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-34000 

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

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

Från: Ingeborg Forsberg <ingeborg.forsberg@avesta.se>  
Skickat: den 10 maj 2022 10:10 
Till: Fagersta kommun <info@fagersta.se>; Norbergs kommun <info@norberg.se>; kommun 
<kommun@hedemora.se>; Kommunkansliet <Kommunkansliet@avesta.se> 
Kopia: Olle Rahm <olle.rahm@politiker.norberg.se> 
Ämne: Protokollsutdrag samt yttrande 

Hej! 

Översänder protokollsutdrag och yttrande med anledning av revisionsrapport för år 2021. 

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. 

KS456-21   026

~ HEDEMORA 
~ KOMMUN 
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SÖDRA DALARNAS RÄODNINGSTJÄNSTFÖRBUNO 
Förbunds.kansli 

Ingeborg Forsberg 
Administrativ cheJ 
Post Södra Dalamas Räddnings1jänstförbund. Axel Johnsons väg 70. 77 4 30 Avesta 
Telefon: 0226-64 58 08, Växel: 0226--64 58 00 
E•post : ingeborg.forsberg@avesta.se 
Hemsida: www.sdrf.nu 
Scanna QR•koden til vår informationsfim 



Direktionen Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-10 

§ 20 Yttrande med anledning av 
revisionsrapport för år 2021. 

Dnr2022-000042170 

Sammanfattning 
Olle Rahm och Mats Jansson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Fagersta har haft en första behandling av 
SDR:s årsredovisning. Inför kommunfullmäktiges behandling önskar Fagersta 
kommun få en förklaring från direktionen av den kritik som riktats från 
revisionen. Detta för att formellt kunna ta ställning till om man ska följa 
revisionens förordande om att inte bevilja ansvarsfrihet eller ej. 

Olle Rahm presenterar förslag på yttrande med anledning av revisionsberättelse 
för år 2021: 

Yttrande med anledning av revisionsberättelse för år 2021 

KPMG utfljrde under 2021 en granskning av räddnings!Jdnstens verksamhet på uppdrag av 
jo'rbimdets revisorer. Granskningsuppdraget omfattade områdena ledarskap och arbetsmig'ii. 
KPMG:s granskningsrapport presenterades for direktionen vid sammanträde 2021-10-21. 
Direktionen beslutade vid sammanträde 202 1-11 -18 att gå vidare och utreda samtliga tolv 
frågeställningar/ uppdrag och jo'rslag som redovisades igranskningsrapport. Beslutet innebar 
att nio av tolv uppdrag ska ut-redas av extern part och tre uppdrag ska utredas internt. 
Direktionens beslut delgavs revisorerna enligt bifogat yttrande daterat 2021-11-19. 

Genomförda och pågående arbeten 

Eftergenomjo'rd upphandling av extern upphandlingskonsult tilldelades jo'retaget Eva 
Ekman Coimseling AB uppdraget att utreda åtta uppdrag i granskningsrapporten (uppdrag 
nr 1-3,5-7, 9 och 12). HR-enheten i Avesta kommun fick uppdraget att utreda 
granskningsfiirslaget gällande hantering av HR-relaterade frågor som arbetstider, /ijner och 
ersättningar (uppdrag nr 4). Uppdrag 8 och 10 - 11 beslutades att utredas internt. 

Uppdrag3 

Direktionen fastställde en try poliry fo'r personalens bi.ryss/ar vid sammanträde 2022-03-24. 
Poliryn innebär bl a att en jo'rteckning av den heltidsanställda personalens bi.ryss/ar årligen 
ska upprättas och redovisas fo'r direktionen. Tidigare har denna information hanterats och 
stannat hos respektive chef i samband med medarbetarsamtaL 

Uppdragnr4 

I biirfan av januari 2022 påbiirfade HR-enheten i Avesta kommun sitt utrednings-uppdrag 
enligt ovan. Uppdraget slutfo'rdes och redovisades 2022-03-02. HR-enhetens rapport har 
tidigare delgivits medlemskommunerna. 

Utdragsbestyrkande 

I ~~ 
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Direktionen Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

Uppdragnr8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-10 

Framtagande av trya rutiner och arbetssätt fiir interna molen och internt iriformationsflode 
kopplade till resultatet i medarbetarttndersö'kningen 2020 och de interna processgruppernas 
efterfafande arbete. Ett flirslagpå f!J mö'tesstruktur med interna informationsvägar är 
framtaget. Fö'rslaget presenterades flir fo'rbundets samverkansgrupp 2022-03-15. I 
samverkansgruppen ingår ledningsgruppen och fackliga fo'reträdare. Fö'rslaget kommer att 
fo-,finas och delges direktionen fiir implementering under hösten 2022 

Uppdrag 1-3, 5-7, 9 och 12 

Eva Ekman CounselingAB påbö-,jade sitt utredningsuppdrag 2022-03-11 genom att träffa 
ledningsgruppen, fackliga flireträdare och direktionens ledamöter var fo'r sig med 
uppstartsmö'ten. Därefter har hon genomfo'rt enskilda intm!fuer via Teams med samtliga 
heltidsanställda samt med platschejer på de/tidsstationer. Eva slutfiir sitt uppdrag under mqj 
månad 2022. 

Uppdrag6 

Ett fiirslag till try arbetsmil;öpolicy och en plan fo'r !)!Stematiskt arbetsmil;öarbete (SANI) 
inklusive delegationsordningfo'r arbetsmil;öansvar och arbetsuppgifter arbetas nu fram i 
samverkan med fackliga representanter och slryddsombud. Färs/agen kommer upp fo'r beslut 
under hösten 2022. 

Uppdragll 

Ett fo'rslag till reviderad flirbundsordning, som reglerar arbetsutskottets sammansättning och 
uppdrag, presenteras flir direktionen vid sammanträde 2022-05-19. Efter beslut i 
direktionen kommer medlemskommunerna delges fo'rslaget fiir fastställelse av try 
flirbundsordning. 

Övrigt 

I revisionsrapporten kommenteras specifikt omständigheter gällande räddningschejens 
godkända bi!Jssla. Räddningschejen har en bzjyssla på uppdrag av Brandskyddsfdreningen 
Sverige. Bi!Jsslan delas av ca 100 chefer och brandbefäl inom svensk kommunal 
räddnings(Jdnst. Uppdraget !Yftar främst till att rädda egendomsvärden, i samband med 
o!Jckor, genom snabba åtgärdsbeslut på uppdrag av fo'rsäkringsgivare. 

Verksamheten bedöms som samhällstryttig av Sveriges Kommuner och Regioner. 

Räddningschejens bi!Jssla är godkänd av direktionen och fob's itpp i årliga medarbetarsamtal 
med direktionens orc(fiirande. 

I UtdmgsOOsfyckaode 
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Direktionen Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-05-10 

Direktionen S iidra Dalarnas "Rdddningstjänsiförbunds beslut 

Direktionen ställer sig bakom yttrande med anledning av revisionsberättelse för 
år 2021. 

Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott i 
medlems kommunerna. 

I U Id ,ag sbesWOao d a 
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Postadress  Telefon  Fax E-post  
Axel Johnssons väg 70  0226-64 58 00 0226-64 58 31 SDR@avesta.se 
774 34  AVESTA   

       
 SÖDRA DALARNAS    1(2) 
 RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND    
 
  
Förbundskansliet   2022-05-10 
 
    KSAU Avesta kommun 
    KSAU Hedemora kommun 
    KSAU Norbergs kommun 
    KSAU Fagersta kommun 
     
 
Yttrande med anledning av revisionsberättelse för år 2021 
KPMG utförde under 2021 en granskning av räddningstjänstens verksamhet på 
uppdrag av förbundets revisorer. Granskningsuppdraget omfattade områdena ledarskap 
och arbetsmiljö. KPMG:s granskningsrapport presenterades för direktionen vid 
sammanträde 2021-10-21. Direktionen beslutade vid sammanträde 2021-11-18 att gå 
vidare och utreda samtliga tolv frågeställningar / uppdrag och förslag som redovisades i 
granskningsrapport. Beslutet innebar att nio av tolv uppdrag ska utredas av extern part 
och tre uppdrag ska utredas internt. Direktionens beslut delgavs revisorerna enligt 
bifogat yttrande daterat 2021-11-19. 
 
Genomförda och pågående arbeten 
Efter genomförd upphandling av extern upphandlingskonsult tilldelades företaget Eva 
Ekman Counseling AB uppdraget att utreda åtta uppdrag i granskningsrapporten 
(uppdrag nr 1-3,5-7, 9 och 12). HR-enheten i Avesta kommun fick uppdraget att utreda 
granskningsförslaget gällande hantering av HR-relaterade frågor som arbetstider, löner 
och ersättningar (uppdrag nr 4). Uppdrag 8 och 10 - 11 beslutades att utredas internt. 
 
Uppdrag 3 
Direktionen fastställde en ny policy för personalens bisysslor vid sammanträde 2022-03-
24. Policyn innebär bl a att en förteckning av den heltidsanställda personalens bisysslor 
årligen ska upprättas och redovisas för direktionen. Tidigare har denna information 
hanterats och stannat hos respektive chef i samband med medarbetarsamtal.  
 
Uppdrag nr 4 
I början av januari 2022 påbörjade HR-enheten i Avesta kommun sitt utrednings-
uppdrag enligt ovan. Uppdraget slutfördes och redovisades 2022-03-02. HR-enhetens 
rapport har tidigare delgivits medlemskommunerna. 
 
Uppdrag nr 8 
Framtagande av nya rutiner och arbetssätt för interna möten och internt informations-
flöde kopplade till resultatet i medarbetarundersökningen 2020 och de interna 
processgruppernas efterföljande arbete. Ett förslag på ny mötesstruktur med interna 
informationsvägar är framtaget. Förslaget presenterades för förbundets 
samverkansgrupp 2022-03-15. I samverkansgruppen ingår ledningsgruppen och 
fackliga företrädare. Förslaget kommer att förfinas och delges direktionen för 
implementering under hösten 2022. 
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Uppdrag 1-3, 5-7, 9 och 12 
Eva Ekman Counseling AB påbörjade sitt utredningsuppdrag 2022-03-11 genom att 
träffa ledningsgruppen, fackliga företrädare och direktionens ledamöter var för sig med 
uppstartsmöten. Därefter har hon genomfört enskilda intervjuer via Teams med samtliga 
heltidsanställda samt med platschefer på deltidsstationer. Eva slutför sitt uppdrag under 
maj månad 2022. 
 
Uppdrag 6 
Ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy och en plan för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
inklusive delegationsordning för arbetsmiljöansvar och arbetsuppgifter arbetas nu fram i 
samverkan med fackliga representanter och skyddsombud. Förslagen kommer upp för 
beslut under hösten 2022. 
 
Uppdrag 11 
Ett förslag till reviderad förbundsordning, som reglerar arbetsutskottets sammansättning 
och uppdrag, presenteras för direktionen vid sammanträde 2022-05-19. Efter beslut i 
direktionen kommer medlemskommunerna delges förslaget för fastställelse av ny 
förbundsordning. 
 
Övrigt 
I revisionsrapporten kommenteras specifikt omständigheter gällande räddningschefens 
godkända bisyssla. Räddningschefen har en bisyssla på uppdrag av Brandskydds-
föreningen Sverige. Bisysslan delas av ca 100 chefer och brandbefäl inom svensk 
kommunal räddningstjänst. Uppdraget syftar främst till att rädda egendomsvärden, i 
samband med olyckor, genom snabba åtgärdsbeslut på uppdrag av försäkringsgivare.  
Verksamheten bedöms som samhällsnyttig av Sveriges Kommuner och Regioner. 
 
Räddningschefens bisyssla är godkänd av direktionen och följs upp i årliga 
medarbetarsamtal med direktionens ordförande. 
 
 
Enligt Uppdrag 
 
 
Avesta 2022-05-10 
 
 
 
 
Olle Rahm     
Direktionens ordförande      
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Gunilla Jingstedt /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: kommun
Skickat: den 5 april 2022 10:02
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: VB: Expediering av ärende från Hjälpmedelsnämnden
Bifogade filer: Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 .pdf

Uppföljningsflagga:Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

 Hej,  
Detta mail har kommit till hedemora@kommun.se och vi skickar till dig för besvarande. 

Vänligen svara direkt till den ursprungliga avsändaren (inte till kundtjänst) samt ombesörj eventuell diarieföring. Är 
mailet inte avsett för dig att hantera, vänligen skicka tillbaka det till oss i kundtjänst. Om du vet vem som ska vara 
mottagaren, informera oss gärna om det så kan vi göra rätt vid nästa tillfälle.  

Hedemora kommuns tjänstegaranti säger att kunder/medborgare ska få åtminstone ett första svar från oss inom två 
arbetsdagar. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

ELISABETH  
Kundtjänst 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-34000 

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

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

Från: Jenni.Sjoblom@regiondalarna.se <Jenni.Sjoblom@regiondalarna.se>  
Skickat: den 4 april 2022 17:23 
Till: servicecenter@avesta.se; kommun@borlange.se; kommun <kommun@hedemora.se>; kommun@sater.se; 
info@ludvika.se; kontaktcenter@falun.se; kommun@malung‐salen.se; kommun@alvdalen.se; 
orsa.kommun@orsa.se; kommun@leksand.se; kommun@rattvik.se; mora.kommun@mora.se; 
registrator@gagnef.se; vansbro.kommun@vansbro.se; kommun@smedjebacken.se 
Kopia: Linus.Nielsen@regiondalarna.se 
Ämne: Expediering av ärende från Hjälpmedelsnämnden 

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. 

KS115-22   106
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Hej, 
 
Här kommer ett ärende från den gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnden, avseende Verksamhetsberättelse 
och Bokslut 2021. 
 

 

 

  

  
Jenni Sjöblom – Nämndsekreterare 
Region Dalarna – Centralförvaltningen 
Telefon: 023-49 01 34 | Mobil: 072-2161942 
E-post: jenni.sjoblom@ltdalarna.se 
www.regiondalarna.se 
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Utdrag exp 2022-03-31 till 1. Akten 

2. Förvaltningschef 
3. Dalarnas kommuner 

Vid protokollet : 

Jenni Sjöblom 

Bestyrkes i tjänsten  

[Intygarens namn] 

 
 

Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden 

§ 6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 
Diarienummer RD22/01092 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Verksamhetsberättelse och bokslut för Hjälpmedel Dalarna enligt 

bilagor fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner 
tar Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel 
till ett rimligt pris. 
 
2021 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 
efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt 
pandemieffekter på arbetsmiljön. Men också leveransstörningar från 
underleverantörer till följd av råvaru- och komponentsbrister samt globala 
logistikproblem. 
 
Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 miljoner kr. De stora 
avvikelserna mot budget på intäktssidan var sålda hjälpmedel och 
konsulttjänster som var 4,3 mnkr högre än budget. På kostnadssidan var 
personalkostnaderna 3,0 mnkr lägre än budget, som till största del beror på 
vakanser. Samt hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 mnkr högre. 
 
Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 medan korttidsfrånvaron är 
lägre.  
 
I ärendet redovisas följande dokument: 

~REGION 
,., DALARNA 
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 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
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a) Beslutsunderlag Bilaga §6 A 
b) Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV 86 Bilaga §6 B 
c) Verksamhetsberättelse, Bilaga 1 Bilaga §6 C 
d) Rapportblad Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021, Bilaga 2 Bilaga §6 D 
e) Bokslut Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021 Bilaga §6 E 
 
Linus Nielsen föredrar Verksamhetsberättelsen och bokslut 2021. 
Nämnden och kommunrepresentanterna godkände dragningen och går till 
beslut.   
 

 



 

BESLUTSUNDERLAG 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
Borlänge Skomakargatan 20, Borlänge Org.nr: 232100-0180 Nielsen Linus 0243-49 78 46 
     Verksamhetschef  
   linus.nielsen@ltdalarna.se 
   

 
 

 Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022-02-24 
 Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 
  
  
  

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 

Ordförandens förslag
1. Verksamhetsberättelse och bokslut för Hjälpmedel Dalarna enligt 

bilagor fastställs.  
 

Sammanfattning  
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar 
Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel till ett 
rimligt pris. 
 
2021 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 
efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt 
pandemieffekter på arbetsmiljön. Men också leveransstörningar från 
underleverantörer till följd av råvaru- och komponentsbrister samt globala 
logistikproblem. 
 
Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 miljoner kr. De stora 
avvikelserna mot budget på intäktssidan var sålda hjälpmedel och 
konsulttjänster som var 4,3 mnkr högre än budget. På kostnadssidan var 
personalkostnaderna 3,0 mnkr lägre än budget, som till största del beror på 
vakanser. Samt hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 mnkr högre. 
 
Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 medan korttidsfrånvaron är 
lägre.  
 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV 86 
c) Verksamhetsberättelse, Bilaga 1 
d) Rapportblad Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021, Bilaga 2 
e) Bokslut Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021  

 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Verksamhetsberättelse och bokslut är framtagna enligt uppdrag 

~REGION 
,., DALARNA 
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Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 
2 (3) 2022-03-10 RD22/01092 

 
 

 
Patientperspektiv 
Ej aktuellt för underlaget 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
I ”Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna” § 6 Ekonomi fastställs att om 
resultatet överstiger 1 % av budgetomslutningen, positivt eller negativt, ska 
resultatet fördelas mellan Region och kommuner med fakturerat belopp som 
fördelningsnyckel.  
 
Totala resultatet slutade på + 5,0 mnkr, kommunerna återbetalades totalt  
2,9 mnkr för deras andel av det positiva resultatet. Region Dalarnas andel av 
överskottet var + 2,1 mnkr. Hjälpmedelsnämndens resultat för 2021 blir således 
0 kr. 

Hållbarhet 
Ej aktuellt för underlaget 

Likabehandling 
Ej aktuellt för underlaget 

Barn och unga 
Ej aktuellt för underlaget 

Juridik 
Ej aktuellt för underlaget 

Arbetsmiljö och medarbetare  
Ej aktuellt för underlaget 

Säkerhet 
Ej aktuellt för underlaget 

Expediering av beslut 
 

Samverkan med fackliga organisationer 
Verksamhetsberättelsen och bokslutet informerades på 
Samverkanssammanträdet 2021-02-04 

Återrapportering 
Under 2022 kommer uppföljning av förvaltningen att göras enligt  
Region Dalarnas centrala anvisningar för intern styrning och kontroll. 
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Hjälpmedelsnämnden 

Hjälpmedel Dalarna 
Verksamhet 

Inledning 
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, 
självständighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning. Tillsammans med länets 
kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar för att 
tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris. Den snabba 
tekniska/digital utvecklingen skapar nya förutsättningar 
att förhålla sig till. 

 

Viktiga händelser 
Förvaltningen är i en omfattande 
lokalförändringsprocess med en totalevakuering  utförd 
hösten 2020. Nuvarande lokal i Falun har fortsatt krävt 
en hel del anpassningar för att fungera under perioden 
förvaltningen behöver vara utlokaliserad. 
Omställningen för personalen som har behövt byta 
arbetsort har varit stor även under 2021. Målet är 
ändamålsenliga lokaler som möter upp för ökade 
hjälpmedelsvolymer och en utveckling av nya tjänster 
som gagnar Dalarnas medborgare.  En arbetsgrupp 
från förvaltningen tillsammans med Regionfastigheter 
och arkitektbyrå har arbetat fram förslag på hur 
lokalerna ska anpassas inför framtiden. Sent under 
2021 fick verksamheten tillsammans med avdelningen 
för Miljö och säkerhet, Region Service och 
Läkemedelsförsörjningen i uppdrag att utreda 
möjligheten till att samlokalisera lager för hjälpmedel, 
förbrukningsvaror och Läkemedel.  

Förvaltningen genomförde en arbets- och 
ansvarsöversyn med syfte att förbättra processer och 
tydliggöra ansvar, förbättra möjligheten att leva upp till 
MDR (förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska 
produkter) och skapa bästa förutsättningarna utifrån 
arbetet med de nya lokalerna. Resultatet gav 
aktiviteter att arbeta med på både förvaltnings- och 
avdelningsnivå, dessa aktiviteter kopplas till målen i 
verksamhetsplanen för 2022. 

Pandemins svängningar med vaccinationstillgång och 
förändrade restriktioner har givetvis påverkat 
förvaltningen, dock inte i samma utsträckning som 
under 2020.  

Pandemin har också på olika sätt gett effekter på våra 
leverantörer och deras möjligheter att leverera 
hjälpmedel och reservdelar. Brist på råvaror, elektriska 
komponenter i kombination med minskad produktion 
(stängda fabriker pga smitta) och globala logistik 

stopp/förseningar resulterar i en stor ökning i antal 
försenade leveranser in till DHC. Det medför stora 
mängder merarbete i form av handpåläggning på 
automatiska beställningar och personlig kontakt med 
förskrivare för att hitta alternativa produkter samtidigt 
som patienter ibland har fått vänta längre än avtalat. 
Förvaltningen samarbetar inom mellansvenska 
sjukvårdsregionen (7-klövern) för att få till stånd 
kompensation i de fall Force Majeure ej kan åberopas.   

En stor leverantör av andningshjälpmedel skickade 
under våren ut ett säkerhetsmeddelande som innebar 
att flera av deras produkter inte kunde användas. 
Leverantören kunde inte heller tillgodose behovet av 
nya hjälpmedel. Detta har inneburit stora svårigheter 
för såväl Dalarnas Hjälpmedelscenter som Region 
Dalarna. Mycket tid har ägnats åt kontakter med 
vårdpersonal kring alternativa lösningar och åt 
kontakter med andra leverantörer i försök att hitta 
andra hjälpmedel.  

Arbete med att tolka och följa MDR har fortsatt med 
anpassningar i verksamhetssystemet, regionala 
arbetsgrupper och nationella samarbeten. Flera 
områden är kvar att tolka och kommer att påverka 
arbetssätt inom förvaltningen. 

Under 2021 har några erfarna hjälpmedelstekniker på 
en och samma avdelning gått i pension samtidigt som 
samma avdelning har flera nya 
hjälpmedelskonsulenter. Berörd avdelning har bytt 
chefer under året. Dessa tre delar har påverkat  
förvaltningen som helhet.  

 

Mål och uppdrag 

Förvaltningens mål 
inom regionplanens 
målområden 

Antal 



Mål uppfyllt



Mål delvis 
uppfyllt 





Mål ej 
uppfyllt

 

Medborgare 3   

Medarbetare och 
ledarskap 0 3  

Hållbar utveckling 3   

Digitalisering 3   

Summa 9 3  

 

 

 

 

--



 

 

Regionplanens målområden Resultat 
helår 

Medborgare 
* Effektmål: Långt o lyckligt liv i Dalarna  
Hjälpmedel Dalarna arbetar hälsofrämjande och 
förebyggande med digitala lösningar och digitalt 
stöd 

 
Hjälpmedel Dalarnas tjänster och regelverk finns 
synliggjort och tillgängligt på bred front  
Medarbetare och Ledarskap 
* Effektmål: Ökad trivsel på jobbet 

1 

Hjälpmedel Dalarna arbetar proaktivt med ett 
hållbart medarbetarskap, vilja att utvecklas med 
och stanna i verksamheten 


2 

Hjälpmedel Dalarna arbetar proaktivt för en 
tillåtande miljö och tillvaratagande av resurser och 
styrkor 


3 

Hållbar utveckling 
*Effektmål: Starkare ekonomi  

Hjälpmedel Dalarna arbetar för en socialt, 
miljömässigt och ekonomisk hållbar verksamhet 
genom recirkulation, vidareutveckling av hållbart 
sortiment och förändrade arbetssätt med digitala 
stöd 

 

Hjälpmedel Dalarna säkerställer/ökar sin förmåga 
att bedriva verksamhet i kris  
Digitalisering 
* Effektmål: Ökad produktivitet o effektivitet genom 
modernisering av arbetsmetoder 

 
Hjälpmedel dalarna arbetar aktivt med 
digitaliseringsstrategier för att minimera risk att 
hamna i digitalt utanförskap 
(medborgare/medarbetare) 

 

Hjälpmedel Dalarna arbetar aktivt med att förbättra 
samverkan mellan verksamhet och IT  
mål uppfyllt      mål delvis uppfyllt         mål ej uppfyllt    

1- Stark påverkan av evakuering och pandemi på 
medarbetare och ledarskap. Arbetsmiljörond/Skyddsrond 
del 2 för evakueringslokal utförd. Högre HME-index i årets 
medarbetarenkät än 2020. 

2- Arbetsmiljöarbete fortgår. Riktade insatser har pågått och 
pågår. 

3- Översyn av arbetsprocesser och ansvarsområden pågår 
och planeras vara klart till årsskiftet. 

Medborgare -  Utifrån föregående års komplicerad 
evakuering och pandemins fortsatta grepp har 
förvaltningen ökat produktionen och fortsatt kunnat 
tillgodose bedömda behov och utföra tjänster 
efterfrågats om än med viss påverkan.   

Medarbetare och ledarskap – Arbetsmiljön har 
under året förbättrats sedan 2020 även om det 
finns flera aktiviteter att fortsätta arbeta med. Att 
förvaltningens avdelningar är uppdelade påverkar. 
Sjukfrånvaron håller sig dock förhållandevis låg.  

Hållbar utveckling – Förvaltningen arbetar vidare 
med definiering och implementering av ”Hållbart 

sortiment”, vilket bland annat har utvecklat 
hanteringen av returnerade hjälpmedel.  

Digitalisering – den digitala mognaden och 
utvecklingen internt samt mot kund och patient har 
tack vare pandemin utvecklats i snabbare takt än 
förväntat. Tjänsteapp som lagerstöd fortfarande 
under testning, tillgång till Visiba Care, digitala 
utprovningar och digitala utbildningar är exempel 
på åtgärder som fortsatt under 2021. 

 

Uppdrag som tilldelats nämnden av 
regionfullmäktige i regionplan 

Status 

Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar 
upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till 
styrelsen senast december 2020. 

 

Särskilt bevaka och beakta arbetsmiljön med anledning av 
evakueringen under ombyggnation och återställande av 
de utdömda lokalerna. 


1 

Utreda ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.  

 Klart ► Ständigt pågående 
 Pågående  Nästan klart 
 Ej startat 

1- Förvaltningen befinner sig fortfarande i provisoriska 
lokaler.  

2- Förvaltningen har fortsatt att arbeta med 
uppdraget, förslag var på remiss under hösten 
och kommer efter bearbetning upp för 
rekommenderande beslut i 
Hjälpmedelsnämnden mars 2022. 

 

NKI (Nöjd Kund Index mätning)                                                                                                                    
År                                                     2020 

 
2021 

Antal svar, st                                          190 238 

Leverans av; hel, ren, rätt produkt, 
kunskap* 
 

72%**  
 
85%** 

Bemötande; tex. trevlig lyssnande, 
förstående* 
 

92%**  
 
95%** 

Service; tex. leverans vid utlovad tidpunkt* 
 63%**  69%** 

Tillgänglighet; tex. komma i kontakt med 
DHC* 
 

67%**  
 
74%** 

* Skala 1-10, där 10 är högst 
**Talet anger hur många procent av de svarande som angett 7-10  

Glädjande nog ser vi en förbättring på samtliga 
områden. Att förvaltningen nu mer landat efter 
evakueringen och att arbetet med att hitta nya 
arbetssätt gett resultat tros vara bakgrunden.  
 
 



 

 

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Målupp-
fyllelse 

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel 
Rörelse R12 

77,4 75-
80%  

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel KLOK 
R12 

38,6 50-
55% 

1 

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel PMB 
R12 

55,9 55-
60%  

% av de avhjälpande 
underhåll som påbörjas 
inom 5 arbetsdagar 

68,4 70% 
2 

% av nettobehovsartiklar 
som plockas från lager 
enligt plocklista inför 
följande turbil 

97,6 90-
95%  

Väntetid (genomsnitt) till 
första erbjudna 
utprovningstid 

30 90 dgr  

Nyttjandegrad i % 89,7 85-
90%  

Uthyrningsgrad i % 91,3 85-
90%  

Antal fortbildningsdagar 
per anställd 0,64 3 st 

3 

mål uppfyllt  mål delvis uppfyllt  mål ej uppfyllt 
1-  Ökning av antalet utlevererade hyreshjälpmedel i kombination 
med minskat antal returnerade har resulterat i fler nyinköp vilket 
minskar återanvändningsgraden 
2-Tider erbjuds snabbare än arbetet påbörjas för att tidsbokningarna 
ska passa patienten så bra som möjligt- fler ombokningar och 
uppskjutna tider. Längre väntetider på leverans av reservdelar 
påverkar också. 
3- En viss ökning mot 2020 (+0,15%). Flera utbildningar har ställts in 
till följd av rådande restriktioner.  

 

Verksamhetsstatistik Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat   
2021 

Antal uthyrda hjälpmedel 30 808 31 196 31 672 

Antal utlevererade 
hyreshjälpmedel 13 100 12 030 12 730 

Antal returnerade 
hyreshjälpmedel 11 609 11 241 10 561 

 
Framtiden 
I och med den pågående lokalförändringen blir 
verksamhetens fokus de närmaste åren att 
upprätthålla verksamhetens processer. Efterfrågan på 
varor och tjänster ökar. Fler patienter vårdas i hemmet 

och har samtidigt behov av mer avancerad 
medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav på en 
fortsatt ökad samverkan mellan regionen och 
kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i 
arbetet med omställningen inom ramen för ”God och 
Nära Vård”. Nya Medicintekniska direktivet kommer 
innebära andra krav vid rekrytering och utbildning av 
befintlig personal då högre krav ställs på regulatoriskt 
kunnande inom hjälpmedelsverksamhetens alla 
områden. Fler hjälpmedelsområden och fler 
personalgruppen kommer att ställa om till en mer 
digitalt understödd vardag.  

 

Ekonomi 

Resultaträkning 2021 2020 

(mnkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 171,5 176,2 4,7 166,7 

-varav 
regionbidrag 

3,5 3,5 0,0 2,9 

Kostnader -171,1 -176,1 -5,0 -168,4 

-varav löner exkl 
soc avg 

-41,6 -39,8 1,7 -36,7 

-varav inhyrd 
personal     

Över-
/underskott 

0,4 0,1 -0,3 -1,7 

     
Årets investering -32,4 -40,3 -7,9 -32,4 

 

Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 
miljoner kr varav 2,1milj återbetalades till regionen och 
2,9 fördelades mellan kommunerna i enlighet med 
Hjälpmedelsnämndens avtal. 

De stora avvikelserna mot budget på Intäktssidan var 
sålda hjälpmedel och konsulttjänster som var 4,3 Mkr 
högre än budget. 

På kostnadssidan var personalkostnaderna 3,0 Mkr  
lägre än budget, som till största del beror på vakanser. 
Samt Hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 
Mkr högre.  

I övrigt blev driftutfallet i nivå med budget. 

Investeringarna ökade mycket jämfört med budget 
p.g.a. bland annat prisökningar från leverantörer, ökat 
antal utlevererade hyreshjälpmedel och färre 
returnerade hyreshjälpmedel samtidigt som 
bedömningen inför investeringsbudgeteringen verkar 
vara aningen fel. 



 

 

Kostnaderna för anpassning av de temporära 
lokalerna var inom budget, det kvarstår att bedöma om 
fler insatser behövs under tiden för evakueringen. 
Visst medel finns avsatt för det under 2022.  

 

Covid-19 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Merkostnader   

   Varav internt (MP2)   

Intäktsbortfall   

   Varav internt (MP2)   

Kostnadsminskningar   

   Varav internt (MP2)   

 
Det har inte förekommit några enskilda kostnader 
rörande Covid-19. Dock kan det konstateras att vissa 
tjänster i delar av verksamheten tar längre tid att utföra 
då man blivit tvungen att anpassa sig för en säker 
hantering. Samt att avbokningar eller uppskjutna 
insatser kan generera intäktsbortfall eller förskjutna 
intäkter. 

 

Kostnadsutveckling 
Budget 

2021 
Resultat 

2021 
Resultat 

2020 

Kostnadsutveckling % 1,6% 1,6% 5,0% 

 

Kostnadsutvecklingen, efter rensning av återbetalning, 
är i linje med budget. Lönekostnaderna blev lägre än 
beräknat, men Hjälpmedelskostnaderna blev högre i 
samma utsträckning. 

 

Personal  
 

Årsarbetare och 
anställda 2021 2020 Förändring 

mot fg år 
Antal faktiska 
årsarbetare 96,91 92,74 4,5% 

Antal anställda 107 101 5,9% 

Ökningen är till följd av en personaladministrativ 
förändring där kostnaden för medarbetare i staben har 
ändrats från att vara en OH-kostnad för Hjälpmedel 
Dalarna till att bli den faktiska personalkostnaden.  

 

Arbetad tid 2021 2020 Förändring 
mot fg år 

Arbetad tid timmar, 
anställda 164311 153506 7,0% 

-varav timanställda 1613 553 191,4% 

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 471 734 -35,8% 

-varav arbete under 
jour och beredskap 0 0  

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare    

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor    

 
 

Sjukfrånvaro 2021 2020 
Förändring 

procentenheter 
föregående år 

Sjukfrånvaro i % av 
ordinarie arbetstid 6,4 6,3 0,0 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av 
ordinarie arbetstid  

3,2 4,1 -0,9 

    
  

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad % 2021 2020 

Kvinnor 98,5 99,4 

Män 99,2 99,2 

Totalt 99,0 99,3 

 

Könsfördelning 
(antal personer) 

2021 2020 

Kvinnor 42 40 

Män 65 61 

Relativt jämn fördelning dock är det klart fler män inom 
de tekniska yrkesområdena. 

Åldersfördelning 
(antal personer) 2021 2020 

Under 40 år 21 15 

40-59 år 70 72 

60 år och äldre 16 14 

Medarbetare som är 60 år eller äldre har ökat vilket 
innebär att inom de närmsta åren står förvaltningen 
inför flertalet pensioneringar. Något som kan leda till 
en framtida kompetensväxling. 

 



 

 

Pensionsavgångar 
(antal personer) 

2021 2020 

Ålderspension 3 3 

Sjukersättning   

Totalt 3 3 

 

Frisknärvaro 2021 2020 

Andel personer som har max fem 
sjukdagar under ett år, uttryckt i % 51,5 43,6 

Frisknärvaron har ökat från förra året, vilket 
överensstämmer med att även korttidssjukfrånvaron är 
lägre än föregående år. 

Intern styrning och kontroll 
En risk- och konsekvensanalys har tagits fram av 
förvaltningens avdelningschefer i dialog med 
Hjälpmedelsnämnden. Denna analys har sedan legat 
till grund för årets internkontrollpunkter. 
Lokalförändringsprocessen och innevarande pandemi 
har stor påverkan på förvaltningens processer och 
medarbetare. Internkontrollpunkterna har följts upp och 
åtgärderna redovisas i Hjälpmedelsnämnden. 

Processbeskrivning för förvaltningens 
internkontrollarbete finns upprättad. 

Inför 2022 beslutades den nya internkontrollplanen på 
Nämndsammanträdet i oktober 2021. 

Forskning 
Förvaltningen deltar i större samverkansprojekt som 
ska göra det lättare att implementera IoT-lösningar 
(Internet of Things) inom vård och omsorg. I grunden 
handlar det om att trygga framtidens vård och omsorg 
för en allt mer åldrande befolkning. Projektet leds av 
Uppsala Universitet i samverkan med bland andra 
Högskolan Dalarna, Region Dalarna och flera 
kommuner i Dalarna. 

Dalarnas Hjälpmedelscenter arbetar med att få till ett 
samarbete med Högskolan Dalarna kring en 
kommande utbildning i assisterade teknik som 
högskolan har planer på att starta. 

 

Helena Strandberg 
Förvaltningschef 
Hjälpmedel Dalarna – Dalarnas Hjälpmedelscenter 
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Förvaltningens mål inom regionplanens målområden  
Fyll i verksamhetens mål i tabellen nedan, en rad per mål. Antalet mål per förvaltning varierar, fyll i målområde och 
effektmål på varje rad.  

 
Målområde med effektmål Mål Styrande Nyckeltal Ingångsvärde Nuläge 

(måluppfyllnad
en) 

Målvärde 2021 Kommentarer 

Medborgar
e 

* Effektmål: Långt o lyckligt liv i Dalarna 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar 
hälsofrämjande och 
förebyggande med 
digitala lösningar och 
digitalt stöd 

NKI – Nöjd Kund 
Index  

Se tabell 1  Se tabell 1  

Hjälpmedel Dalarnas 
tjänster och regelverk 
finns synliggjort och 
tillgängligt på bred 
front 

Aktuella 
styrdokument och 
tjänstekatalog 

  Klart  

Medarbetar
e och 
Ledarskap 

* Effektmål: Ökad trivsel på jobbet 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar proaktivt med 
ett hållbart 
medarbetarskap, vilja 
att utvecklas med och 
stanna i verksamheten 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar proaktivt för en 
tillåtande miljö och 
tillvaratagande av 
resurser och styrkor 

 

 

HME – Hållbart 
medarbetarengagem
nag   

 

Sjukfrånvaro,  

Fortbildnings-dagar 

 

 

HME 73 
(medarbetaren
kät 2020) 

6,3 

3st 







 





 

 

 

 

HME 75 
(medarbetarenkät 
2021) 

6,4% 

0,64st 

Stark påverkan av 
evakuering och pandemi 
på medarbetare och 
ledarskap. 
Arbetsmiljörond/Skyddsr
ond del 2 för 
evakueringslokal utförd. 
Högre HME-index i årets 
medarbetarenkät än 
2020. 

Arbetsmiljöarbete 
fortgår. Riktade insatser 
har pågått och pågår. 

Översyn av 
arbetsprocesser och 
ansvarsområden pågår 
och planeras vara klart 
till årsskiftet. 

Fortbildningsdagar: En 
viss ökning mot 2020 
(+0,15%). Flera 

~REGION 
,., DALARNA 
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utbildningar har ställts in 
till följd av rådande 
restriktioner. 

 

Hållbar 
utveckling 
*Effektmål:
Starkare 
ekonomi 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar för en socialt, 
miljömässigt och 
ekonomisk hållbar 
verksamhet genom 
recirkulation, 
vidareutveckling av 
hållbart sortiment och 
förändrade arbetssätt 
med digitala stöd 

Hjälpmedel Dalarna 
säkerställer/ökar sin 
förmåga att bedriva 
verksamhet i kris 

Recirkulationsmål för 
hyreshjälpmedel. 

Ekonomiskt resultat 

 

Nyttjandegrad  

Uthyrningsgrad 

R – 75-80% 

KLOK 50-55% 

PMB – 55-60% 

Reultat enligt 
budget. 

85-90% 

85-90% 













 

R - 77,4% 

KLOK – 38,6% 

PMB – 55,9% 

Positivt resultat om 
5milj har 
återbetalats enligt 
Hjälpmedelsnämnd
ens avtal 

NG – 89,7% 

UG – 91,3% 

KLOK - Ökning av 
antalet utlevererade 
hyreshjälpmedel i 
kombination med 
minskat antal 
returnerade har 
resulterat i fler 
nyinköp vilket 
minskar 
återanvändningsgra
den 

Digitaliseri
ng 
* Effektmål: 
Ökad 
produktivit
et o 
effektivitet 
genom 
moderniser
ing av 
arbetsmeto
der 

Hjälpmedel dalarna 
arbetar aktivt med 
digitaliseringsstrategier 
för att minimera risk att 
hamna i digitalt 
utanförskap 
(medborgare/medarbet
are) 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar aktivt med att 
förbättra samverkan 
mellan verksamhet 
och IT 

Erbjuda utbildningar 
digitalt 

Använda 
ledningsportalen för 
rapportering av 
aktiviteter kopplade 
till effektmål 

PM3 implementerat 

Arbete med 
utveckling av 
”tjänsteapp” som 
arbetsredskap 
tillsammans med 
systemleverantör 

 









 

Klart  

 

 

Klart 

 

PM3 implementerat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpmedel Dalarna 
har varit en 
drivande part och 
inväntar åtgärder 
för att säkerställa 
säker inloggning 
innan appen kan 
tas i drift av tekniker 
och konsulenter 
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Tabell 1 

NKI (Nöjd Kund Index mätning)                                                                                                                    
År                                                     2020 

 
2021 

Antal svar, st                                          190 238 

Leverans av; 
hel, ren, rätt 
produkt, 
kunskap* 
 

72%**  

 
85%** 

Bemötande; 
tex. trevlig 
lyssnande, 
förstående* 
 

92%**  

 
95%** 

Service; tex. 
leverans vid 
utlovad 
tidpunkt* 
 

63%**  

69%** 

Tillgänglighet; 
tex. komma i 
kontakt med 
DHC* 
 

67%**  

 
74%** 

* Skala 1-10, där 10 är högst 
**Talet anger hur många procent av de svarande som angett 7-10  

 

Övergripande analys kring respektive effektmål finns i Verksamhetsberättelsen 

 Målet är uppfyllt. 

 Målet är delvis uppfyllt. 

 Målet är inte uppfyllt. 
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Uppdrag 
 

Regionfullmäktige uppdrar till Hjälpmedelsnämnden i 
egenskap av 
driftsnämnd att: 

Status 

Utifrån fullmäktiges fastställda mål och 
ekonomiska ramar upprätta en 
verksamhetsplan och budget som 
anmäls till styrelsen senast december 
2020. 

 

Särskilt bevaka och beakta arbetsmiljön med anledning av evakueringen under 
ombyggnation och återställande av de utdömda lokalerna. 

1 
Utreda ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.  

 
 Klart ► Ständigt pågående 
 Pågående  Nästan klart 
 Ej startat 

 
1- Förvaltningen befinner sig fortfarande i provisoriska lokaler. Lokalförändringsprocess pågår där bland annat en utredning om möjlig samlokalisering av lager (hjälpmedel, 

förbrukningsvaror och läkemedel) pågår. 
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Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2021  

 

 

 

  

~l'l Hjälpmedel Dalarna 
ll afil Dalarnas kommuner & 
~.,. Landstinget Dalarna 

Ett år vid Hjälpmedel Dalarna 

Ant al ut provni nga r 

Ant al avhj ä l pa nde underhåll 

Ant al t immar upphandl i ng 

Ant al ut leverer ade arti kl ar 

Servi cenivå l ogisti klager, % 

Ant al ut leverer ade hyres hj al pmedel 

Ut hy rn i ngsgr ad, % 

Ant al ut hyr,da hj äl pmedel 

Nyttj andegrad, % 

Ant al ret urnera de hyres hj äl pmedel 

Ant al st udiebesök i förebygga nde syfte 

Ant al t immar nedlagda p•å ut bildn i ng t ill förskr ivare 

Inkomna t elefonsamt al Recept ion oc h Kundservice 

Besva rn i ngsgrad samt al Recept ion oc h Kundservi ce, % 

Ant al avvi keb er ni/bud - Patientrelaterat 

Ant al avvi keb er Negativ händelse/ Olycka - Patientrelaterat 

En vecka vid Hjällipmedel Dalarna 

Pat ienter som få r hj äl pmedel ut provade på Hj ä lpmedelscentralen 

Arti kl ar leverer ade frå n huvudför rådet i Borl änge 

Manuell a r ullst olar levereras 

Roll ator,er levereras 

Toalettst olsförhöj ni nga r leverer as 

Hygienst ola r levereras 

Hj ullyftar levereras 

Ta klyfti nsta llati oner utförs 

Sä nga r levereras oc h mont eras 

Hj äl pmedel bes i kt igas ut e på fä ltet 

Inkomna t elefonsamta l Recept i on och Kundservice 

2015 2016 

1 588 1 325 1 

6 855 6 988 

1 49 1 2 0 55 

141 967 1 58 364 

97,3 97,1 

11 688 11 253 

87,5 

28 757 28903 

85,4 

10 580 10 534 

34 

552 270 

25 3 47 24061 

9 1,8 89,4 

30 20 

7 2 

2015 201.6 

31 25 

2 730 3045 

80 78 

91 96 

85 83 

20 23 

7 7 

3,4 4,1 

13 14 

146 1 47 

47 5 451 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 334 1 1 315 1 60 2 1 270 1 229 

6 638 6 674 6 563 5980 6 196 

2 03 5 390 1 327 1 108 1 577 

1 87 90 6 19 4011 200 983 187 824 187 0 57 

96,0 98,2 98,1 95,,8 97,6 

11 591 11 951 1 3 100 1 2 122 1 2 784 

87,4 9 1,7 9 1,1 9 1,1 9 1,1 

29 653 29 976 30808 311% 31 572 

85,.3 88,7 88,9 89,3 89,7 

10 242 10 555 11 60 9 11 241 10 551 

16 34 0 0 7 

556 211 261 2 2 253 

22 6 72 24 781 19 045 1 6, 200 1 6 100 

83,0 78,5 98,0 99,0 97,0 

38 8 8 14 7 

4 2 12 10 5 

2017 2018 2019 2020 2021 

26 25 25 24 24 

3 614 3 590 3 865 3 51 2 3 597 

81 80 8 4 74 78 

11 3 112 104 100 110 

8 1 77 79 79 79 

25 25 28 27 29 

7 7 7 7 7 

4,.9 5,5 4,4 5,,5 7,4 

14 15 13 1 5 1 5 

98 116 10 5 36, 93 

42 5 454 357 304 302 
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Bokslut Ekonomi
Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021



Resultat 2021

2022-04-01 2

Bokslut 2021 (tkr) Utfall Budget Avv Utfall 2020
Externa intäkter 103 688 99 471 4 217 97 238
- varav kommuner 98 556 91 573
- varav enskilda personer 3 155 2 791
Regioninterna intäkter 72 502 71 755 747 69 269
Förvaltningsinterna intäkter 13 899 17 601 -3 702 12 266

Summa intäkter 190 089 188 827 1 262 178 773
Lönekostnader -58 033 -60 872 2 839 -53 391
Hjälpmedelskostnader inkl kapitalkostnad -87 696 -84 844 -2 852 -83 364
Förvaltningsinterna kostnader -13 899 -17 601 3 702 -12 266
Övriga kostnader -30 392 -25 151 -5 241 -31 482

Summa kostnader -190 020 -188 468 -1 552 -180 503
Resultat 69 359 -290 -1 730

,. 

~ 
REGION 

DALARNA 



Övriga kostnader

2022-04-01 3

De sju högsta "övriga" kostnaderna (tkr) Utfall Budget Avv Utfall 2020
6010 Lokalhyror -7 859 -7 577 -282 -7 136
6640 Bilhyra / -leasing -2 482 -2 369 -113 -1 886
7230 Grundavgift LD-net -1 895 -1 885 -10 -1 861
7542 Service/avtal, underhåll o upp -1 713 -1 300 -413 -1 188
6220 Hyra medicinteknisk apparatur -1 177 -2 000 823 -1 657
6690 Övr kostn bilar o andra transp -1 019 -910 -109 -774
6063 Fastighetsservice städ -963 -819 -144 -789

~ 
REGION 

DALARNA 



10 största avvikelserna från budget

2022-04-01 4

Tkr Utfall Budget Avv Utfall 2020
3720 Försäljning av hjälpmedel 43 554 39 969 3 585 37 954
3593 Konsulttjänster 19 154 20 611 1 457 18 799
3530 Hyresintäkter hjälpmedel 104 672 105 240 -568 100 630
Summa avvikelser intäkter 167 380 165 820 4 474 157 383
Lönekostnader -58 033 -60 872 2 839 -53 391
7932 Avskrivning Medicinteknisk app -32 662 -31 225 -1 437 -30 934
5701 Rörelsehinder -1 808 -581 -1 227 -335
5700 Hjälpmedel -47 591 -46 430 -1 161 -48 414
6220 Hyra medicinteknisk apparatur -1 177 -2 000 823 -1 657
7529 Övr administrativa tjänster - -575 -25 550 -587
5574 Hjälpmedelstekniska tjänster -12 881 -13 350 469 -12 726
Summa avvikelser kostnader -154 727 -154 483 856 -148 044

~ 
REGION 

DALARNA 



Eget kapital

2022-04-01 5

Eget Kapital i Tkr
2014 -555,8
2015 766,7
2016 293,9
2017 -40,1
2018 -240,4
2019 3 370,1
2020 0,0
2021 68,6
Summa 3 663,0

~ 
REGION 

DALARNA 
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Gunilla Jingstedt /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: ekonomi
Skickat: den 8 april 2022 10:45
Till: Gunilla Jingstedt /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: VB: Årsredovisning, samt revisionsberättelse 2021 Södra Dalarnas Samordningsförbund
Bifogade filer: Revisionsberättelse Södra Dalarnas Samordningsförbund 2021.pdf; Protokollsutdrag SDSF 

220311 Årsredovisning.pdf; Årsredovisning 2021 Södra Dalarnas Samordningsförbund.pdf

Hej! 

Är detta något du ska ha? 

MARIE NORMAN 
Ekonomiassistent 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-340 76 

www.hedemora.se |  
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter  
och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen  
(GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225‐340 00. 

Från: kommun <kommun@hedemora.se>  
Skickat: den 8 april 2022 10:41 
Till: ekonomi <ekonomi@hedemora.se> 
Ämne: VB: Årsredovisning, samt revisionsberättelse 2021 Södra Dalarnas Samordningsförbund 

 Hej,  
Detta mail har kommit till hedemora@kommun.se och vi skickar till dig för besvarande. 

Vänligen svara direkt till den ursprungliga avsändaren (inte till kundtjänst) samt ombesörj eventuell diarieföring. Är 
mailet inte avsett för dig att hantera, vänligen skicka tillbaka det till oss i kundtjänst. Om du vet vem som ska vara 
mottagaren, informera oss gärna om det så kan vi göra rätt vid nästa tillfälle.  

Hedemora kommuns tjänstegaranti säger att kunder/medborgare ska få åtminstone ett första svar från oss inom två 
arbetsdagar. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

ELISABETH  
Kundtjänst 
Kommunstyrelseförvaltningen 

KS120-22   106

r&7 HE .. D .. EMORA 
~ KOMMUN 
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Telefon: 0225-34000 
 

 
www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 
 
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
 
 
 

Från: Maria Hellgren <maria.hellgren@avesta.se>  
Skickat: den 8 april 2022 09:31 
Till: Arbetsförmedlingen <regionmittvoarbetssokande@arbetsformedlingen.se>; Ewa Samuelsson Region Dalarna 
<ewa.A.samuelsson@regiondalarna.se>; Försäkringskassan Ekonomistaben 
<koncernekonomi@forsakringskassan.se>; kommun <kommun@hedemora.se>; Kommunkansliet 
<Kommunkansliet@avesta.se>; Lisbeth Henningsson, Af <lisbeth.henningsson@arbetsformedlingen.se>; Region 
Dalarna <region.dalarna@regiondalarna.se>; Säters kommun <kommun@sater.se> 
Ämne: Årsredovisning, samt revisionsberättelse 2021 Södra Dalarnas Samordningsförbund 
 

Översänder Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning, samt revisionsberättelse för 2021 
 

Mvh 
Maria Hellgren 

 
KOMMUNKANSLIET / Administration 

 
 
Maria Hellgren 
Förvaltningsassistent 
Post: Avesta kommun, Kommunkansliet, 774 81 Avesta 
Telefon: 0226-64 50 44  
E-post: maria.hellgren@avesta.se 
Hemsida: www.avesta.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.  

~ HEDEMORA 
~ KOMMUN 



SÖDRA DALARNAS 
SAMORDNlNGSFÖRBUND 

Sammanträdes protokoll 2022-03-11 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträde 

Datum 

Anslag sätts upp 

Protokollets förvaring 

Stadshuset, Avesta fredag 11 mars 2022 klockan 08:30-12:10 

Patrik Engström, ordförande (Avesta kommun) 
Kajsa-Lena Fagerström, ledamot (Hedemora kommun) 
Anette Englund, ledamot (Försäkringskassan) 
Ewa Spegel, ledamot (Arbetsförmedlingen) 
Ulrica Cederlöf, ledamot (Säters kommun) 

Gunilla Berglund, ersättare (Avesta kommun), § 1-12 
Jonas Wells, förbundschef 
Eva Kvarnström, redovisningsansvarig Avesta kommun, § 1-5 
Sonja Tiger, verksamhetssamordnare Samverkansteam Avesta, § 12 
Per Westlund, verksamhetsledare Samverkansteam Kraften,§ 12 
Gudrun Sjöberg, verksamhetsledare Samverkansteam Säter,§ 12 
Tom Björk, fd verksamhetsledare Samverkansteam Säter,§ 12 

Kajsa-Lena Fagerström 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande ---

Paragrafer 
1-15 

ANSLAG 

Södra Dalarnas Samordningsförbund 

2022-03-11 

2022-04-08 

Kommunkansl iet, 
Avesta 

Ans la~ 2022-04-30 , .~ 
M~ Hettgrerl 



Sida 7 

Sammanträdesprotokoll 2022-03-11 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 

§5 Årsredovisning och bokslut 
Dnr SDSF 2022 000005 790 

Redovisningsekonom Eva Kvarnström föredrar resultaträkning, balansräkning, 
driftredovisning från förbundets olika verksamheter för 2021 samt prognosticerade 
pensionskostnader til1 2025. Pensionskostnaderna kommer att stiga ganska rejält. 
Förbundschef J anas W ells föredrar verksamhetsdelen av årsredovisningen. 
Samverkansteamens gemensamma resultat visar att andelen vid avslut som når arbete, studier 
eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering är 64 % för 2021, en liten minskning från förra 
årets 66 %. Genomströmnings tidens snitt har ökat något från 18, 1 till 19 ,2 månader. 
Bidragstid i snitt för dessa avslut innan start i insatserna har minskat till 4,3 år vilket är 
positivt. Antalet deltagare i teamens insatser är 149 och det totala antalet avslut är 44 under 
2021, för båda måtten en tydlig minskning jämfört med föregående år. Kvinnornas resultat 
överstiger männens totalt sett men det går snabbare för de få män att gå igenom insatserna. 
Indikatorer för finansiell samordning visar Södra Dalarna återigen ovanför rikssnittet. Hos 8 
av 15 indikatorer positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Jämfört med samma mått 
2020 är indikatorresultaten högre eller lika mycket i 9 av 13 indikatorer. Gruppen kvinnors 
resultat är bättre än männen, både jämfört med rikssnittet och förbundets egen utveckling från 
året innan. 
Många deltagare har deltagit i flera personalinriktade insatser. Under året har 188 personer 
från myndigheternas personal, chefer och politiker varit delaktiga i olika personalinriktade 
insatser, en ökning med 18 personer. 
Av verksamhetsplanens 12 mål redovisas 11 mål som uppfyllda helt och hållet eller uppfyllda 
till stor del. Ett av målen redovisas som delvis uppfyllt. 
Det egna kapitalet har sjunkit för fjärde året i rad. Stor del av medlen har använts till insatser. 
Aret redovisar fortsatt högt ackumulerat utfall. Det ekonomiska resultatet per den 31 
december 2021 är -64 tkr. Tillsammans med årets resultat minskar det egna kapitalet till 1 262 
tkr vid ingången av 2022. 

Beslut 
Årsredovisningen för 2021 godkänns 

JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL 
Avesta-, Hedemora- och Säters kommun 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Region Dalarna 

UTDRAGSBESTYRKANDE 
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Sammanfattning 

Södra Dalarnas Samordrungsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 
januari till den 31 december 2021. Denna årsrapport innehåller en översiktlig 
redogörelse över utvecklingen av samordrungsförbundets verksamhet. 

Det gångna året har varit mycket framgångsrikt. Den sammanfattas i följande fem 
punkter: 

• Samverkansteamens gemensamma resultat visar att andelen vid avslut som 
når arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering är 64 % för 
2021, en liten minskning från förra årets 66 %. Genomströmningstidens snitt 
har ökat något från 18,1 till 19,2 månader. Bidragstid i snitt för dessa avslut 
innan start i insatserna har minskat till 4,3 år vilket är positivt. Antalet 
deltagare i teamens insatser är 149 st och det totala antalet avslut är 44 
avslut under 2021, för båda måtten en tydlig minskning jämfört med 
föregående år. Kvinnornas resultat överstiger männens totalt sett men det 
går snabbare för de få män att gå igenom insatserna. 

• Indikatorer för finansiell samordning visar Södra Dalarna återigen 
ovanför rikssnittet. Hos 8 av 15 indikatorer positionerar sig förbundet högre 
än rikssnittet. Jämfört med samma mått 2020 är indikatorresultaten högre 
eller lika mycket i 9 av 13 indikatorer. Gruppen kvinnors resultat är bättre än 
männen, både jämfört med rikssnittet och förbundets egen utveckling från 
året innan. 

• Många deltagare i många personalinriktade insatser. Under året har 188 
personer från myndigheternas personal, chefer och politiker varit delaktiga i 
olika personalinriktade insatser, en ökning med 18 personer. 

• Det egna kapitalet har sjunkit för fjärde året i rad. Stor del av medlen har 
använts till insatser. Året redovisar fortsatt högt ackumulerat utfall. 

• Av verksamhetsplanens 12 mål redovisas 11 mål som uppfyllda helt och 
hållet eller uppfyllda till stor del. Ett av målen redovisas som delvis 
uppfyllt. 

Det ekonomiska resultatet per den 31 december 2021 är -64 tkr. Tillsammans med 
årets resultat minskar det egna kapitalet till 1 262 tkr vid ingången av 2022. 
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Samordningsförbundets uppdrag 

Södra Dalarnas Samordningsförbund är ett offentligt organ för stöd och finansiering av 
samordnade rehabiliteringsinsatser. Enligt förbundsordningen, som utgår från lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), ska den finansiella samordningen 
underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett 
förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundets stöd och 
finansiering kan märkas i ett strukturövergripande arbete och i medlemsdrivna 
individinriktade insatser. 

I det strukturövergripande arbetet betonar lagen samordningsförbunden som en motvikt till 
samhällets sektorisering. Samordningsförbundet har en viktig roll att vara med att, på en 
strukturell nivå, identifiera och stödja medlemsmyndigheternas arbete att utveckla effektivare 
organiseringar, inte bara för individer med ett samordnat stöd i förbundets geografiska 
område men för myndigheternas egna och gemensamma uppdrag. Däri ligger det också i 
förbundets uppdrag att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser den finansiella 
samordningen stödjer. 

För många med samordnade rehabiliteringsbehov, men för många andra, kan välfärden 
verka osammanhängande och oorganiserat. Det finns många grupper där det samordnade 
rehabiliteringsbehovet ofta är ganska högt. I Avesta, Hedemora och Säter gäller det till 
exempel individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, unga vuxna med psykosocial 
problematik, utlandsfödda med ohälsoproblematik och individer som har uppburit offentlig 
försörjning för ohälsa eller arbetslöshet under en längre tid. Det finns skillnader mellan 
kvinnor och män. Gemensamt för alla behovsgrupper är att de har, eller skulle få en mer 
effektiv återhämtning med, bättre relationer med relevanta aktörer. Det är inte ovanligt att 
ledtider kan bli ovanligt långa eller att rehabiliteringsprocessen ter sig rörigt och ineffektivt. 
Många kan uppleva att de "hamnar mellan stolarna". 

Förutom finansiering av individriktade insatser där myndigheterna organiserar sig 
gemensamt, är personalinriktade insatser också en viktig möjlighet för att förbättra 
samverkan. Att utveckla relationer mellan professionella och ledare samt att gemensamt 
stödja bättre samtal och möten är till stor hjälp i det förebyggande arbetet men också i det 
kontinuerliga arbetet för att utveckla samarbetet mellan medlemsmyndigheterna. 

Förbundets vision fångas i detta enkla: Södra Dalarna - en plats för alla. 
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Styrelsens arbete 2021 

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har 

ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i 
förbundsordningen. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare utsedda av 
medlemmarna. Ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande tillsammans med 
förbundschef träffas i anslutning till styrelsemöten för att förbereda det kommande mötet. 
Nedan följer styrelsens sammansättning den 31 december 2021. 

Tabell 1: Styrelsens sammansättning den 31 december 20'21 

Ordinarie Ersättare Utsedd av 

Patrik Engström, ordförande Gunilla Berglund Avesta kommun 

Kajsa-Lena Fagerström, vice ordf. Jonas Carlgren Hedemora kommun 

Annelie Furunäs Mats Wallertz Arbetsförmedlingen 

Anette Englund Anna Hallberg1 Försäkringskassan 

Caroline Willfox Per-Inge Nyberg Region Dalarna 

Ulrika Cederlöf Roger Siljeholrn Säters kommun 

Från april 2021 utsågs Anna Hallberg till ny ersättare av Försäkringskassan. Tidigare ersättare 

från januari-april var Jenny Heinonen. 

Verksamhetsplanen för 2021 anger en verksarnhetsinriktning för den finansiella 
samordningen i Södra Dalarna utifrån tre övergripande strategier för förbundets arbete: 
Integrerad samverkan. jämställdhetsintegrering och lösningsfokuserad utveckling. 

Integrerad samverkan visar att förbundet vill finansiera långsiktiga och integrerade insatser 
som myndighetsgemensamrna organiseringar för att möta individers livssituationer, och som 
bygger på ett gemensamt lärande mellan personal och individ. Efter sju år med detta 
metodiska arbete ser förbundet att strategin bidrar tydligt till ett mycket effektivt 
resursutnyttjande med allt bättre resultat. 

Tärnställdhetsintegrering introducerades som en ny verksarnhetsinriktning 2018. Denna utgår 
från regeringens järnställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
makt att forma samhället och sina liv. Inriktningen märks i förbundets arbete internt men också 
som en normativ utgångspunkt i förbundets arbete med medlemmarna. Att synliggöra och 
motverka diskriminering är en skyldighet för förbundet att utveckla. 

1 Från april 2021 utsågs Anna Hallberg till ny ersättare av Försäkringskassan. Tidigare ersättare från januari-april var 
Jenny Heinonen. 
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Den tredje verksamhetsinriktningen, lösningsfokuserad utveckling, är ett försök till svar på 
hur integrerad samverkan och jämställdhet kan uppnås på ett effektivt sätt. Medlems
myndigheterna efterfrågar ett gemensamt arbets- och förhållningssätt i det breda samarbetet 
mellan personal och individ men också inom och mellan organisationerna. I detta har särskilt 
det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet varit till nytta. Förbundet har 
systematiskt erbjudit utbildningsmöjligheter på en rad olika sätt i detta sedan 2014. 

Styrelsemöten har skett vid fyra gånger under året. Under årets första möte 210308 
redovisades indikatorernas enkätsvar med jämförelser och könsuppdelat statistik mellan 
teamens resultat och det nationella snittet. Styrelsen behandlade de tre samverkansteamens 
halvärsrapporter och godkände föregående års årsredovisning. Under mötet hade styrelsen 
också en dialog med kommunalrådet från Avesta kommun. 

Vid möte 210604 behandlades bland annat revisionsberättelsen, och granskningspunkter för 
internkontrollen antogs. Styrelsen antog en jämställdhetsplan innehållande utbildning till 
styrelsen, deltagande i det nationella projektet Stoppa Våldet samt initiering av en 
jämställdhetsrapport. Beslut också om ytterligare en lösningsfokuserad ledarskapsutbildning 
med start under hösten. En motion om NNS tjänstemannaorganisation godkändes. Under 
mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Säters kommun. 

Vid årets tredje möte 210913 behandlades delårsrapporten om förbundets ekonomi och 
verksamhet hittills under året. Stort fokus under dagen lades på de tre helårsrapporterna från 
Samverkansteam Säter, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Avesta. 
Resultaten från teamen har förbättrats ännu mer sedan förra mätningen i vår. Medel för 
föreläsningsinsats via Studieförbundet Vuxenskolan beviljades. 

Vid årets sista styrelsemöte 211126 beslutades förbundets verksamhetsplan och budget för 
2022. Granskningen av internkontrollen redovisades. Delegationsordningen reviderades och 
ett nytt avtal om dataskyddsombud antogs. Ett beslut om gemensamma nyckeltal mellan 
förbunden i Dalarna togs. 

Nätverksarbete: Förutom styrelsemöten har styrelsen bjudit in till två lokala medlemssamräd 
och ett länsägarsamråd. Ordförande har varit sammankallande i ordförandenätverket i 
Dalarna som har träffats löpande under året. Förbundet har lämnat motion till NNS 
medlemsmöte. 

Jämställdhetsintegrering under året har bland annat märks genom att styrelsen arbetat aktivt 
med uppföljning av samverkanteamens hel- och halvårsrapporter samt följt upp deltagar- och 
personalenkäterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga nyckeltal och resultatvariabler 
redovisas könsuppdelat. Förbundet har vidare arbetat aktivt med andra samordningsförbund i 
NNS med att införa mått för en ny indikator som följer förbundens arbete med jämställdhet, 
jämlikhet och mångfald. En särskild jämställdhetsplan antogs under året där styrelsen 
undergår utbildning, initierar en utredning och förbundet går med i det nationella projektet 
Stoppa Väldet. Slutligen fortsätter styrelsen att aktivt reflektera och analysera både sina 
styrelsebeslut och styrelsemötet i stort ur ett jämställdhetsperspektiv i anslutning till varje 
styrelsemöte. Trots framstegen återfinns utvecklingsområde att stötta lokala 
samverkansgruppen och samverkansteamen med sitt jämställdhetsarbete 

Nedan tabell redovisar utfall och kostnader för styrelsens arbete under året. Att styrelsen 
förbrukar under budget beror på att få styrelseledamöter utnyttjar möjligheten att ta ut arvode 
samt att deltagande vid konferenser och resande har avstannat under pandemin. 

Tabell 2: Driftsredovisning för styrelse 2019-2021 
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Ur driflsredovisningen Ack Förbrukad% 
År ID (tkr) utfall Åisbudget Återstår av årsbudget 

2021 10 000 Styrelse 115 230 115 50 % 

2020 10000 Styrelse 84 260 176 32 % 

2019 10000 Styrelse 238 260 22 92 % 

Administrationen för styrelsen sköts via ett kansli med en heltidsanställd förbundschef som 
är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut och ansvarar för uppföljning och 
utvärdering. Förbundschefen är också förbundets utbildningsledare och både arrangerar och 
utbildar eller handleder i olika utbildningsinsatser riktad mot personal och förtroendevalda 
hos förbundsmedlemmarna. En särskild yrkesrollsbeskrivning anger förbundschefens 
arbetsuppgifter och roll. Förbundschefen har även externa uppdrag för NNS som utvecklare 
för indikatorverksamheten samt utbildare för andra samordningsförbund i mån av tid och 
efter ingångna avtal mellan styrelsen och de externa parterna. För dessa uppdrag hyrs 
arbetstiden ut motsvarande den kostnad förbundet har för samma tid. Ingen sjukfrånvaro 
rapporteras för året men förbundschefen har varit tjänstledig för studier på deltid under året. 

Kansliet inkluderar även administrativa tjänster, enligt avtal med Avesta kommun, såsom 
diarieförare, bokföringsassistent och förvaltningsekonom samt IT tjänster. Dessa ingår i 
förbundets kansli och finns till styrelsens förfogande i enlighet med styrelsens 
delegationsordning. Båda delar omfattas av ID 20 000. 

Tabell 3: Driftsredovisning för administration 2019-2021 

Ur driflsredovisningen Ack Förbrukad% 
År ID (tkr) utfall Åisbudget Återstår av årsbudget 

2021 20000 Adrninistration 897 1090 193 82 % 

2020 20000 Administration 763 1069 306 71 % 

2019 20000 Adrrrinistration 1000 930 -70 108 % 

Avvikelsen mot budget 2021 är till följd av dels högre intäkter för externa tjänster, och mindre 
pensionskostnader och kostnader för sociala avgifter. 
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Verksamhetsuppföljning och resultat 2021 

Verksarnhetsplanen för 2021 anger huvudinriktningen för samordningsförbundets 
verksamhet inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar 
samordningsförbundets arbete och mål gentemot och med medlemmarna. De fyra 
målområden är långsiktiga och strategiska till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var 
och en, specifika mål och aktiviteter för årets gångna arbete. Nytt för i år är en bedömning 
efter en femgradig skala på hur målen har uppfyllts. Den femgradiga skalan bygger på en 
bedömning och en motivering huruvida mål och aktiviteten är uppfyllt enligt tabell och 
färgskala nedan: 

Inte alls Till liten del Delvis I Till stor del Helt och hållet 

Av sammanlagt 12 stipulerade mål och aktiviteter redovisas fem som uppfyllda helt och 
hållet, sex uppfyllda till stor del och en som delvis uppfyllt. 

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande 
En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad 
sarnverkanskultur och ett helhetstänkande. En sarnverkanskultur betonar partnerskap, 
nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. I en utvecklad 
och jämställdhetsintegrerad samverkanskultur har kvinnor och män, flickor och pojkar, 
samma rätt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Två av mål och aktiviteterna 
för 2021 bedöms uppfyllda till stor del, och en bedöms som delvis uppfyllt. 

Tabell 4: Måluoofvllelse för verksamhetsolanens målområde 1 för 2021 

Mål och aktiviteter enligt 2021- Bedömning Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

års verksamhetsplan för grad av 

målområdet måluppfyllelse 

Att arrangera och utbilda Under andra halvan året tog de gemensamma utbildningsinsatsema 
gemensamma metod- och Till stor del fart. Tidigare hade panderniläget och myndigheternas restriktioner 
kompetensutvecklingsinsatser försvårat utbildningarna. 9 insatser och 188 deltagare i gemensamma 

metod- och komoetensutvecklingsinsatser genomfördes. 

Att arrangera, och ge möjlighet Under året samlade samordningsförbundet medlemmarna till två 
för möten, seminarier och Delvis lokala medlemsdialoger med fördjupade teman samt ett länssamråd. 
konferenser där Seminarium erbjöds i anslutning till teamens årsrapportering. En 

myndighetsföreträdare och andra 
.. 

workshop i strategiskt ledarskap genomfördes under hösten. Någon 

kan träffas för att diskutera och konferens har varit svårt att arrangera p.g.a. pandemiläget. Det, och 
vidareutveckla samarbete och andra skäl kopplad till pandemiläget, har resulterat att det har varit 
gemensamma mål svårt att vidareutveckla samarbete och ännu mer gemensamma mål. 
Att ge och sprida information till Förbundet har presenterat och spridit resultat i Säters 
myndigheterna om bl.a. hur deras Till stor del kommunfullmäktige samt i de av förbundet arrangerade lokala 
gemensamma ansträngningar har medlemsdialoger och en Iänsmedlemsdialog där resultat och lärande 
lett till resultat och lärande från insatserna delades. Fördjupade dialoger har skett med 

kommunalråden. Förbundets styrelse arbetar aktivt med en 
kommunikationsplan för att möta nyckelpersoner hos medlemmarna. 
Information på hemsidan har utvidgats med bl.a. helårsekvivalenter. 

Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation 
Samordning utvecklas genom strukturer som kan förvalta och utveckla goda ideer. Formellt 
utgör samordningsförbundets styrelse en sådan struktur. Informellt, då det ligger utanför 
sarnordningsförbundets linjeorganisation, är lokala samverkansgrupperna (LSG) i 
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Avesta/Hedemora respektive Säter också en sådan resUis på verksamhetschefsnivå för att 
stödja utvecklingen av insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på 
nya utmaningar och möjligheter. Två av mål och aktiviteterna för 2021 bedöms som uppfyllda 
till stor del, en är bedömd uppfylld helt och hållet. 

Tabell 5: Måluuufvllelse för verksamhetsulanens målområde 2 för 2021 

Mål och aktiviteter enligt Bedömning Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

2021-års verksamhetsplan grad av 

för målområde 2 måluppfyllelse 

Att vidareutveckla former för Alla tre myndighetsgemensamma insatser Samverkansteam har utvecklat 

att fånga upp, inkludera och Till stor del arbetssätt som ger deltagare en huvudroll för verksamhetsutvecklingen. 

spridabrukarperspektivetpå Utöver delaktigheten i den löpande processen i teamen, är uppföljning av 

samordnad rehabilitering teamens resultat via enkäter från deltagarna viktiga. Under året har 
deltagare och personal från Samverkansteam Kraften Hedemora 
presenterat sina oersoektiv på lunchseminarium i riksdagen. 

Att arbeta med Förbundet är aktivt i olika nätverk, lokalt i länet, regionalt i Östra 
omvärldsbevakning och Helt och hållet Mellansverige och nationellt både via NNS och med andra förbund. 

nätverk med andra Förbundets tjänsteman har arbetat åt NNS och är fortsatt utvecklingsledare 

samordningsförbund för att för indikatorarbetet. Styrelsen har motionerat till NNS medlemsmöte och 
utveckla/stödja samverkan styrelsen har gått in i det nationella projektet Stoppa Våldet som drivs av 

på tre nivåer: inom Dalarnas NNS. I detta projekt får förbundet mentors.stöd av Norra Västmanlands 

län, regionalt i Östra Samordningsförbund. Ordförande är sammankallande i ett nätverk med 

Mellansverige och nationellt Dalarnas sju samordningsförbund. Förbundschefen har presenterat på 

genom Nationella Nätverket nationell konferens om lösningsfokuserat förhållningssätt samt genomfört 

för Samordningsförbunden workshop på den internationella lösningsfokusvärldsdagen. 

(NNS) och Sobona 

Att jämställdhetsperspektivet Rapporter med nyckeltal både från insatserna och förbundets egen 
ska finnas med i samtliga Till stor del uppföljning har fortsatts med könsuppdelad statistik. Förbundet har 
tjänsteutlåtanden, levererat en särskild jämställdhetsanalys. Styrelsen har infört ny uppföljning 

årsrapporter och budget- och av en jämställdhetsindikator, med enkäter riktad till insatspersonal, chefer 

inriktningsdokument och styrelse, för att närmare följa utvecklingen. Styrelsen har påbörjat en 

järnställdhetsutbildning under hösten och förbundet har gått med i det 
nationella projektet mot våld i nära i relationer Stoppa Våldet. 

Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder 
Målområde 3 handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och 
metoder i samverkan samt samlokalisering. En kontinuerlig utveckling av teamarbete i 
Avesta, Hedemora och Säter är prioriterat. Ett gemensamt intresse som utvecklas under 
senare år är att stödja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med 
funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna men också utrikesfödda. Ett annat är det 
generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och lösningsfokuserat arbetssätt. 
Två av mål och aktiviteterna bedöms som uppfyllda helt och hållet, en bedöms uppfylld till 
stor del. 

Tabell 6: Målu llelse för verksamhe lanens målområde 3 för 2021 

Mål och aktiviteter enligt Bedömning Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

2021-års verksamhetsplan för grad av 

målområde 3 måluppfyllelse 

Att fortsättningsvis, både 
finansiellt och proces.sinriktat, 
stödja och utveckla 
styrgruppernas utveckling i 
de av samordningsförbundet 
finansierade insatserna 

Att stödja och analysera 
samverkansutvecklingen 
genomLSG 

Förbundet är aktivt som adjungerad i de tre styrgrupperna för insatser 
Helt och hållet finansierade av samordningsförbundet, Samverkansteam i Avesta, 

Hedemora och Säter. Styrgrupperna har en fin delaktighet och kontinuitet 
från huvudmännens organisationer som dessutom har utvecklats framåt. 
Under året har ett reglemente för styrgruppens arbete färdigställts i 
Hedemora och Säter, efter liknande inititaov i Avesta förra året. 

s 
Den omstrukturering som präglade LSG i Södra Dalarna under 2019 har 

Till stor del fortsatts. Arbetet utgår från en gemensam avsiktsförklaring mellan de 

ingående parterna. Båda LSG grupperna har analyserat SIP utvecklingen, 
studerat folkhälsolä et samt arbetat med · · · . 
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Mål och aktiviteter enligt Bedömning Motivering till bedömning av måluppfyllelse 
2021-års verksamhetsplan för grad av 
målområde3 måluoofvllelse 
Att stödja fortsatt utveckling Förbundet har startat en sjätte och sjunde omgång av den uppskattade 

av tvärsektoriellt ledarskap Helt och hAllet ledarskapsutbildningen under hösten. Möjlighet till vidareutbildning har 
och ett lösningsfokuserat erbjudits i form av en workshop. Förbundet har avslutat två grundkurser 
förhållningssätt för professionella samt startat upp ytterligare en som pågår in i 2022. 

Förbundet ger vidareutbildning direkt på olika arbetsplatser som möter 

människor med samordnade behov i insatsen medledning. 

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning 
Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan 
långsiktigt och stabilt. Gemensamma mål och överenskomna uppfattningar om vad ett gott 
resultat är är viktigt för samordningsförbundet att stödja och utveckla. All resultatredovisning 
ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Av tre mål och aktiviteter för 2021 bedöms två som 
uppfyllda helt och hållet och en som uppfylld till stor del. 

Tabell 7: Måluoofvllelse för verksamhetsolanens målområde 4 för 2021 

Mål och aktiviteter enligt Bedömning Motivering till bedömning av måluppfyllelse 

2021-års verksamhetsplan för grad av 

målområde4 måluppfyllelse 

Att bevaka, sprida och Försörjningsmåttet och helårsekvivalenter har diskuterats ingående både i 

analysera gemensamma mått Helt och hAllet styrelsen och under ett lokalt medlemssa.mråd. Hemsidan har utvecklats 

som försörjningsmåttet med detta. Dessutom har Arbetsförmedlingen bidragit med 

arbetsmarknadsstatistik. 

Att stödja uppföljnings- och Förbundet har varit aktivt som stöd till teamens rapporter. Dessutom har 
utvärderingsarbetet hos Helt och hållet förbundet arbetat med det förbundsgemensamma instrumentet 

medlemsorganisationerna indikatorer för finansiell samordning. Nytt för 2021 är att även remittenter 

tillfrågas via enkäter. Därutöver har teamens deltagare, både under 
insatsen och vid avslut, samt insatspersonal, båda LSG och styrelsen 

lämnat resultat En återkoooling om resultatet lriordes i december. 

Att all statistik redovisas All väsentlig statistik och viktiga nyckeltal redovisas könsuppdelat. Detta 
könsuppdelad och analyseras Till stor del gäller både insatsernas egen uppföljning samt uppföljning av 

ur ett jämställdhetsperspektiv indikatorerna. Styrelsen arbetar dessutom aktivt med 

järnställdhetsperspektivet på varje styrelsemöte för att diskutera och 
identifiera vidare utvecklingsområden. Styrelsen har dessutom påbörjat en 
särskild järnställdhetsutbildning. 

Individriktade insatser: Samverkansteamens resultat 

Samordningsförbundet har under 2021 fortsatt, utifrån strategin integrerad samverkan och 
konkret via finansiella bidrag samt dialog i styrgrupper och med insatspersonalen, att stödja 
de tre insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och 
Samverkansteam Säter. Den sistnämnde har nu fullföljt sitt tredje hela verksamhetsår. De tre 
teamen har liknande utgångspunkter, jobbar med en liknande målgrupp och arbetar på ett 
likartat sätt. Det finns dock utrymme för lokala anpassningar beroende på lokala 
prioriteringar och samspelet mellan personal och deltagare. Exempelvis har 
Arbetsförmedlingen klivit in med något mer med personal i Samverkansteam Säter. Teamen 
ägs och drivs av myndigheterna kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan gemensamt. Under året har samtliga antagit ett reglemente för 
styrgruppens arbete. 

Det ekonomiska resultatet från teamen visar att bidraget har nyttjats närmast fullt ut och visar 
en tydlig förbättring procentuellt jämfört med åren innan. Det ackumulerade utfallet är något 
lägre än 2020, drygt 5,1 miljoner kr har gått till finansiering av de individinriktade insatserna. 
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T bell8 Driftsred . . r· . di "drik d . a : oVISruilg or rn VI ta e rnsatser 2019 2021 -
ID Individriktad insats 2019 2020 2021 

35000 Samverkanstearn Avesta 

Ackumulerat utfall 2381 2240 1950 

Årsbudget 2720 2340 1950 

Återstår 339 100 0 

Förbrukad av årsbudget 88 % 96 % 100 % 

36000 Samverkanstearn Kraften Hedemora 

Ackumulerat utfall 1704 1811 1619 

Årsbudget 2050 1880 1670 

Återstår 346 69 51 

Förbrukad av årsbudget 83% 96 % 97 % 

37000 Samverkanstearn Säter 

Ackumulerat utfall 1467 1491 1550 

Årsbudget 1730 1740 1550 

Återstår 263 249 0 

Förbrukad av årsbudget 85 % 86 % 100 % 

Tabellen nedan visar hur insatserna nådde resultat med sina deltagare. Under 2021 har 
samverkansteamen arbetat med totalt 149 deltagare vilket är en minskning från 164 deltagare 
jämfört med för ett år sedan. Avsluten totalt är 43 st vilket är en ganska stor minskning 
jämfört med 2020 ( då avslutades 68 deltagare). Antalet deltagare har minskat i Hedemora och 
i Avesta. I Säter är antalet lika från föregående år. Flest antal avslut står teamet i Hedemora 
för. Teamet i Avesta har hälften så många avslut jämfört med året innan. För teamet i Säter är 
antalet samma som året innan. 

Tabell 9: Helårsresultat 2021 för deltagare i Samverkanstearnen, totalt och iämfört med 2020 års resultat 

Individ.riktad insats Antal Varav Antal Antal Varav Genom- Tid med 
aktiva kvinnor/ avslut avslut kvinnor/ strömnings tid bidrags-
deltagare män(%) totalt2 mot män(%) i snitt' försörjning före 
under måP (kvinnor/män) startisnitt5 
året (%) (kvinnor/män) 

Samverkansteam 58 33/25 16 12 8/4 25,2mån 6,0år 
Avesta (57/43 %) (75 %) (67/33%) (28/15,2 mån) (8,1/1,7 år) 

Samverkansteam 52 25/27 18 10 6/4 12,6mån 3,1 år 

Kraften Hedemora (48/52 %) (56 %) (60/40%) (12,4/12,8 mån) (2,7/3,5 år) 

Samverkans team 39 17/22 10 6 4/2 18,0mån 2,9år 
Säter (43/57 %) (60 %) (67/33%) (22/16,5 mån) (2,5/3,0 år) 

Totalt2021 149 75/74 44 28 18/10 19,2mån 4,3år 
(50/50 %) (64 %) (64/36%) (21,5/14,5 %) (5,1/2,7 år) 

Totalt2020 164 88/76 68 45 23/22 18,1 mån 4,9år 

(54/46 %) (66 %) (51/49 %) (18,3/17,6 %) (5,6/3,6 år) 

Utveckling totalt + + + t + jämfört med 2020 

Av avsluten totalt går 63 % mot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering 
vilket är liten minskning sedan samma mätning för ett år sedan då resultaten var de högsta 
uppmätta. Samverkansteam Avesta förbättrar sitt resultat medan teamen i Hedemora och 
Säter minskar något jämfört med för ett år sedan. Genomströmningstiden i snitt ökar något 
från 18,1 månader till ett snitt för 2021 på 18,9 månader. Teamen i Avesta och Säter har ökat 
sin genomströmningstid jämfört med ett år sedan medan Kraften Hedemora har minskat sin, 

2 Antal avslut är minus dropouts, d.v.s. de som lämnade insatsen inom två månader från inskrivning. Antal dropouts 
2020 var 5 st för Samverkanstearn Kraften Hedemora, 0 för Samverkanstearn Avesta och x för Samverkanstearn Säter. 
3 Mål= Arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering (ex FK/AF förstärkt samarbete eller ordinarie AF) 
4 Gäller de som avslutade mot mål 
5 Gäller de som avslutade mot mål 
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vilket är samma utveckling som för förra året. Tid med bidragsförsörjning föres start i 
insatserna fortsätter att minska jämfört med förra året (4,9 år i snitt till 4,1 år för 2021). 

En summering är att resultaten är kvalitativt jämförbara med eller något sämre än året innan, 
vilket var ett riktigt bra år, men att volymen, d.v.s. antalet avslut och de som går mot mål har 
minskat kraftigt. Vid analys av samtliga teams resultat ska det beaktas att det i flera fall är en 
relativt liten volym och enstaka individer kan få snittet att dra iväg åt något håll. Det är 
möjligt att hänvisa volymdelen av resultatet (antal aktiva deltagare under året och totalt antal 
avslut) som en negativ effekt av pandemin men inte det kvalitativa resultatet (procent mot 
mål, genomströmningstid eller tid med bidragsförsörjning före start) som alla visar bättre 
resultat än före pandemin. 

Jämställdhetsanalysen visar att det, i samverkansteamens verksamhet totalt, är närmast 
identiskt antal kvinnor och män som deltar under året. Denna fördelning mellan kvinnor och 
män ligger under ohälsotalet men i linje med den könsfördelning som uppbär 
försörjningsstöd samt långtidsarbetslösheten generellt i Södra Dalarna. Analysen vid avslut 
mot mål visar att kvinnorna är betydligt fler än männen (67 % mot 33 % ) och därmed sägas 
dra stor nytta av samverkansteamens verksamhet. Däremot framgår av resultatet att männen, 
jämfört med kvinnorna, har en mycket kortare genomströmningstid i snitt (13 jämfört med 
21,5 månader). De har också en mycket kortare tid med bidragsförsörjning innan de skrivs in i 
insatsen (2,3 jämfört med 4,9 år) dock inte i Hedemora där det är tvärtom mellan 
könsgrupperna. Totalt sett är däremot skillnaden anmärkningsvärt stor mellan 
könsgrupperna i dessa två mått. Det är svårt att dra alltför stora slutsatser av denna skillnad 
då volymen män är ganska få (9 st totalt sett). En summering visar att kvinnornas resultat 
överstiger männens totalt sett men att det går snabbare för de få mån att gå igenom insatserna. 

Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna ovanför rikssnittet 
Södra Dalarnas Samordningsförbund har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för 
det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på 
frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna 
förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan 
myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 indikatorer finns det enhetliga, 
kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått6. För dessa 15 indikatorer är måtten enkäter 
ställda till sex respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i 
insatserna, remittenter till insatserna, parternas chefsgrupper (LSG) och styrelseledamöter. 
Under 2021 har 139 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, en ökning från 126 
enkäter året innan. 

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig 
jämfört med rikssnittet, och - med pilen - med förbundets resultat 2020. För indikator 4 går det 
inte att jämföra med förra årets resultat då måttet har förändrats. Ej heller för indikator 16 går 
det att jämföra med förra året då indikatorn är ny för 2021. Då enkäter ställda till deltagare har 
bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 

6 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för 
indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling. 
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Tabell 10: Indi.katorredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2021/eget resultat 2020, 

totalt och könsuppdelat. Bedömning "varken högre eller lägre" samt "pil plant" är resultat inom en marginal på +/-2 % 

gån er antal mått för resuektive indikator. 

Nr Indikator Resultat totalt Resultat kvinnor Resultat män 
jämfört med jämfört med jämfört med 
rikssnittet /SOS rikssnittet /SOS rikssnittet /SOS 
2020 (i,il) 2020 (pil) 2020 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som erbjuds + + + är organiserade runt deras behov Lägre Lägre Lägre 

(personcentrerade) 

2 Deltagarna upplever inflytande över + + t rehabiliteringsprocessen Lägre Högre Lägre 

3 En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen -+ + • få ta den tid som behövs utifrån varje Högre Lägre Lägre 

deltagares förutsättnim!ar 

4 Deltagare upplever att det finns någon som 
håller samman och stödjer den enskildes Lägre Varken högre Lägre 

samordnade rehabiliterinmmroces.5 eller lägre 

5 Deltagaren upplever att den kan hantera -+ t • egna symtom och funktionsnedsättning samt Lägre Högre Lägre 

att de har fått stöd från myndigheterna i att 
leva med detta 

6 När insatser avslutas i en samordnad 
t rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att Högre -+ Högre-+ Högre 

det finns en planering/tjänster som tar vid, 
och att de levereras utan onödiga dröjsmål 

7 Deltagarna upplever att det har skett en -+ t + stegförflyttning närmare Varken lägre Högre Lägre 

arbetsmarknaden/egen försörjning. eller högre 

8 Personalen upplever att andra -+ 
medarbetare/professionella i andra Högre 

myndigheter respekterar deras kunskap, 
roller och arbetssätt 

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, t Varken högre t • kunskaper och synpunkter såväl från Högre Lägre 

enskilda deltagare/brukare som från eller lägre 

brukarorganisationer eller grupper av 
delta=e 

10 Samordnade insatser inkluderar även andra _. 
aktörer i samhället, företag, ideella krafter Varken högre 

och föreningsliv i det löpande arbetet på ett eller lägre 

strukturerat sätt 

11 Effekter för deltagare som kommer ur de 
samordnade insatserna är hållbara och säkra 
över tid 

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter t är att strategiskt initiera, upprätthålla och Högre 

underhålla relationer 

13 Samordnad verksamhet har ett t sektorsövergripande arbetssätt och synsätt Högre 

14 Det finns en klar och tydlig strategi för • uppföljning och utvärdering av Högre 

myndighetsgemensamma insatser 

15 Insikter från samverkan leder till att nya 

+ typer av förebyggande insatser utvecklas så 
att behov av samordnad rehabilitering inte Lägre 

behöver bli aktuellt om individer fångas upp 
mycket tidigare och på ett annorlunda sätt 

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 
såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet Högre 

genomsvrar den lokala samverkanskulturen 
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Hos 8 av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i två till är det 

insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. I fem av indikatorerna är det lägre 

jämfört med rikssnittet. Jämfört med riket är resultatet en förbättring jämfört med förra årets 

resultat då förbundet var högre än riket i sex av 14 indikatorer. Däremot är fler indikatorer 

under rikssnittet än 2020. 

Förbundets resultat jämfört med förra året ökar i tre av indikatorerna men sjunker i fyra av 

indikatorerna. I sex av indikatorerna är resultatet relativt lika med fjolåret. Sammantaget är 
denna riktning bättre än året innan då det ökade i tre och minskade i sju av 14 indikatorer. 

Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med rikssnittet högre i fyra av åtta 
indikatorer. För männen visar endast en av åtta indikatorer som högre än rikssnittet. Jämfört 
med förbundets resultat 2020 ökar gruppen kvinnors resultat i tre av indikatorerna, minskar i 
tre och varken minskar eller ökar i den ena av indikatorerna. För männen ökar dem i två och 

minskar i fem. 

Volym av data är kontrollerat och bedömt av tillräcklig omfattning. Data rymmer data från 
samtliga tre insatser finansierade av samordningsförbundet. Andelen svar följer 
storleksfördelningen mellan de tre teamen. 

Personalinriktade insatser 

Under 2021 har 9 utbildningsinsatser finansierats för personal, chefer och politiker, åtta 
mindre än under föregående år. I utbildningsinsatsema under året har 188 personer deltagit, 
en ökning jämfört med året innan med 18 personer. P.g.a. pandemin har utbildningar legat 
nere under våren. Det finns en fortsättning av utbildningar av fördjupande karaktär såsom en 
workshop och ett par medledningsinsatser. Det senare är en fortsättning på 
grundutbildningen i lösningsfokuserat arbetssätt men arbetsförlagd. 

Tabell 11: Utbildningsinsatser med antal deltagare/insats samt totalt antal deltagare 2021 

Utbildningsinsatser Deltagare 

Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för profes.5ionella 10 15 

Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för profes.5ionella 11 15 

Grundutbildning i lösningsfokuserat arbets.sätt för profes.5ionella 12 12 

1.ösningsfokuserad ledarskapsutbildning 6 20 

Lösningsfokuserad ledarskapsutbildning 7 5 

Workshop LF: Strategisk ledning med Gaby Wallström 30 

Medledning LF med försötjnings.5tödsgruppen Avesta kommun 14 

Medledning med vuxenpsykiatrin i Avesta/Hedemora 5 

Föreläsningsserie Studieförbundet Vuxenskolan om psykisk ohälsa 72 

Totalt 188 

Antalet utbildningsinsatser speglar vidare en fortsatt efterfrågan från myndigheterna av 
mötesplatser och forum för dialog och lärande med samverkansfärdigheter i centrum. Spåret 
med lösningsfokuserad utveckling har poängterats och fördjupats under 2021. 
Utbildningssatsningen är effektiv kostnadsmässigt genom att förbundet i större utsträckning 
än tidigare levererar utbildning via egen arbetskraft och kompetens. Kvaliten på 
utbildningsupplevelsen är fortsatt mycket hög enligt de löpande kursutvärderingar som 
förbundet samlar in. 
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Tabell 12: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2019-2021 

Ur driftsredovisningen Ack Förbrukad% 
År ID (tkr) utfall Årsbudaet Återsth av årsbudget 

2021 21000 Personalriktade insatser 260 150 -110 173 % 

2020 21000 Personalinriktade insatser 78 220 142 35 % 

2019 21000 Personalinriktade insatser 114 160 46 71 % 

Publikationer 
Under 2018 publicerade samordningsförbundet boken "Ni inspirerar mig! 
Lösningsfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten" av Jonas Wells. Förbundet 
antog därmed en roll som förlag samt egen producent av utbildningsmaterial och 
facklitteratur till stöd för en effektivare samverkan. En andra upplaga på 500 ex trycktes upp 
2020. Även särskilda dialogkort trycktes upp i slutet av 2020 och sedan tidigare finns 

frågekort också till försäljning. 

Tabell 13: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2019-2021 

Ur driftsredovisningen Ack Förbrukad% 
År ID (tkr) utfall Årsbudget Återstår av årsbudget 

2021 29000 Publikationer -5 20 25 -26 % 

2020 29000 Publikationer 5 20 15 25 % 

2019 29000 Publikationer 4 20 16 20 % 

Analys av det ekonomiska resultatet 

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till 
den 31 december 2021. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen 
av samordningsförbundets verksamhet. De tilldelade medlen för året från medlemmarna var 
6 322 tkr. Resultatet per den 31 december 2021 är -64 tkr. Tillsammans med årets resultat 
minskas det egna kapitalet till l 262 tkr vid utgången av 2021. 

Samordningsförbundet har under 2021 minskat det egna kapitalet med 64 tkr. Insatserna har i 
stort sett förbrukat det mesta av det bidrag de har fått. Däremot har kostnaderna för styrelsen 
och administrationen varit lägre än budgeterat. Detta är delvis p.g.a. pandemin men har mera 
att göra med mindre uttag av arvoden, en avvikelse vad gäller de prognosticerade 
pensionskostnaderna samt högre externa intäkter än budgeterat. 

Styrelsen har valt en liknande strategi inför 2022 som tidigare men ökar ambitionerna något 
bidragen till de individinriktade insatserna, de tre samverkansteamen. Prognosen inför 2022 
är därför att det egna kapitalet kommer att fortsätta att minska. För 2022 tilldelas förbundet 
6 322 tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 19,9 %, som är precis under gränsen för 
den nationella rekommendationen på 20 %. 

Finansiell spaning 2022-2024 

Beslut om tilldelade medel från förbundsmedlemmarna för 2022 är 6 322 tkr. Detta är 
oförändrat från föregående år men visar på en minskad tilldelning sedan 2017. Detta trots en 
mycket hög tilltro lokalt för den finansiella samordningen och vad den åstadkommer. 
Förbundsmedlemmarna har visat sig vara beredda att stödja förbundets äskande varje år på 
över 7 000 tkr sedan 2017, samt ett äskande på 7 500 tkr varje år från 2020. 
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Det är ändå med en ökad oro som förbundsstyrelsen ser på framtiden, särskilt från 2022. Det 
egna kapitalet minskar och innevarande år är troligen det sista året som styrelsen kan möta 
nivån från parterna vad gäller bidrag till de individ.inriktade insatserna. Årsbudgeten för 2022 
är högre än året innan och det finns en oro inför 2023 om inte medelstilldelningen ökar. Med 
ett minskat eget kapital finns helt enkelt inte medlen att finansiera bidrag till 
samverkansteamen som tidigare. 

Det är frustrerande att de lokala medlemmarna under flera år har visat en hög ambition för 
den finansiella samordningen men att detta inte möts med en motsvarande ambition i 
regeringens budget för finansiell samordning. Regeringen har anslagit samma totalsumma i 
åtta år och i takt med att nya förbund har tillkommit, samt att det egna kapitalet sjunker i 
många förbund, befinner sig Södra Dalarnas Samordningsförbund i ett sådant läge att 
styrelsen blir tvungen att se över nivån på bidrag och verksamhet inför år 2023. 

Tabell 13: Budget för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2021-2022 

ID Beskrivning Årsbudget Årsbudget 
2022 (tkr) 2021 (tkr) 

10000 Styrelse 160 230 

20000 Administration 905 1090 

21000 Personalinriktade insatser 40 150 
29000 Publikationer -10 20 
35000 Samverkansteam Avesta 2300 1950 

36000 Samverkansteam Hedemora 1980 1670 

37000 Samverkansteam Säter 1820 1550 

Kostnader totalt 7195 6660 

För år 2022 har styrelsen ökat budgeten jämfört med föregående år med 8 % till följd av en 
något större eget kapital än vad den räknat med i slutet av 2020 samtidigt som budgeterade 
kostnadsökningar i administrationen har hållits nere. Framåt ökar dock administrations
kostnaderna mer än normalt eftersom pensionsavsättningarna ökar. Detta, tillsammans med 
det fortsatta behovet av aktiva individ.inriktade insatser i samtliga tre kommuner, det relativt 
höga ohälsotal och försörjningsmått som är i Södra Dalarna, samt det snabbt sjunkande egna 
kapitalet, gör att förbundet kommer att äska mer än förut för 2022 och framåt. Förbundet 
hoppas således på en utökad finansiell ram på 7 500 tkr för 2023 och 2024. 

Vis av erfarenheterna från tidigare år, behöver förbundsstyrelsen och 
medlemsmyndigheterna ha en beredskap för att medelstilldelningen realistiskt sett motsvarar 
nivån inför 2022 eller kanske t.o.m. något lägre. Beslut om detta kommer först under 
november, med en första indikation utifrån regeringens budgetproposition i september. 
Nedan är den historiska utvecklingen från 2020-2021, årstilldelning och budget för 2022 samt 
en prognos för eget kapital 2023-2024. 

Tabell 14: Medelstilldelning, budget och eget kapital 2020-2024 

(tkr) Medelstilldelning Budget Eget kapital 
31/12 

2020 6322 7529 1346 
2021 6322 6660 1262 
2022 6322 7195* 389** 
2023 6 322** (7 500***) 6322** 389** 
2024 6 322** (7 500***) 6322** 389** 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr Not Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse Utfall 2020 

Medelstilldelning från 
förbundsmedlemmama 1 6322 6322 0 6322 

Övriga intäkter 2 373 448 75 421 

Verksamhetens kostnader 3 -7033 -6 831 202 -6899 

Resultat före finansiella poster -338 -60 278 -156 

Finansiella intäkter 0 0 0 8 

Finansiella kostnader 0 -4 -4 -2 

Årets resultat -338 -64 274 -150 
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Balansräkning 

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 4 103 128 

Kassa och bank 5 3005 3212 

Summa omsättningstillgångar 3108 3340 

Summa tillgångar 3108 3340 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 1326 1475 

Årets resultat -64 -150 

Summa eget kapital 1262 1326 

Avsättningar 

Pensioner 6 646 546 

Summa avsättningar 646 546 

Skulder 

Kortfristiga skulder 7 1200 1469 

Summa skulder 1200 1469 

Summa eget kapital och skulder 3108 3340 
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Kassaflödesanalys 

(tkr) Not 2021 2020 

Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat före finansiella poster -60 -156 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 101 20 

Erhållen ränta 0 8 

Erlagd ränta -4 -2 

Medel från verksamheten {åre forändring av rörelsekapital 37 -130 

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar 25 -90 

+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder -269 -377 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -207 -596 

Årets kassaflöde -207 -596 

Likvida medel vid årets början 3212 3808 

Likvida medel vid årets slut 3005 3212 
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Redovisning- och värderingsprinciper 

Resultaträkningen 
Sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet. 

Balansräkningen 
Visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Förbundets årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i 
överensstämmelse med Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614), gällande 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och 
landstings rekommendationer. 

Fordringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det 
belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

Pensionsförpliktelser 
Pensionsförpliktelser intjänade under året har bokförts som en avsättning för pensioner i 
balansräkningen. Förändringen av skulden har bokförts bland verksamhetens kostnader 
i resultaträkningen. 
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Noter 

Noter (tkr) 

(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Not 1 Medelstilldelning från förbundsmedlemmarna 

Bidrag från Försäkringskassan (inkl Arbetsförmedlingen) 3161 3161 

Bidrag från Region Dalarna 1581 1581 

Bidrag från Avesta kommun 695 695 

Bidrag från Hedemora kommun 506 506 

Bidrag från Säters kommun 379 379 

6322 6322 

Not 2 Övriga intäkter 

Externa uppdrag 101 138 

NNS uppdrag om indikatorer 185 170 

Kursintäkter 159 111 

Försålda publikationer 4 2 

448 421 

Summa externa intäkter (medelstilldelning och övriga intäkter) 6770 6743 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Löner och sociala avgifter -921 -883 

Pensionskostnader inkl löneskatt -137 -58 

Lämnade bidrag -5119 -5542 

Övriga tjänster -146 -191 

Materialkostnader -17 -33 

Övriga kostnader -490 -193 

Summa externa kostnader -6831 -6 899 

Not 4 Fordringar 

Kundfordringar 94 107 

Fordran moms 6 8 

Div korta fordringar 3 14 

103 128 

Not 5 Kassa och bank 

Kassa och bank 3 005 3 212 

3 005 3 212 

Not 6 Avsättning pension 

Avsättning pensioner -520 -439 

Avsättning löneskatt -126 -107 

-646 -546 
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Noter, fortsättning 

Noter (tkr) 

(tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Not 7 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskuld -1 081 -1319 

Redovisning mervärdesskatt 19 -25 

Källskatt personal -19 -19 

Upplupna arbetsgivaravgifter -17 -18 

Semesterlöneskuld -37 -36 

Upplupen särskild löneskatt -14 -14 

Upplupen pension individuell del -30 -29 

Interimsskulder -20 -9 

-1200 -1469 
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Driftsredovisning 

(tkr) 

Ack utfall Årsbudget Återstår i Förbrukad av 
ID Beskrivning 2021 2021 tkr årsbudget 

10 000 Styrelse -115 -230 -115 50 % 

20 000 Administration -897 -1090 -193 82 % 

21000 Personalinriktade insatser -260 -150 110 173 % 

29 000 Publikationer 5 -20 -25 -26 % 

35 000 Samverkansteam Avesta -1950 -1950 0 100 % 

36 000 Samverkansteam Hedemora -1619 -1670 -51 97 % 

37000 Samverkansteam Säter -1550 -1550 0 100 % 

50 000 Intäkter 6 322 6322 0 100 % 

Totalt -64 -338 -274 
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Undertecknat 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning, 

Avesta den 11 mars 2022 

Patrik Engström 
Ordförande 

.~ -
~~,{/ 

Lillan Palm 

Kajsa-Lena Fagerström 
Vice ordförande 

4!~~c! 
Ordinarie ledamot 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 mars 2022 

Caroline Willfox 
Ordinarie ledamot 

~~ 
EwaSpegel 
Ordinarie ledamot 

CCB:f~?~~-e 
Revisor för Avesta kommun, Hedemora kommun och 
Säters kommun samt Region Dalarna 

Auktoriserad revisor genom KPMG för 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

23 



1

Gunilla Jingstedt /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: kommun
Skickat: den 3 maj 2022 08:12
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: VB: Handlingar för beslut om ansvarsfrihet, Språktolknämnden i Dalarna
Bifogade filer: 1 Revisionsberättelse 2021.pdf; Språktolknämnden i Dalarna Verksamhetsberättelse med 

årsbokslut 2021.pdf; Beslut 2022-02-24 Språktolknämnden i Dalarna § 2 Verksamhetsberättelse 
med årsbokslut 2021.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards 

ELISABETH KLARQVIST 
Kundtjänst 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-34022 

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun 
Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00 

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

Från: Agnes Elfving <agnes.elfving@borlange.se>  
Skickat: den 2 maj 2022 11:42 
Till: region.dalarna@regiondalarna.se; mora.kommun@mora.se; kommun@sater.se; kommun@leksand.se; 
kontaktcenter@falun.se; registrator@gagnef.se; kommun <kommun@hedemora.se>; kommun@smedjebacken.se; 
info@ludvika.se; orsa.kommun@orsa.se; servicecenter@avesta.se; kommun@rattvik.se 
Ämne: Handlingar för beslut om ansvarsfrihet, Språktolknämnden i Dalarna 

Hej! 

Här kommer handlingarna för beslut om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden Språktolknämnden i Dalarna. 
Bifogat är revisionsberättelsen för 2021 samt nämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut för 2021. 

Samtliga medlemmar ska fatta beslut om ansvarsfrihet. Beslutet om ansvarsfrihet ska delges Språktolknämnden. 
Skicka till: kommun@borlange.se . 

Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar! 

Med vänlig hälsning 
Agnes Elfving 

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. 

KS082-22   106

räil HEDEMORA 
~ KOMMf 
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Nämndsekreterare 
 
Borlänge kommun 
Nämndservice 
  
Telefon: 0243‐74183 
Besök: Röda vägen 50 
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge 
agnes.elfving@borlange.se , www.borlange.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  sid 1(1)

Sammanträdesdatum

Språktolknämnden i Dalarna 2022-02-24

§ 2 Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021 / 2022/247

Beslut
1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 godkänns.
2. Tolkförmedlingen återbetalar verksamhetens överskott till medlemmarna.

Ärendet
Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen 
uppgick 2021 till 34,4 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med 2020. 
Inkomsterna överstiger utgifterna med 1 159 287 kronor. Detta överskott föreslås 
återbetalas till medlemmarna. Efter återbetalning av överskottet till medlemmarna visar 
årsbokslutet för 2021 ett nollresultat.  

Beslutet är enligt förslag från tolkförmedlingen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse tolkförmedlingen, daterad 2022-02-07
- Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse med bokslut för 2021

Skickas till: 
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Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen 
uppgick 2021 till 34,4 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med 2020. 
Inkomsterna överstiger utgifterna med 1 159 287 kronor. Detta överskott föreslås 
återbetalas till medlemmarna. Efter återbetalning av överskottet till medlemmarna visar 
årsbokslutet för 2021 ett nollresultat.  

Beslutet är enligt förslag från tolkförmedlingen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse tolkförmedlingen, daterad 2022-02-07
- Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse med bokslut för 2021

Skickas till: 
Verksamhetschef
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Revisorerna i Borlänge kommun     

Till kommunfullmäktige i Borlänge kommun 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och genom de utsedda 
lekmannarevisorerna Ulla Olsson och Mariann Nordlöf den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag 

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 genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Den gemensamma nämnden Överförmyndare i samverkan har under 2021 inte genomfört sin 
interna kontroll utifrån kommunfullmäktiges beslutade reglemente. Vi revisorer ser allvarligt 
på detta faktum. Kommunstyrelsen har uppmärksammat frågan och uppmanat den 
gemensamma nämnden att genomföra den beslutade interna kontrollen och att därefter delge 
kommunstyrelsen rapporten. 
 
Det ekonomiska utfallet för kommunen 2021 uppgår till 260,1 mnkr. Exklusive jämförelse- 
störande poster uppgår resultatet till 205,3 mnkr. Resultatet är 184,6 mnkr bättre än budget. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål och de 
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har tre 
finansiella mål på koncernnivå som inkluderar kommunens bolag exklusive de delägda 
associationerna Dalaflyget AB och Räddningstjänsten Dala Mitt. De tre finansiella målen 
innefattar lånetak, resultat och soliditet och avser perioden 2020-2029. För år 2021 bedömer 
kommunen att målen är uppfyllda, men vid tioårsperiodens slut beräknas två av målen 
(soliditet och lånetak) inte vara helt uppfyllda.    
Kommunfullmäktige har tio antagna strategiska verksamhetsmål för god ekonomisk hus-
hållning. I årsredovisningen finns ett omfattande redovisning av måluppfyllelsen. Vår 
bedömning är att de strategiska målen delvis är uppfyllda och måluppfyllelsen är således inte 
fullt förenlig med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 



 

 

 
 
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Borlänge i april 2022 
 
 
Mariann Nordlöf  Ulla Olsson   Stefan Eriksson   

 

Kjell Gustavsson   Andreas Åslin  Jan Holgersson 

 

 Kilfe Ashgedom  

 

Revisionsberättelsen är inte undertecknad, men har godkänts via E-post. 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse (1) 
Förteckning över de sakkunnigas rapporter som successivt förmedlats till fullmäktige (2) 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen (3) 
 



Språktolknämnden i Dalarna 

Verksamhetsbera ttelse med a rsbokslut 
2021 – Spra ktolkna mnden i Dalarna 
 

Nämndens uppdrag 
 
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, 
Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 
kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun, 
Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 
Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge 
kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och 
ingår i dess organisation. 
 
Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen 
för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja 
resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende 
kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 
 
 

Verksamhet 
 

 Fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna 
tjänst är ett led i vårt arbete med att effektivisera tolkförmedlingsverksamheten samt 
att förbättra servicen till våra medlemmar. 
 

 Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och 
förbättra möten mellan olika kulturer. 

 
 Ingen förändring i flyktingpolitiken under 2021samt fortsatt pandemiläge, vilket 

resulterade att nivån på antal uppdrag inte nämnvärt förändrats.  
 

 
Antal tolkuppdrag 2019 2020 2021 
 56066 47609 48001 

 
  



Språktolknämnden i Dalarna 

Ekonomi 
Årsbokslutet för Språktolknämnden i Dalarna visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs 
enligt självkostnadsprincipen och eventuella över-/underskott regleras till medlemmarna 
alternativt balanseras till kommande år. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2021 till 34,4 
mnkr vilket är en minskning gentemot föregående års utfall samt årets budget, till följd av 
pandemin. Personalkostnader ökade gentemot budget under året medan övriga kostnader 
minskade, vilket i huvudsak beror på att man i större utsträckning kunnat använda egna tolkar 
istället för inhyrda. 
 

Språktolknämnden i Dalarna 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

värden i mnkr       
Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 
Interna intäkter 4,2 4,2 4,5 

Externa intäkter 30,2 30,8 30,9 
Intäkter totalt 34,4 35,0 35,4 
       
Personalkostnader 30,5 28,5 31,6 
Lokalkostnader 0,5 0,5 0,5 
Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 
Övriga kostnader 3,4 6,0 3,4 
Kostnader totalt  34,4 35,0 35,4 
       
Resultat 0,0 0,0 0,0 
       

Självfinansieringsgrad* 100% 100% 100% 

*Självfinansieringsgrad visar hur stor del som finansieras med interna 
eller externa intäkter i förhållande till nämndens totala intäkter 

 

Medarbetare 
Inom verksamheten arbetar idag 6 handläggare tillsammans med enhetschef. 
Verksamheten har drygt 300 registrerade tolkar som behärskar över 75 olika språk. 
De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja. 
 
 

Framtid 
Flyktingströmmar är mycket svåra att beräkna och osäkerheten är därför stor. 
Flyktingströmmar påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda 
till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. 
 



 

 

Revisorerna i Borlänge kommun     

Till kommunfullmäktige i Borlänge kommun 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och genom de utsedda 
lekmannarevisorerna Ulla Olsson och Mariann Nordlöf den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag 

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 genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Den gemensamma nämnden Överförmyndare i samverkan har under 2021 inte genomfört sin 
interna kontroll utifrån kommunfullmäktiges beslutade reglemente. Vi revisorer ser allvarligt 
på detta faktum. Kommunstyrelsen har uppmärksammat frågan och uppmanat den 
gemensamma nämnden att genomföra den beslutade interna kontrollen och att därefter delge 
kommunstyrelsen rapporten. 
 
Det ekonomiska utfallet för kommunen 2021 uppgår till 260,1 mnkr. Exklusive jämförelse- 
störande poster uppgår resultatet till 205,3 mnkr. Resultatet är 184,6 mnkr bättre än budget. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål och de 
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har tre 
finansiella mål på koncernnivå som inkluderar kommunens bolag exklusive de delägda 
associationerna Dalaflyget AB och Räddningstjänsten Dala Mitt. De tre finansiella målen 
innefattar lånetak, resultat och soliditet och avser perioden 2020-2029. För år 2021 bedömer 
kommunen att målen är uppfyllda, men vid tioårsperiodens slut beräknas två av målen 
(soliditet och lånetak) inte vara helt uppfyllda.    
Kommunfullmäktige har tio antagna strategiska verksamhetsmål för god ekonomisk hus-
hållning. I årsredovisningen finns ett omfattande redovisning av måluppfyllelsen. Vår 
bedömning är att de strategiska målen delvis är uppfyllda och måluppfyllelsen är således inte 
fullt förenlig med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 



 

 

 
 
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den 
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Revisionsberättelsen är inte undertecknad, men har godkänts via E-post. 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
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Förteckning över de sakkunnigas rapporter som successivt förmedlats till fullmäktige (2) 
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Språktolknämnden i Dalarna 

Verksamhetsbera ttelse med a rsbokslut 
2021 – Spra ktolkna mnden i Dalarna 
 

Nämndens uppdrag 
 
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, 
Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 
kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun, 
Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 
Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge 
kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och 
ingår i dess organisation. 
 
Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen 
för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja 
resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende 
kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 
 
 

Verksamhet 
 

 Fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna 
tjänst är ett led i vårt arbete med att effektivisera tolkförmedlingsverksamheten samt 
att förbättra servicen till våra medlemmar. 
 

 Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och 
förbättra möten mellan olika kulturer. 

 
 Ingen förändring i flyktingpolitiken under 2021samt fortsatt pandemiläge, vilket 

resulterade att nivån på antal uppdrag inte nämnvärt förändrats.  
 

 
Antal tolkuppdrag 2019 2020 2021 
 56066 47609 48001 

 
  



Språktolknämnden i Dalarna 

Ekonomi 
Årsbokslutet för Språktolknämnden i Dalarna visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs 
enligt självkostnadsprincipen och eventuella över-/underskott regleras till medlemmarna 
alternativt balanseras till kommande år. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2021 till 34,4 
mnkr vilket är en minskning gentemot föregående års utfall samt årets budget, till följd av 
pandemin. Personalkostnader ökade gentemot budget under året medan övriga kostnader 
minskade, vilket i huvudsak beror på att man i större utsträckning kunnat använda egna tolkar 
istället för inhyrda. 
 

Språktolknämnden i Dalarna 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

värden i mnkr       
Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 
Interna intäkter 4,2 4,2 4,5 

Externa intäkter 30,2 30,8 30,9 
Intäkter totalt 34,4 35,0 35,4 
       
Personalkostnader 30,5 28,5 31,6 
Lokalkostnader 0,5 0,5 0,5 
Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 
Övriga kostnader 3,4 6,0 3,4 
Kostnader totalt  34,4 35,0 35,4 
       
Resultat 0,0 0,0 0,0 
       

Självfinansieringsgrad* 100% 100% 100% 

*Självfinansieringsgrad visar hur stor del som finansieras med interna 
eller externa intäkter i förhållande till nämndens totala intäkter 

 

Medarbetare 
Inom verksamheten arbetar idag 6 handläggare tillsammans med enhetschef. 
Verksamheten har drygt 300 registrerade tolkar som behärskar över 75 olika språk. 
De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja. 
 
 

Framtid 
Flyktingströmmar är mycket svåra att beräkna och osäkerheten är därför stor. 
Flyktingströmmar påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda 
till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. 
 



DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet

KS136‐22 829 2022‐05‐02 Medborgarinitiativ om skatepark i Hedemora Det behövs ett ställe i Hedemora där barn/ungdomar kan träffas och vara istället för att hänga runt på stan. 

Något jag vet att många av barnen vill ha och behöver är en skatepark! Vet inte hur många gånger vi kör barnen 

till Avesta för att de ska umgås med vänner. Det är många barn från Hedemora som är där men alla föräldrar har 

inte den möjligheten att skjutsa fram och tillbaka då det kostar för mycket. Sen är det inte bra för miljön att man 

lär åka flera mil för att barnen ska få ha roligt. Vi vill ju att våra barn/ungdomar ska kunna ha roligt i våran egna 

kommun men som det ser ut just nu så finns det inget förutom att hänga på stan.

KS153‐22 829 2022‐05‐14 Medborgarinitiativ om att utveckla Sveaparken Utveckla Sveaparken ännu mer. Dagens ungdomar hänger alldeles för mycket på stan och gör egentligen 

ingenting. Vi vet dessutom att dagens ungdomar rör på sig för lite. Det behövs mer saker för ungdomarna att 

göra. Jag tycker att Sveaparken borde utvecklas ännu mer, ta bort den sk dammen och gör något mer för 

ungdomarna. Vi är en del i Avesta då de har större utbud. En jättefin skatepark där jättemycket barn och 

ungdomar är och åker och umgås med varandra. De har även en mindre hinderbana, vet att vi har en i 

Sveaparken, dock för mindre barn den också. Den nya delen i Sveaparken blir jättebra och den delen har nu haft 

en jättefin utveckling för yngre barn. Jag tycker vi borde utnyttja vår fina park ännu mer, och då för ungdomarna. 

Arbetar på skola och hör allt om vad ungdomarna gör (inte gör) på kvällar och helger. De säger att det inte finns 

så mycket att göra i Hedemora. Satsa mer på ungdomarna!

KS157‐22 870 2022‐05‐17 Medborgarinitiativ om att sätta upp skyltar på historiska byggnader, att dekorera elskåp 

samt sätta upp en skylt med ordningsregler vid hundrastgården 

Jag är ute väldigt mycket och går och spelar pokémon go och har sett att det finns många gamla historiska 

byggnader som det inte sitter en sån där liten skylt på som det står lite historia på om byggnaden, så som det 

gör på andra byggnader. Jag tänker nämna några byggnader jag känner till som jag har hittat mycket historia och 

info om som skulle vara kul om dem fick en liten skylt om deras historia.

Carl Johan Perne byggde "Södra Dalarnas Sjukhem (kallas även slottet)" vid Landsgatan 4

Kulturkvarteret Ugglan från 1700‐talet (där Cafe Wahlman ligger nu) vid Myrgatan 1

Dräckes Mina Aronssons gård från 1600‐talet vid Långgatan 22

Rusbogårdarna från 1500‐talet vid Johan III:s gata 4

Kvarnen på Solliden från tidigt 1900‐talet vid Nya Brogatan 12

Jag har besökt andra städer och många har jättefina målningar på en massa elskåp, jag tycker det vore något för 

Hedemora kommun att satsa på. Jag vet att benny halldin är riktigt duktig på att måla så kanske kan vara något 

för han. vi har ju även några viadukter som skulle behöva lite färg och konst.

En sista detalj, hundparken nere vid brunnsjöliden skulle behöva en skylt som visar att det är en hundpark och 

att det står lite regler osv.

KS158‐22 829 2022‐05‐18 Medborgarinitiativ om skatepark och kickbike Antar att ni fått förslaget förr.. tycker det är dags för Hedemora kommun att bygga en utomhus skatepark som 

Avesta kommun.

Grusplanen nere i Sveaparken eller grusplanen vid vasahallen som förslag. Våra barn och ungdomar behöver 

något att göra istället för att springa runt på stan. Nu måste vi åka till Avesta varje gång barnen vill åka lite 

kickbike i parken.
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Kommunfullmäktiges presidium 
  
Plats Tjädernhuset, sammanträdesrum Tranan 
Datum 2022-05-19, kl. 10.00-10.20 
Deltagare Ulf Hansson (S), ordförande 

Jonas Carlgren (M) 
Erica Drugge (C) 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 

 
 
 

1. Information från de kommunala bolagen 
Hedemora Energi AB är inbjudna att lämna information till fullmäktige 
den 31 maj. 
 
Beslut: KF-presidiet har tagit del av informationen. 

2. Allmänhetens frågestund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska allmänhetens frågestund 
hållas vid de sammanträden då fullmäktige behandlar årsredovisningen 
och budget. Årsredovisningen behandlades av fullmäktige den 26 april 
2022, men olyckligt nog så blev inte allmänhetens frågestund med på 
dagordningen. Förslag är att hålla allmänhetens frågestund på 
kommande fullmäktigesammanträde den 31 maj 2022. 
 
Beslut:  KF-presidiet beslutar att allmänhetens frågestund ska vara med 
 på dagordningen till fullmäktige sammanträdet den 31 maj 
 2022. Till dagens beredning har ingen fråga inkommit. 

3. Kameran för inspelning och webbsändning av fullmäktiges 
sammanträden 
Nuvarande kamera som används för att sända och spela in fullmäktiges 
sammanträden håller i dagens mått inte tillräcklig bra standard. Inspelat 
material blir grumligt. Förslag från kansliet är att en ny kamera ska 
köpas in. 
 
Beslut: KF-presidiet beslutar att ny kamera ska köpas in. 

4. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ 
Fyra medborgarinitiativ har inkommit: 
-  Medborgarinitiativ om skatepark i Hedemora  
- Medborgarinitiativ om att utveckla Sveaparken 
- Medborgarinitiativ om att sätta upp skyltar på historiska byggnader, 
 att dekorera elskåp samt sätta upp en skylt med ordningsregler vid 
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 hundrastgården 
- Medborgarinitiativ om skatepark och kickbike 

5. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor 
Ingen fråga har inkommit. 
 
Ingen motion har inkommit: 
 
Ingen ny interpellation har inkommit. 

6. Fyllnadsval 
Följande fyllnadsval kvarstår att behandlas: 
- Ny ledamot i gemensam nämnd för upphandling 
- Ny ledamot i Västmanland-Dalarna lönenämnd 
- Ny ledamot i Utveckling i Dalarna Holding AB 
- Ny ledamot Dalarnas Kommunförbund 

7. Delgivningar 
Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till 
kommunfullmäktige. 

8. Dagordning för 31 maj 
Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.  
Fullmäktige ska sammanträda i Vasateatern. 

9. Justering 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 31 maj 2022 ska ske 
torsdag den 2 juni 2022 kl. 16.00 i Tjädernhuset. På tur att justera är 
Centerpartiet och Sverigedemokraterna. 

10. Kommande möte 
Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i juni 2022 hålls 
torsdag den 9 juni 2022, kl. 10.00 i Tjädernhuset. Kommunsekreteraren 
kallar via en kalenderbokning.  
 
Ulf Hansson (S) Jennifer Berglund  
 ordförande kommunsekreterare 
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