
 
 

KF 
 

KUNGÖRELSE 
 

2022-06-21 
 
 
 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktige 
Jennifer Berglund 
 

KUNGÖRELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-06-14 

 
 

  
 

 

Kommunfullmäktige 
kallas härmed till sammanträde tisdag den 21 juni 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.  Information från AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB 
6.  Yttrande över granskning av avseende kommunens kontroll av att fattade politiska 

beslut verkställs 
7.  Frågan om ny simhall i Hedemora kommun 
8.  Budgetramar för året 2023 
9.  Återrapport och kompletterad Lokalförsörjningsplan 
10.  Förslag om inrättande av visselblåsarfunktion 
11.  Utökad investeringsbudget 2022 för bildningsnämnden för finansiering av gryta vid 

kostenheten 
12.  Förslag om utökning av omsorgsnämndens ram för genomförande av feriearbete 2022 
13.  Gemensamma patientavgifter för hjälpmedel 
14.  Förslag om anläggningsavgift till VA-handlingsplan 
15.  Förslag om ny behandlingsavgift för mat- och restavfall i 

storbehållare/underjordsbehållare 
16.  Ansökan om utökad kommunal borgen från AB Hedemorabostäder 
17.  Ansökan om utökad kommunal borgen från Hedemora Kommunfastigheter AB 
18.  Revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 
19.  Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Husbyringen 
20.  Årsredovisning 2021 för stiftelser och donationsfonder förvaltade av Hedemora 

kommun 
21.  Anmälan av motioner 
22.  Anmälan av interpellationer och frågor 
23.  Anmälan av medborgarinitiativ 
24.  Valärenden 
25.  Delgivningar 
26.  Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 

  
 Ulf Hansson (S)  Jennifer Berglund 
 Ordförande   kommunsekreterare 
 

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


Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn

ledamöter rande Ja Nej  - ledamöter rande Ja Nej  - 

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

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

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

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(40) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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 21  Anmälan av motioner, utgår 

Ä 22  Anmälan av interpellationer och frågor, utgår 

Ä 24   Valärenden, utgår 

Förslag till beslut 
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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Ä 5  

Information från AB Hedemorabostäder och Hedemora 
Kommunfastigheter AB 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet informerar VD och ordförande för AB Hedemorabostäder 
och Hedemora Kommunfastigheter AB om bolagens verksamhet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen från AB 
Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB. 
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Ä 6 Dnr  KS068-22   007 

  KS171-22   003 

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

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

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
att: 

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2022 att remittera granskningen 
till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige i juni 2022.  

 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande den 31 maj 2022 och 
föreslår att: 

1. Kommunstyrelsen antar riktlinje för beredningsprocessen. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på  
kommunrevisionens granskning avseende kommunens kontroll av att 
fattade politiska beslut verkställs. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för 
de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets 
inriktning och omfattning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Britt-Inger Remning 
(M) och Göran Hoffman (S) yrkade att kommunstyrelsens skulle ställa sig 
bakom tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 31 maj 2022. 
Yrkandet bifölls.  

Beslutsunderlag 
Granskning från kommunrevisionen den 16 mars 2022 
Kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 50 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 31 maj 2022 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 67 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 

som sitt eget, som ett svar på kommunrevisionens granskning 
avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut 
verkställs. 

2. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för 
de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets 
inriktning och omfattning. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 7 Dnr KS343-19   292 

Frågan om ny simhall i Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktige den 26 april 2022 behandlades ärendet om 
byggandet av ny simhall i Hedemora kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
med följande motivering: 

1. Undersöka möjligheten att renovera befintlig simbassäng och de 
ekonomiska konsekvenserna av det? 

2. Undersöka möjligheten att bygga ny bassäng i befintlig lokal, 
eventuell möjlighet att bygga ut befintlig byggnad om det skulle 
finnas behov av det och de ekonomiska konsekvenserna av det? 

3. Hur mycket kommer den nya simhallen att kosta Hedemora 
kommun? De totala ekonomiska konsekvenserna för att bygga en ny 
simhall på den föreslagna platsen måste redovisas. Infrastruktur, 
driftkostnader, parkeringsfrågan, vad ska den befintlig byggnaden 
användas till? 

4. Ordentlig utredning vad gäller driftskostnader i befintlig lokal plus 
ny simhall, vad blir dom totala konsekvenserna för Hedemora 
kommun? 

5. Finansieringsfrågan måste lösas innan man startar upphandling? 

6. Dom ekonomiska konsekvenserna av att ersätta ytan som idag 
används för spontanidrott, vintertid? Då en ev ny simhall är tänkt att 
ligga på den ytan? 

7. Det råder oklarhet vad som är god kvalitet i ett simhallsbygge: 
- hälsa och säkerhet  
- energi och hållbarhet 
- samverkan med kommunens föreningsliv 
- andra kvalitetsmål som bör uppnås. 

Det bör finnas delmål för detta och hur ska fullmäktige bli delaktiga i 
utformningen när ärendet är remitterat till kommunstyrelsen? 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Kommunstyrelsen behandlade återremissen den 17 maj 2022 och beslutade 
att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna ett 
yttrande som bemöter punkterna i återremissen. Ärendet ska därefter 
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har den 30 maj 2022 lämnat ett 
yttrande där förvaltningen bemöter frågorna i återremissen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Lennart Mångs (M), 
Britt-Inger Remning (M) och Marit Andersson (SD) yrkade att ärendet skulle 
återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen då frågorna i 
återremissen inte är besvarade. Yrkandet avslogs. 

Göran Hoffman (S), Ulf Hansson (S), Karin Perers (C) och Anette 
Granegärd (C) yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att anta följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig simhall i Hedemora 
kommun inte renoveras. 

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

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

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

Yrkandet bifölls. 

Lillemor Gunnarsson (C) instämde i Göran Hoffmans (S) yrkande och 
yrkade att kommunstyrelsen även skulle föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mkr för fortsatt 
utredning. Medel tas från kommunstyrelsens budget. 

2. Återrapport/uppföljning ska ske till kommunstyrelsen den 4 oktober 
2022. 

Ulf Hansson (S), Karin Perers (C) och Anette Granegärd (C) instämde i 
yrkandet. Yrkandet bifölls. 

 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Kommunstyrelsen hade därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintlig simhall i Hedemora 
kommun inte renoveras. 

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

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

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

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mkr för fortsatt 
utredning. Medel tas från kommunstyrelsens budget. 

6. Återrapport/uppföljning ska ske till kommunstyrelsen den 4 oktober 
2022. 

Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M) och Marit Andersson (SD) 
reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 
november 2021  
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 december 2021  
§ 148 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 december 2021 § 79 
Skriftligt yrkande från Lillemor Gunnarsson (C) den 4 april 2022 
Driftbudget för simhall från ekonomiavdelningen den 30 mars 2022 
Kommunstyrelsen den 12 april 2022 § 32 
Kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 56 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 57 
Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 30 maj 2022 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 71 

 

 

 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

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

kommun inte renoveras. 

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

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

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

5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mkr för fortsatt 
utredning. Medel tas från kommunstyrelsens budget. 

6. Återrapport/uppföljning ska ske till kommunstyrelsen den 4 oktober 
2022. 

  

Utdrag till 

xxx 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(40) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 8 Dnr KS041-22   041 

Budgetramar för året 2023 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 18 januari 2022 preliminära 
ramar för 2023. Nämnder och förvaltningar har sedan arbetat med att ta fram 
effekter av dessa ramar och presenterat detta på kommunstyrelsens 
budgetberedning den 17 maj 2022. 
Enligt kalendariet ska kommunfullmäktige fastställa budgetramar inför 2023 
den 21 juni. Därefter ska respektive nämnd planera och verkställa de 
åtgärder som krävs för en budget i balans. 
T f kommundirektören har med stöd av kommunledningsgruppen samt 
ekonomichef tagit fram en tjänsteskrivelse den 23 maj 2022 med ett förslag 
till mål- och budget för 2023. Mål- och budgetförslag syftar till att ge 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tydlig bild av organisationens 
budgetutrymme och budgetbehov samt förmåga att efterleva fullmäktiges 
mål. Vidare syftar förslaget till att ge en bild av tjänsteorganisationens syn 
på hur fullmäktiges mål samt lagkrav och god verksamhetskvalitet kan 
uppnås på bästa sätt givet Hedemora kommuns förutsättningar. 
Kommunledningsgruppen föreslår inga förändringar av mål eller de 
nyckeltal som fullmäktige följer. Kommundirektör föreslår dock att en större 
genomgång av målen samt styrmodellen genomförs under 2023. 
Förlaget beräknas på ett invånarantal om 15 407 under 2023, dvs en 
minskning med 39 personer från 2021. Invånarantalet är beräknat med viss 
försiktighet. 
Det nya pensionsavtalet som träder ikraft 1 januari 2023 innebär ökade 
kostnader för kommunens pensioner med, enligt Skandikons beräkningar, 
13,7 mkr. 
Innevarande år, 2022, beslutades om en låglönesatsning som för år 2023 ger 
ökade personalkostnader utöver ordinarie löneökningar med 2,3 mkr (1,7 för 
omsorgsnämnden och 0,6 mkr för bildningsnämnden). I förslaget finns en 
buffert om 8 mkr, vilken föreslås läggas centralt, på 
kommunstyrelseförvaltningen och handhas av kommunstyrelsen. Bufferten 
bör delas ut utifrån de tillkommande behov, utöver lagd budget, som 
nämnderna har vid uppföljnings- och prognostillfällena under året. 
Forts. §  
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Forts. §  
För nämnderna föreslås en förstärkning med 16,3 mkr. 6 mkr föreslås 
tilldelas Bildningsnämnden, 5,9 mkr omsorgsnämnden, 3,3 mkr Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och 1,1 mkr kommunstyrelsen. 
I tjänsteskrivelsen föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta kommunledningsgruppens förslag till mål- och budget 2023. 
På arbetsutskottets sammanträdet redogjorde både t f kommundirektör och 
ekonomichef för ärendet. Arbetsutskottet beslutade att: 

1. Arbetsutskottet har tagit del av informationen från t f 
kommundirektör och ekonomichefen. 

2. Uppdrag ges till kommundirektören att presentera ett förslag till 
revidering av nuvarande budgetprocess inför budget 2024. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 
oktober 2022. 

3. Ärendet lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Göran Hoffman (S) 
yrkade att kommunstyrelsen skulle besluta att föreslå kommunfullmäktige att 
anta majoritetens budgetförslag den 2 juni 2022 och med följande 
förtydligande: 

”6,9 mkr av den politiska prioriteringspotten tilldelas omsorgsnämnden. De 
prioriterade medlen ges för att omsorgsnämnden ska ha förutsättningar att 
bibehålla prioriterad verksamhet för unga samt att utöka antalet boende 
platser för äldre. 

7 mkr av den politiska potten tilldelas bildningsnämnden. De prioriterade 
medlen ges för att bildningsnämnden ska ha förutsättningar att bibehålla 
nuvarande enheter samt prioritera ungdomssatsningar med två fältassistenter 
och ungdomens hus. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 3,3 mkr av samma pott som 
kompensation för högre elkostnader och bidrag till vägföreningar. Medlen 
ger också nämnden förutsättningar att utöka sitt strategiska arbete. 

Vidare tilldelas kommunstyrelsen 1,1 mkr för att möjliggöra en långsiktig 
hållbar ledningsorganisation och för höjd beredskap. 

6 mkr av prioriteringspotten läggs till en buffert att utdelas vid större, 
oförutsedda förändringar i en eller flera nämnders verksamhet. Användning 
av potten beslutas av kommunstyrelsen.” 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Allan Mattsson (KL) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå 
kommunfullmäktige att anta Kommunlistans reviderade förslag till Mål och 
Budget 2023 den 7 juni 2022. 

Ordförande ställde de båda yrkandena mot varandra och fann att majoritetens 
yrkande bifölls. Allan Mattsson (KL) och Larz Andersson (KL) reserverade 
sig mot beslutet, att föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgetramar 
för 2023 enligt majoritetens förslag den 2 juni 2022. Lennart Mångs (M), 
Britt-Inger Remning (M) och Marit Andersson (SD) deltog inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9 
Omsorgsnämnden den 27 april 2022 § 59 
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 maj 2022 § 37 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 44 
Tjänsteskrivelse från t f kommundirektör den 23 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 55 
Omsorgsnämnden den 24 maj 2022 § 86 
Kommunlistans förslag till Mål och Budget 2023 den 24 maj 2022 
Majoritetens budgetförslag den 2 juni 2022 
Kommunlistans reviderade förslag till Mål och Budget 2023 den 7 juni 2022 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 65 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer budgetramar för 2023 enligt majoritetens 
förslag den 2 juni 2022. 

  

Utdrag till 

xxx 



 

Kommunfullmäktige 
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Ä 9 Dnr KS496-21   209 

Återrapport och kompletterad Lokalförsörjningsplan 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige vill ha en återrapport till den 21 juni 2022.  

Investeringsdelen i Lokalförsörjningsplanen 2022–2026 är kompletterad med 
kommande investeringsbehov i kommunens egenägda fastigheter/lokaler. På 
sidan 10 i lokalförsörjningsplanen redovisas dessa investeringsbehov inom 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvariga för 
investeringar i kommunens ägda fastigheter. Där utredningar ej påbörjats 
eller nyligen påbörjats finns oftast inga investeringssummor färdiga. 
Precisionen i investeringsutgifterna ökar under projekteringsfasen och i 
utvärderingsfasen av inkomna anbud.  

Investeringsplanen har även kompletterats med uppgifter om vad kommande 
investeringar omfattar i form utav hyrestillägg för kommunen kommande år. 
Hyrestilläggen är framräknade utifrån en genomsnittlig avskrivningstid på 30 
år samt en genomsnittlig internränta på 3 %.  

Sammanställningen visar även kommunens totala lokalhyreskostnader idag 
samt hur hyran påverkas av de bedömda 
investeringskostnaderna/hyrestilläggen.   

Kommunens hyror beräknas höjas med i genomsnitt ca 2 % per år.  

Kommunstyrelsens behandlade ärendet den 7 juni 2022 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att man har tagit del av Lokalstrategens 
återrapport daterad den 12 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Hedemora kommunfastigheter AB den 12 maj 2022 
Kommunstyrelsens strategiutskott den 23 maj 2022 § 43 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 66 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har tagit del av Lokalstrategens återrapport daterad den 
12 maj 2022. 
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Ä 10 Dnr KS319-20   029 

Förslag om inrättande av visselblåsarfunktion 
 
Sammanfattning 
Den 17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ikraft. Den gäller inom 
all privat och offentlig verksamhet. Av lagen framgår att kommunen senast 
den 17 juli 2022 har en skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler 
och förfaranden för rapportering och uppfö1jning. I Hedemora kommun 
föreslås att en gemensam visselblåsarfunktion ska inrättas mellan kommunen 
och dess helägda bolag och organiseras under kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att: 

- under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta en 
intern visselblåsarfunktion för kommunens nämnder och helägda 
bolag i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden, ska den organiseras i enlighet med 
förslaget i tjänsteskrivelse den 10 maj 2022. 

Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att: 

1. inrätta en gemensam intern visselblåsarfunktion (interna 
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och 
uppföljning) för kommunens nämnder och helägda bolag i enlighet 
med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, 

2. visselblåsarfunktionen ska inrättas och organiseras under 
kommunstyrelsen,  

3. den interna visselblåsarfunktionen ska ha implementerats senast den 
17 juli 2022. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen 
beslutade att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta 
en intern visselblåsarfunktion för kommunens nämnder och helägda bolag i 
enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, ska den organiseras i enlighet med förslaget i 
tjänsteskrivelse den 10 maj 2022. 

Forts. §  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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21(40) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. §  

Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. inrätta en gemensam intern visselblåsarfunktion (interna 
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och 
uppföljning) för kommunens nämnder och helägda bolag i enlighet 
med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, 

2. visselblåsarfunktionen ska inrättas och organiseras under 
kommunstyrelsen,  

3. den interna visselblåsarfunktionen ska ha implementerats senast den 
17 juli 2022. 

4. kommunstyrelsen i sin budget 2023 avsätter 250 tkr för 
visselblåsarfunktionen. Kostnaderna för året 2022 tas i befintlig 
budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 10 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 56 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 72 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. inrätta en gemensam intern visselblåsarfunktion (interna 
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och 
uppföljning) för kommunens nämnder och helägda bolag i enlighet 
med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, 

2. visselblåsarfunktionen ska inrättas och organiseras under 
kommunstyrelsen,  

3. den interna visselblåsarfunktionen ska ha implementerats senast den 
17 juli 2022. 

4. kommunstyrelsen i sin budget 2023 avsätter 250 tkr för 
visselblåsarfunktionen. Kostnaderna för året 2022 tas i befintlig 
budget. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 11 Dnr KS041-21   041 

Utökad investeringsbudget 2022 för bildningsnämnden 
för finansiering av gryta vid kostenheten 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden äskar om en utökad investeringsbudget på 330 tkr. 
Anledningen är att en gryta i Vasaköket har gått sönder och behöver ersättas. 
Grytan är sammanbyggd med en mindre gryta. När man byter ut den stora 
grytan bör man därför även byta ut den mindre grytan. Tillsammans blir det 
en kostnad på 479 463 kronor. 

Bildningsnämnden kan finansiera en del av kostnaden inom befintlig 
investeringsbudget och äskar därmed för en utökning av 
investeringsbudgeten på 330 tkr. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från 
bildningsnämnden den 9 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 44 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 57 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 73 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden en utökad 
investeringsbudget på 330 tkr för inköp av en nya grytor till Vasaköket. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 12 Dnr KS170-22   618 

Förslag om utökning av omsorgsnämndens ram för 
genomförande av feriearbete 2022 
 
Sammanfattning 
Sommaren 2022 hade arbetsmarknadsenheten planerat att anställa åttio 
feriearbetare fördelat på tre handledare, vilket innebär att ca en tredjedel av 
de ungdomar som sökt erhåller en plats. Planeringen baserades på antagen 
budget i vilken förväntade intäkter från Arbetsförmedlingen ingår. I fjol 
erhölls ca 600 tkr i ersättning för sommarjobb och ungdomsjobb. I år 
kommer dock inga medel att erhållas, varpå förutsättningarna för att hålla en 
budget i balans ändrats.  

För att ge förvaltningen samma förutsättningar som om intäkter erhållits 
äskas en utökning av årets budget med 360 tkr eller 660 tkr. 

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 24 maj 2022 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att förstärka omsorgsnämndens ram för 
feriearbete med 660 tkr för innevarande verksamhetsår. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja omsorgsnämnden en 
utökning av ram för feriearbete med 660 tkr för innevarande verksamhetsår. 
Medel tas från befintlig budget. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämnden den 24 maj 2022 § 99 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 74 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar omsorgsnämnden en utökning av ram för 
feriearbete med 660 tkr för innevarande verksamhetsår. Medel tas från 
befintlig budget. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 13 Dnr KS133-22   739 

Gemensamma patientavgifter för hjälpmedel 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020–
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. Slutresultatet av översynen är en 
analys och konsekvensbeskrivning av tre möjliga spår för patientavgifter för 
hjälpmedel; samma avgift för de hjälpmedel som omfattas i översynen, 
högkostnadsskydd och abonnemang. Ansatsen för översynen var att de tre 
spåren innefattade samtliga definierade hjälpmedelsgrupper samt att 
avgiftssystemet var detsamma oavsett om förskrivningen skedde inom 
kommun eller region. 

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 beslutade 
nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas Hjälpmedelscenter 
fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i mer avgränsade 
varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. Det utifrån vidare 
uppdrag utarbetade förslaget presenterades för Hjälpmedelsnämnden den 
30/9 2021 som godkände förslaget för remissgång. 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna behandlade ärendet den 10 mars 2022 och 
beslutade att rekommendera Region Dalarna och Dalarnas kommuner att 
besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt följande: 

1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna.  

2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-
01. 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 16 maj 2022 och 
beslutade att föreslå regionstyrelsen att besluta om att: 

1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs. 

2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 
kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-
01. 

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade för egen del att: 

4. Paragrafen förklaras omedelbar justerad och beslutet sänds till 
kommunerna. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från 
Regionstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Hjälpmedelsnämnden i Dalarna den 25 april 2022 
gällande beslut den 10 mars 2022 § 7 
Protokoll från Regionstyrelsens arbetsutskott § 60 den 16 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 58 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 75 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt 
följande: 

1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs. 

2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 
kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-
01. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Region Dalarna och Dalarnas 
kommuner fattar ett likalydande beslut. 

  

Forts. §  
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Forts. §  

Utdrag till 
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Ä 14 Dnr KS145-22   303 

Förslag om anläggningsavgift till VA-handlingsplan 
 
Sammanfattning 
Hedemora Energi beräknar att ansluta 25 stycken fastigheter till VA-nätet i 
under perioden, i handlingsplanen är det ytterligare 100 fastigheter som 
under 5år bör anslutas till kommunalt VA till en beräknad totalkostnad av 42 
mkr. Med en höjning av anslutningsavgiften 2022 till 202 tkr (+7%) och 
därefter en årlig höjning med 3% ger det en totalintäkt på 26,5 mkr under 
perioden. Mellanskillnaden som är 15,5 mkr finansieras med lån för att klara 
likviditeten. 

Vid periodens slut så har vi 125 stycken nya kunder som ökar intäkten med 
281,5 tkr i fast avgift per år. Med anläggningsavgift och fast avgift når vi ca 
68% täckningsgrad, återstående bekostas av driftbudgeten med 132 tkr/år. 

Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår att kommunfullmäktige att: 

1. anta förslag av anläggningsavgift till VA-handlingsplan. 

2. godkänna att Hedemora Energi AB behöver låna 15,5 mkr fördelat på 
5 år 

3. godkänna att Hedemora Energi AB har höjt anläggningsavgiften år 
2022 med 7,0%, och föreslår sedan ca 3 % årlig höjning. 

4. godkänner att Hedemora Energi AB bedömer att den ökade 
driftkostnaden på 132 tkr, täcks av driftbudgeten, detta motsvarar 0,6 
% på driftbudgeten 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från 
Hedemora Energi AB den 4 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hedemora Energi AB den 4 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 59 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 76 

 

 

Forts. §  
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Forts. §  

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta förslag av anläggningsavgift till VA-handlingsplan. 

2. godkänna att Hedemora Energi AB behöver låna 15,5 mkr fördelat på 
5 år 

3. godkänna att Hedemora Energi AB har höjt anläggningsavgiften år 
2022 med 7,0%, och föreslår sedan ca 3 % årlig höjning. 

4. godkänner att Hedemora Energi AB bedömer att den ökade 
driftkostnaden på 132 tkr, täcks av driftbudgeten, detta motsvarar 0,6 
% på driftbudgeten. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 15 Dnr KS478-21   406 

Förslag om ny behandlingsavgift för mat- och restavfall 
i storbehållare/underjordsbehållare 
 
Sammanfattning 
AB Hedemorabostäder har installerat sina första storbehållare för 
hushållsavfall i samband med nybyggnation. Det finns sedan tidigare en 
beslutad på tömningskostnad, men i dagsläget inga priser i taxan för 
behandlingskostnad för matavfall.  

Hedemora Energi AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
ny behandlingskostnad för mat- och restavfall i 
storbehållare/underjordsbehållare om 150kr/m3 (matavfall) respektive 
220kr/m3 (restavfall). Priserna är inkl. moms. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från 
Hedemora Energi AB den 4 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hedemora Energi AB den 4 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 60 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 77 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att införa en behandlingskostnad för mat- och 
restavfall i storbehållare/underjordsbehållare om 150kr/m3 (matavfall) 
respektive 220kr/m3 (restavfall). Priserna är inkl. moms. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 16 Dnr KS148-22   045 

Ansökan om utökad kommunal borgen från AB 
Hedemorabostäder 
 
Sammanfattning 
Styrelsen i AB Hedemorabostäder beslutade vid styrelsemötet den 26 april 
2022 att begära utökad borgen från 300 mkr till 350 mkr för att kunna 
finansiera kommande investeringar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Anette Granegärd 
(C) anmälde jäv och lämnade sammanträdeslokalen under behandling och 
beslut av ärendet. 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
förslaget från AB Hedemorabostäder den 10 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från AB Hedemorabostäder den 10 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 61 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 78 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Hedemorabostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
350 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

  

Utdrag till 
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Ä 17 Dnr KS149-22   045 

Ansökan om utökad kommunal borgen från Hedemora 
Kommunfastigheter AB 
 
Sammanfattning 
Styrelsen i Hedemora Kommunfastigheter AB beslutade vid styrelsemötet 
den 26 april 2022 att begära utökad borgen från 269 mkr till 350 mkr för att 
kunna finansiera kommande investeringar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Anette Granegärd 
(C) anmälde jäv och lämnade sammanträdeslokalen under behandling och 
beslut av ärendet. 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
förslaget från AB Hedemorabostäder den 10 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Hedemora Kommunfastigheter AB den 10 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022 § 62 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 79 

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Hedemora kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 350 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

  

Utdrag till 

xxx 
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Ä 18 Dnr KS161-22   170 

Revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund 
 
Sammanfattning 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion har beslutat den 19 maj 
2022 att föreslå medlemskommunerna att anta förslag till revidering av 
förbundsordning. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat förslag till 
revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett 
likalydande beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 19 maj 
2022 § 32 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 80 

Förslag till kommunfullmäktige 
Presenterat förslag till revidering av förbundsordning för Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund antas. Beslutet gäller under förutsättning att 
samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut. 
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Ä 19 Dnr KS168-22   107 

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Husbyringen 
 
Sammanfattning 
Till Hedemora kommun har inkommit en årsredovisning för räkenskapsåret 
2021-01-01 – 2021-12-31, avseende räkenskaper och förvaltning av 
Stiftelsen Husbyringen i Dalarna. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Kommunstyrelsen 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 
 Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2021. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2021-01-01--2021-12-
 31. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 från Stiftelsen Husbyringen den 30 maj 2022 
Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 83 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för 
 Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2021. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 2021-01-01--2021-12-
 31. 
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Ä 20 Dnr KS129-21   107 

Årsredovisning 2021 för stiftelser och donationsfonder 
förvaltade av Hedemora kommun 
 
Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen överlämnar årsredovisningen för kommunens stiftelser 
till kommunstyrelsen för underskrift. 

Efter det att kommunstyrelsen godkänt och undertecknat redovisningarna 
lämnar revisorn en revisionsberättelse. Ärendet lämnas sedan till 
kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 17 maj 2022 och beslutade att 
godkänna och underteckna redovisningarna. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens 
stiftelser 2021. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens 
stiftelser 2021. 

LR Revision & Redovisning har lämnat en revisionsberättelse den 9 juni 
2022. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för kommunens stiftelser från ekonomiavdelningen den 
14 april 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 maj 2022 § 45 
Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 62 
Revisionsberättelse från LR Revision & Redovisning den 9 juni 2022 

Förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunens 

stiftelser 2021. 

2. Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet vad avser kommunens 
stiftelser 2021. 
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Ä 21 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 22 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 23  

Anmälan av medborgarinitiativ 
Sammanfattning 
Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2022-05-18--
2022-06-08: 

a) KS166-22 336 Medborgarförslag om att återställa täppapuss i 
Smedby 

b) KS177-22 266 Medborgarinitiativ om kontinuitets jordbruk 

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 2022-05-18--2022-
06-08 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för 
perioden 2022-05-18--2022-06-08. 
  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(40) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-21 

 
 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ä 24 Dnr KS 

Valärenden 
Vid utskicket av kallelsen fanns inga valärenden 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 25  

Delgivningar  
Följande delgivningar presenteras: 

a) KS039-21 370 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut den 8 
juni 2022 § 60 att bifalla medborgarförslag om att ta fram en 
omfattande konsekvensanalys inför en eventuell exploatering av 
vindkraft i Hedemora kommun 

b) KS169-22 739 Omsorgsnämndens beslut den 24 maj 2022 § 97, att 
godkänna redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 1 året 2022 

c) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 9 juni 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  
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Ä 26  

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Mötet avslutas av ordförande Ulf Hansson (S). 
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[hk:PrISE
Kommurrrevisionen 2022-03- 14

Till:
Kommunfullmaktige

,a\ Far ktirlnedom :

Kommunstyrelsen

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

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

Uppdraget ingar i revisionsplanen fdr ar 2021

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Yttrandet b6r aven larnnas till revisionen fdr kartnedom

F6r de f6rtroendevalda rcvisorerna i Hedemora komrnun

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi har granskat om:

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

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

Granskningen avser kommunstyrelsen.

2.2 Revisionskriterier
Vi har bed6mt om rutinerna uppfyller

– Kommunallagen
Reglementen

– Ovriga styrdokument

2.3 Metod

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

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

Rapporten ar faktakontrollerad av ovan namnda tjanstepersoner.
3
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3

3.1

Resultat av granskningen

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

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

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

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

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

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

4
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3.2

3.2.1

Styrdokument och rutiner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4 Handbok fdr namndsekreterare

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

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

3.2.5 Handbok fdr f6rtroendevalda

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

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

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

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

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

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

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

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

Avseende bevakning och aterrapportering av arenden framgar det i var granskning att
det trots avsaknad av formaliserad rutin finns arbetssatt som sakerstaller bevakning
ooh aterrapportering av arenden. Aterrapportering till namnd sker i enlighet med
reglemente.

7

© 2022 KPMG AB. All rights reserved

Document classification: KPMG Public



Hedemora kommun
Verkstallighet av beslut

2022-03-14

3.3 Stickprov
F6r att verkstalligheten av fattade beslut ska bli effektiv kravs att besluten ar
formulerade med tydligt (givande av) uppdrag, vad som ska genomf6ra, om
aterrapportering kravs ooh i sa fall nar ooh pa vilket satt.

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

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

Nedan framgar resultatet utifran genomf6rd stickprovstagning.

3.3.1 Kommunfullmaktige

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

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

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

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

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

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

Beslut

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

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

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

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

Arendet aterremitteras till kornmunstyrelsen da arendet anses vara ofullstandigt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motionen bifalles. Beslutet innehaller flera uppdragstagare:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppdraget ar verkstallt.

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

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

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

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

3.3.2 Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

Av beslutet framgar inte att en aterrapportering till kommunstyrelsen ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Kommunstyrelsens beslutar den 4 juni 2019 att upphava kommunstyrelsen beslut den
7 maj 2019 S 64 att, fastigheten Sundsgarden i stjarnsund ska avyttras och erbjudas til
f6rsaljning. )
Vidare beslutar kommunstyrelsen att Hedemora kommun ska 6verlata fastigheten
stjarnsund 4:1 “sundsgarden” enligt avstyckningsf6rslaget i tjansteskrivelsen daterad
2018-12-27 Dnr KS379-18 209 till f6reningen F6reningsnatverket f6r 100 kr och att
kommunen star f6r avstyckningskostnaderna och att f6reningen F6reningsnatverket
erbjuds ett arrendekontrakt pa 10 ar av det franstyckade idrottsomradet.

Uppdraget ar verkstallt.

Klosterhallen i Langshyttan – utredning om att bygga om anlaggningen till
multiarena, 2019-05-07 KS S 74
Beslut

Komrnunstyrelsen staller sig bakom biIdningsf6rvaItningens f6rslag att uppdra till milj6-
och samhallsbyggnadsf6rvaItningen att utreda rn6jligheten att hyra ut hallen till extern
verksarnhet alternativt att avyttra Klosterhallen. Milj6- och
samhallsbyggnadsf6rvaItningen far i uppdrag att utreda m6jligheten att hyra ut hallen
till extern verksamhet alternativt att avyttra Klosterhallen.

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

Det framgar inte av beslutet att en aterrapportering till kommunstyrelsen ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Den 29 september 2020 S 49 tillstyrker kommunstyrelsens strategiutskott milj6- och
samhallsbyggnadsf6rvaItningens f6rslag att Klosterhallen ska saljas. Strategiutskottet
beslutar om att uppdra till milj6- och samhallsbyggnadsf6rvaItningen att salja
Klosterhallen genom anbudsf6rfarande

Uppdraget ar verkstallt.
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Redovisning av uppdrag att presentera de planer som finns far att pavisa
behovet av bostader fdr boende med sarskild service enligt LSS, 2019-06-04 KS §
87

Beslut

Arendet aterremitteras till omsorgsnamnden med motiveringen att omsorgsnamnden
ska ta fram, och redovisa f6r kommunstyrelsen en plan f6r behovet av bostader f6r
boende med sarskild service enligt LSS.

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

Det framgar tydligt av beslutet vad som ska utf6ras och att aterrapportering till
kommunstyrelsen ska ske. Det saknas dock information om tid f6r nar aterrapportering
ska ske

Har beslutet verkstallts?

Mailkonversation den 3 mars 2021 mellan omsorgsf6rvaItningens chef och
kommunsekreterare, diarienummer KS329-16 210, angaende tidigare aterremitterat
arende till omsorgsnamnden gallande uppdrag att presentera de planer som finns f6r
att pavisa behovet av bostader f6r boende med sarskild service enligt LSS. Uppdraget
avslutas da kommunfullmaktige har antagit lokalf6rs6rjningsprogram, dar bade SABO
och LSS tas upp. Arbetet ar darmed redan gjort och bostadspolitiska programmet kan
darf6r hanvisa till det.

Uppdraget ar verkstallt.

Redovisning av utredningen om driftsformer fdr kommunala bolag, 2019-1 1-12
KS S 161
Beslut

Kommunstyrelsen har tagit deI av rapporten om framtida driftsformer. Uppdrag yes till
kommundirekt6ren att utreda f6rslaget i rapporten r6rande Hedemora Naringsliv AB
ooh att till kommunstyrelsen den 3 mars 2020 presentera f6rslag till stallningstagande.
Uppdrag ges till kommundirekt6ren att utreda f6rslaget i rapporten r6rande en
samordnad fastighetsf6rvaltning och att till kommunstyrelsen den 2 juni 2020
presentera f6rslag till stallningstagande.

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

Beslutet ar tydligt avseende vad som ska utf6ras samt nar aterrapportering till
kommunstyrelsen ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Av protokoll f6r kommunstyrelsens sammantrade 2020-06-02 S 98 framgar att
styrelsen har tagit deI av kommundirekt6rens utredning.
Uppdraget ar verkstallt.
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Rapport gallande Hedemora kommuns sparpaket 2020, 2020-03-03 KS S 39
Beslut

Till kommande rapportering till kommunstyrelsen 7 april 2020 ska namnderna ta fram
en tydlig likartad rapport dar man klart och tydligt ser:

f6rslag pa beslut,
beslutade atgarder,
status nulage
kvar att genomf6ra,
hur ser besparingen i svenska kronor ut just nu.

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

Av beslutet framgar tydligt tid f6r nar aterrapportering till kommunstyrelsen ska ske
samt vad aterrapporteringen ska innehalla.
Har beslutet verkstaltts?

Pa kommunstyrelsens sammantrade 2020-04-07 S 56 framgar att kommunstyrelsen
delges namndernas rapport gallande arbetet med Hedemora komrnuns sparpaket.

Uppdraget ar verkstallt.

Arsredovisning 2019 far stiftelser och donationsfonder f6rvaltade av Hedemora
kommun, 2020-04-07 KS § 58
Beslut

Kommunstyrelsen godkanner och undertecknar redovisningarna. Efter att revisorn
lamnat sin revisionsberattelse ska arendet lamnas till kommunfullmaktige f6r
godkannande. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att utreda m6jligheten att fa battre
utdelning fran stiftelser ooh donationsfonder f6waltade av Hedemora kommun.
Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen den 8 september 2020.
Ar beslutet tydligt gallande vad som ska utf6ras? Finns information om, nar och hur
uppdraget ska aterrapporteras?

Av beslutet framgar vad som ska utf6ras och nar aterrapportering till kommunstyrelsen
ska ske.

Har beslutet verkstallts?

Pa kommunstyrelsens sammantrade 2020-09-08 redog6r ekonomichefen f6r arendet.

Uppdraget ar verkstallt.
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Behandling av motion om att inf6ra integrationsplikt fdr nyanlanda och
asyls6kande i Hedemora kommun, 2020-12-01 KS S 188
Beslut

Kommunstyrelsen begar att omsorgsnamnden ska inkomma med synpunkter gallande
motionens f6rslag .

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

Det framg6r inte nar aterrapportering till kommunstyrelsen ska ske.
Har beslutet verkstallts?

Omsorgsnamnden beslutar den 1 april 2020 S 72 att arise motionen, om att inf6ra
integrationsplikt f6r nyanlanda och asyls6kande i Hedemora kommun, som besvarad
med anledning av den information som lamnats i f6rvaltningens tjansteskrivelse.
Kommunstyrelsen tar del av omsorgsnamndens yttrande den 4 maj 2021 och f6reslar
kommunfullmaktige att avsla motionen. Den 25 maj 2021 beslutar kommunfullmaktige
enligt kommunstyrelsens f6rslag.

Uppdraget ar verkstallt.

3.3.3 Bed6mning
Vi kan konstatera att de granskade besluten, med undantag f6r Behandling av motion
om kamera6vervakning av kommunens parkeringsplatser vid tagstationen i Hedemora,
2019-04-16 KF S 63, verkstallts eller ar under verkstallande samt har aterrapporterats.

I vart urval av arenden noterar vi att det i flera beslut fattade av kommunfullmaktige och
kommunstyrelsen saknar uppgift om tidpunkt f6r aterrapportering. Av reglemente
gemensamt f6r namnderna faststalls att en motion ska beredas sa att fullmaktige kan
fatta beslut inom ett ar fran det att motionen vacktes. Vidare framgar det av
fullmaktiges arbetsordning att kommunstyrelsen arligen f6re den 1 april ska redovisa till
kommunfullmaktige de motioner som ar 6ver ett ar gamla och inte beretts fardigt och
slutligt handlagts av fullmaktige.
Vi anser att bristande information om aterrapporteringen av arenden kan paverka

effektiviteten av verkstalligheten. F6r att sakerstalla verkstalligheten samt att
aterrapportering av arenden rekommenderar vi kommunstyrelsen att i samband med
att uppdrag ges f6rtydliga uppdraget med riktlinjer f6r uppdragets genomf6rande,
framst avseende tidsram.

Vi kan dock konstatera att de granskade besluten ar verkstallda eller under
verkstallande och att bevakningen av besluten enligt var bed6mning upplevs fungera i
praktiken, men information om aterrapportering kan vara tydligare forrnulerat i besluten.

Vi bed6mer att de granskande besluten ar tydligt formulerade i den rnening att det
framgar vad som ska utf6ras samt vilken instans det ar som har i ansvar att genomf6ra
uppdraget.
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4 Slutsats och rekommendationer
var sammanfattande bed6mning utifran granskningens syfte ar att det saknas
formaliserade rutiner f6r att sakerstalla att av kornmunstyrelsen och
kommunfullmaktige fattade beslut verkstalls och aterrapporteras.

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

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

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

Utifran var bed6mning ooh slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen/namnden att:

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

–Verka f6r att det inf6rs en rutin som innebar att det i beslut om uppdrag anges
tidpunkt f6r aterrapportering.
I den man som dr m6jligt samordna arbetssatt mellan namnderna avseende
verkstallande av beslut och aterrapportering.

Datum som ovan

KPMG AB

Detta dokument har upprattats enbart f6r i dokumentet angiven uppdragsgivare och ar baserat pa det sarskilda uppdrag som ar avtalat
mellan KPMG AB ooh uppdragsgivaren. KPMG AB tarinte ansvar fdr om andra an uppdragsgivaren anvanderdakumentet ooh
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten f6r publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allman handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsf6rord ningen .
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: John Steen /Övergripande /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 31 maj 2022 07:01
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Riktlinje för ärendehantering.docx
Bifogade filer: Riktlinje för ärendehantering.docx; Tjänsteskrivelse gällande kommunrevisionens granskning av 

ärendehantering.docx

Med vänlig hälsning/Best regards 

JOHN STEEN 

Tf. Kommundirektör 

Telefon: 0225-34202 

www.hedemora.se |https:/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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Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över granskning avseende kommunens 
kontroll av att fattade politiska beslut verkställs  

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens kontroll av 
att fattade politiska beslut verkställs.  
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
att: 

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

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

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

För att förbättra ärendehanteringen föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
kommunstyrelsen att anta en riktlinje för beredningsprocessen. 
I riktlinjen beskrivs att samtliga nämnder och kommunstyrelsen upprättar en 
gemensam beredningslista.   
Riktlinjen anger också att kommundirektör ska genomföra dialogsamtal med 
förvaltningschef fyra gånger per år samt att kommunstyrelsens ordförande 
ska genomföra motsvarande samtal med respektive nämnds ordförande två 
gånger per år. 
 
Utöver riktlinjen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och kommunstyrelsen 
alltid ska ange tidsram gör de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange 
uppdragets inriktning och omfattning. 
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Bakgrund 
Kommunrevisionen i Hedemora kommun har genomfört en granskning av 
kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Utifrån de granskade besluten gör revisionen bedömningen att besluten i 
regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för verkställighet. 
Dock anser revisionen att det inte alltid är tydligt inom vilken tidsram som 
beslut ska genomföras. Revisionen bedömer att besluten skulle kunna 
förtydligas. Med utgångspunkt från de granskade besluten gör revisionen 
därtill bedömningen att kommunens arbetssätt för bevakning av att beslut 
verkställs fungerar i praktiken. Mot bakgrund av granskningen 
rekommenderar revisionen dock kommunstyrelsen att: 

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

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

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

Den 26 april beslutade Kommunfullmäktige att remittera redovisad 
revisionsrapport till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige i 
juni 2022.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen delar kommunrevisionens bild av 
ärendehanteringar. För att förbättra ärendehanteringen föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen att anta bifogad riktlinje för 
beredningsprocessen. 
I riktlinjen beskrivs att samtliga nämnder och kommunstyrelsen upprättas en 
gemensam beredningslista. I beredningslistan skriver respektive sekreterare 
samtliga uppdrag som den egna nämnden givit förvaltningen. För 
kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och dess utskott skrivs även in 
uppdrag till andra nämnder och förvaltningar. 
Beredningslistans funktionalitet gör att det går att söka fram ärenden både på 
ärendemening, datum för beslut och för återrapport samt på uppdragsgivare 
och uppdragstagare. 
 
Ärendelistan ska användas som utgångspunkt för nämndens egen beredning 
och ett utdrag från beredningslistan med nämnden och dess förvaltnings 
uppdrag ska delges nämnden minst fyra gånger per år. 
 
Riktlinjen anger också att kommundirektör ska genomföra dialogsamtal med 
förvaltningschef fyra gånger per år samt att kommunstyrelsens ordförande 
ska genomföra motsvarande samtal med respektive nämnds ordförande två 
gånger per år. 
 
Riktlinjen bedöms möta kommunrevisionens rekommendation 1 och 3 samt 
uppföljning av rekommendation 2 väl. 
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Utöver riktlinjen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och kommunstyrelsen 
alltid ska ange tidsram gör de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange 
uppdragets inriktning och omfattning. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar dessutom nämnderna att vid 
behov, i sina delegationsordningar ange vem som har rätt att ändra tidsram 
för ett uppdrag. 

Beslutsunderlag  
Granskning från kommunrevisionen den 16 mars 2022 
Kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 50 
Riktlinje för beredningsprocessen från kommunstyrelseförvaltningen den 30 
maj 2022 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar riktlinje för beredningsprocessen. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på 
kommunrevisionens granskning avseende kommunens kontroll av att 
fattade politiska beslut verkställs. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för 
de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets 
inriktning och omfattning. 

John Steen 
Tf. Kommundirektör 
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Riktlinje för beredningsprocessen 

Riktlinjen omfattar samtliga nämnder och kommunstyrelsen och är framtagen för att skapa 
gemensamma arbetssätt och för att förbättra möjligheten för nämnderna att samverka och 
samnyttja resurser.  

 

Gemensamma riktlinjer 
 

Gemensam beredningslista 

För samtliga nämnder finns en gemensam beredningslista upprättad. Dokumentansvarig för 
beredningslista är kommunsekreteraren och administratörer är nämndsekreterarna. 

I beredningslistan skriver respektive sekreterare in samtliga uppdrag som den egna nämnden 
givit förvaltningen. För kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och dess utskott skrivs även 
in uppdrag till andra nämnder och förvaltningar. 

Beredningslistans funktionalitet gör att det går att söka fram ärenden både på ärendemening, 
datum för beslut och för återrapport samt på uppdragsgivare och uppdragstagare. 

Ärendelistan ska användas som utgångspunkt för nämndens egen beredning samt för 
dialogsamtal med kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektör (se punkterna 3 
respektive 2). 

För att säkerställa listans funktionalitet och efterlevnad följer kommunsekreteraren upp 
användningen av listan vid möten i sekreterarkollegiet.  

Ett utdrag från beredningslistan med nämnden och dess förvaltnings uppdrag ska delges 
nämnden minst fyra gånger per år. 

 

Dialogsamtal med kommundirektör och förvaltningschef  

Fyra gånger om året följer kommundirektören upp förvaltningens arbete genom ett dialogsamtal 
med förvaltningschef. Dialogsamtalet utgår ifrån aktuell förvaltning och nämnds uppdrag i 
beredningslistan. Särskild vikt ska läggas på uppdragens tidsangivelse. 

Dialogsamtalets främsta funktion är inte att granska förvaltningens arbete utan att föra en dialog 
om förvaltningens uppdrag och förutsättningar samt vilket behov av stöd från 
kommunstyrelseförvaltningen eller annan instans som förvaltningen har för att fullgöra sitt 
arbete på ett effektivt sätt. 

Dialogsamtalet ska dokumenteras skriftligt. 

Kommundirektör kan vid behov påkalla extra dialogsamtal utöver de fyra årliga. 
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Dialogsamtal med kommunstyrelsens ordförande och nämndens 
ordförande 

Två gånger om året följer kommunstyrelsens ordförande upp respektive nämnds arbete genom 
ett dialogsamtal med nämndens ordförande. Deltar i samtalet gör även kommundirektör och 
förvaltningschef. Dialogsamtalet utgår ifrån aktuell nämnd och dess förvaltnings uppdrag i 
beredningslistan. Särskild vikt ska läggas på uppdragens tidsangivelse. 

Dialogsamtalets främsta funktion är inte att granska nämndens arbete utan att föra en dialog om 
nämndens uppdrag och förutsättningar samt vilket behov av stöd från kommunstyrelsen, 
kommunstyrelseförvaltningen eller annan instans som nämnden har för att fullgöra sitt arbete på 
ett effektivt sätt. 

Samtalet är även en del av kommunstyrelsens uppföljningsuppdrag i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente § 3:10.  

Dialogsamtalet ska dokumenteras skriftligt. 

Kommunstyrelsens ordförande kan vid behov påkalla extra dialogsamtal utöver de två årliga 
dialogsamtalen. 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Anita Mikkonen /Ekonomiavdelning /Kommunstyrelseförvaltning
Skickat: den 30 mars 2022 14:20
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning; Lillemor Marion Gunnarsson 

/KS sammanträde /Kommunstyrelsen
Ämne: Driftbudget ny simhall
Bifogade filer: Driftbudget simhall.docx

Hej, 

Jag bifogar här driftbudget för ny simhall. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

ANITA MIKKONEN 
Ekonomichef 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-340 11 

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

KS343-19   292



Enligt badutredningen Nya Vasahallen, driftbudget enligt alternativ 2  

 

 

 

 

Nuvarande Vasahallen 
Driftbudget för Vasahallen för 2022 är ca 10 mkr, då finns inga kostnader för renovering i budgeten. 
Hur mycket framtida kostnader för renovering skulle innebära är svårt att uppskatta inom den här 
beräkningen men man kan konstatera att renoveringsbehovet är sig stort. Återstående kostnader 
för nuvarande Vasahallen uppskattas till 4 500. 
 
Nybyggnad alternativ 2 
Man räknar med att antalet besökare blir 105 000 mot dagens 53 000, öppettiderna förlängs från 
dagens 35 timmar per vecka till 70,5 timmar per vecka för simhallen men är lika som idag, 105 
timmar per vecka, för gym/friskvård.  
Personalkostnaderna för den nya delen beräknas uppgå till 3 150 tkr och avser 7 årsarbetare. 
Kapitalkostnaderna på 10 164 tkr är beräknade på en genomsnittlig avskrivningstid på 33 år och en 
internränta på 1%. Om man räknar på en internränta på 1,25% (vilket SKR rekommenderar för 
2023) ökar driftkostnaden med 712 tkr. 
Övriga kostnader innefattar tex marknadsföring och licenser.  
 
Man beräknar att kvarstående kostnader för nuvarande Vasahallen uppgår till 4500 tkr. Där kan 
man eventuellt få in mer hyresintäkter då nuvarande simhall blir en aktivitetshall med möjlighet att 
hyras ut. 

 

 
 

 

 

Anita Mikkonen 

Ekonomichef 

Försäljnings- o inträdesavgifter   -4 500 

    
Personal   3 150 

Lokaler och inventarier   3 850 

Kapitalkostnader    10 164 

Övrigt   825 

    
Totalt   13 489 
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Från: Kristofer Abrahamsson /Avd Miljö och Samhällsbyggnad /Miljö och Samhällsbyggnadsförv
Skickat: den 30 maj 2022 15:06
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Yttrande i frågan om ny simhall
Bifogade filer: Yttrande ny simhall.docx; # Beslutsperspektiv vägen till ny simhall .pdf

Hej. 
Bifogar förvaltningens yttrande samt en bilaga till yttrandet 

Med vänlig hälsning/Best regards 

Kristofer Abrahamsson 
Projektledare 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Telefon: 0225‐34095 

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemorakommun 
Tjädernhuset, 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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 Kommunstyrelsen 

 

Återremitterat ärende från kommunfullmäktige gällande 
frågan om ny simhall i Hedemora kommun 
 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktige den 26 april 2022 behandlades ärendet om 
byggande av ny simhall i Hedemora kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 
Kommunstyrelsen med följande motivering: 

1. Undersöka möjligheten att renovera befintlig simbassäng och de 
ekonomiska konsekvenserna av det? 

2. Undersöka möjligheterna att bygga ny bassäng i befintlig lokal, 
eventuell möjlighet att bygga ut befintlig byggnad om det skulle 
finnas behov av det och de ekonomiska konsekvenserna av det? 

3. Hur mycket kommer den nya simhallen att kosta Hedemora 
kommun? De totala ekonomiska konsekvenserna för att bygga en ny 
simhall på den föreslagna platsen måste redovisas. Infrastruktur, 
driftkostnader, parkeringsfrågan, vad ska den befintliga byggnaden 
användas till? 

4. Ordentlig utredning vad gäller driftkostnader i befintlig lokal plus ny 
simhall, vad blir dom totala konsekvenserna för Hedemora kommun? 

5. Finansieringsfrågan måste lösas innan man startar upphandling? 
6. De ekonomiska konsekvenserna av att ersätta ytan som idag används 

till spontanidrott, vintertid? Då en ev. ny simhall är tänkt att ligga på 
den ytan? 

7. Det råder oklarhet vad som är god kvalitet i ett simhallsbygge: 
- hälsa och säkerhet 
- energi och hållbarhet 
- samverkan med kommunens föreningsliv 
- andra kvalitetsmål som bör uppnås. 
Det bör finnas delmål för detta och hur ska fullmäktige bli delaktiga i 
utformningen när ärendet är remitterat till kommunstyrelsen? 

Kommunstyrelsen ger den 17 maj 2022 uppdrag till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna ett yttrande som bemöter 
punkterna i återremissen. Ärendet ska därefter behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022. 
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Beskrivning av ärendet 
Strategiutskottet gav i april 2021 uppdraget till miljö och 
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på typ av simbassäng 
inklusive konsekvensbeskrivning, under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om en ny simhall  
En förstudie togs fram innehållande bl.a. olika inriktningsförslag som 
presenterades vid strategiutskottet i oktober 2021.  
Ärendet behandlades vid kommunfullmäktige den 26 april 2022 som 
beslutade återremittera ärendet. Kommunstyrelsen ger uppdrag till miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att lämna ett yttrande som bemöter 
punkterna i återremissen. Ärendet ska därefter behandlas vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022. 

Förvaltningens synpunkter 
För att svara på fråga 1 och 2: 

Den 15 mars 2021 informerade förvaltningen för strategiutskottet om skicket 
på simbassängerna i Vasahallen. Behovet av åtgärder belystes med 
information om hur kemiska angrepp i betongen medfört att delar av 
konstruktionen uppnått sin livslängd. 
Betonginstitutet vid RISE, Research Institutes of Sweden AB gjorde i maj 
2020 en undersökning av simbassängerna i Vasahallen. Undersökningen 
syftade till att bedöma betongkonstruktionernas tillstånd och återstående 
livslängd, samt ge förslag till eventuella åtgärder. 
I sammanfattningen poängterar man att det kemiska angreppet i betongen har 
medfört att vissa konstruktionsdelar har nått sin livslängd samt att 
hållfastheten är nedsatt till en nivå så att erforderlig bärförmåga inte 
uppfylls. Beständighetsproblemen som bassängen har kvarstår och 
skademekanismerna kommer att vara passiva så länge betongen hålls torr. 
Det är därför viktigt att vatten inte tränger in i konstruktionen och att 
utrymmena under bassängen ventileras väl. Detta kommer att avgöra 
konstruktionens livslängd i övriga oskadade delar. 
Om utförda åtgärder får effekt och betongen hålls torr ger det konstruktionen 
ytterligare 10-15 år. Utredningen pekade på att åtgärder bör utföras inom de 
2 år som nu passerat. 
Åtgärder för bärighet, ventilation, avrinning, läckagelarm m.m. är utförda 
med gott resultat, men åtgärder för att hålla betongen torr har inte utförts. 
Vid strategiutskottet den i april 2021 informerade förvaltningen om 
bassängrenoveringar och nybyggda simhallar utförda i Sverige. Det 
informerades om fördelar och nackdelar med renoveringar gentemot 
nybyggnation. När det gäller renoveringar är det viktigt att poängtera att 
behoven, förutsättningarna och skadornas omfattning varit mycket 
varierande vid simhallar runt om i Sverige och därmed har renoveringarnas 
omfattning varierat. 
Många renoveringar av simhallar, som har utförts i Sverige, har bestått av att 
enbart vissa delar har renoverats och därmed är också dessa kostnader lägre 
och inte jämförbara med storskalig helrenovering eller nybyggnation. 
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En simhall består av många delar. Förutom bassängerna ska man inte 
glömma de olika teknikutrymmena, dusch, omklädning, passager, förråd 
m.m. Vid renovering av någon del måste man beakta en kortare återstående 
livslängd på konstruktion och de övriga ytor som inte renoverats och 
tidplanen för åtgärder av dessa delar. Man måste också betänka att många 
teknikutrymmen och personalutrymmen som dimensionerats på 1970-talet 
inte längre håller acceptabla mått.  
 
Exempel på kommuner som renoverat en bassäng genom att enbart byta 
ytskikt i bassängen finns. Vissa av dessa har fått utföra samma åtgärd flera 
gånger p.g.a. problem med bl.a. underliggande konstruktion. Andra 
kommuner som planerat denna typ av åtgärd har stött på förändrade och 
oförutsedda förutsättningar under pågående arbete som lett till att 
renoveringens kostnader landat på samma nivå som en nybyggnation, men 
då fått en simhall byggd på kompromisslösningar och därmed en sämre 
slutprodukt. Se information från presentationen den 19 april 2021 för mer 
information. 
Vid sammanträdet gavs uppdrag till nämnden att be om utökad 
investeringsbudget för duk till den befintliga bassängen. samt att ta fram 
vilken typ av simbassäng och konsekvensbeskrivning under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om en ny simbassäng. 
Vid kommunfullmäktige 25 maj 2022 fattades beslutet att det ska finnas 
tillgång till en simbassäng i kommunen. 
Vid strategiutskottet den 21 juni 2021 avslogs förvaltningens åtgärdsförslag 
för befintlig bassäng med hänvisning till att istället påskynda nybyggnad av 
simbassäng. 
Med denna bakgrund är förvaltningens rekommendation att inte renovera 
befintliga bassänger. Även att bygga ny simhall i befintlig anläggning är inte 
att rekommendera med hänvisning till att det skulle innebära omfattande 
rivningsarbete samt nybyggnadskostnad därutöver. Bedömningen är istället 
att alternativa användningsområden kan ordnas i dessa utrymmen med 
mindre omfattande rivningsarbeten. Förvaltningens rekommendation blir 
därmed byggnation av ny simhall. Samma slutsats som rekommenderas i 
förstudien.  
 
För att svara på fråga 3: 

Förstudien presenterar inriktningsförslag baserade på nyligen byggda och 
pågående simhallsbyggnationer. Det ger en uppfattning om vad en ny 
simhall innebär. Kan man baserat på förstudien och tidigare presenterad 
information ta ett beslut om att Hedemora ska bygga en ny simhall så kan 
arbetet fortsätta med föreslagna utredningar. 
Flera av förutsättningarna för informationen som ska tas fram vid kommande 
utredningar är knutna till den nya simhallens placering. Därför behövs ett 
beslut om antingen att den nya simhallens placering ska vara vid grusplanen 
intill Vasahallen, eller att uppdrag ges att utföra en lokaliseringsprövning. 
Därefter föreslår förvaltningen följande utredningar: 

- Nya användningsområden inkl. investerings- och driftkostnader för 
befintliga simbassängutrymmen. 

- Infrastruktur vid den framtida simhallen 
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- Effektiv, modern och miljövänlig energianvändning vid den framtida 
simhallen  

- Samhällsnyttiga beredskapsfunktioner att byggas vid den framtida 
simhallen 

- Undersökning av medborgarnas önskemål för den framtida simhallen 
- Utformning och underlag till ett friskvårdscenter i den framtida 

simhallen 
Föreslagna utredningar kan finansieras om Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 1000 tkr till 2022 års 
investeringsbudget för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
 Förvaltningen föreslår att medborgarundersökning utförs i flera steg och i 
samarbete med berörda förvaltningar och näringsliv.  
Vid medborgardialoger med berörda focusgrupper kan vi nå ut med 
information och samtidigt hämta in synpunkter. 
Förslagsvis skapar vi tillfällen för medborgare berörda i bl.a. följande 
focusgrupper: 

- Skola, barn och unga. 
- Idrottsföreningar. 
- Tillgänglighet och inkludering. 
- Näringslivet. 
- Regionen, friskvård och rehab. 

 
Resultatet av samtliga utredningar bör därefter presenteras vid sammanträde 
där ett inriktningsbeslut tas om vilken typ av simhall som ska byggas i 
Hedemora. 
 
För att svara på fråga 4 och 5: 

I samband med inriktningsbeslut om vilken typ av simhall som ska byggas så 
beslutas också om att projektering kan påbörjas och ekonomiska medel 
avsätts för det. Finansieringsfrågan för projektet ska då vara utredd förutsatt 
att ärendet behandlats i budgetprocessen. 

För att svara på fråga 6: 

I svaret till fråga 3 beskrivs hur fortsatta utredningar kan genomföras och i 
samband med utredningen om nya användningsområden inkl. investerings- 
och driftkostnader för befintliga simbassängutrymmen finns också möjlighet 
att utreda konsekvenserna för spontanidrotten vintertid vid grusplanen. 
 

För att svara på fråga 7: 

I svaret till fråga 3 beskrivs och rekommenderas fortsatta utredningar.  
Flera berörda föreningar har redan idag varit involverade i ärendet via 
Vasahallens personal som deltagit i arbetet med undersökningar och 
förstudie och där bidragit med synpunkter som dom fått från aktiva 
föreningar. I det fortsatta arbetet ges föreningar möjlighet att inhämta 
information och komma med synpunkter vid föreslagen medborgardialog.  
Efter eventuellt beslut om ny simhall, den nya simhallens placering och 
inriktningsbeslut om vilken typ av simhall som ska byggas i Hedemora 
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kommun så kan projekteringsfasen påbörjas, under förutsättning att 
ekonomiska medel beslutats för projekteringsfasen. 
I projekteringen skapas beslutsunderlag för delbeslut i detaljer gällande 
framtida simhall. Fler utredningar görs och förslag tas fram i detalj. 
Exempelvis Utformning, tekniska system, material, design, teman, 
kostnadskalkyler. Detta ger flera tillfällen för delaktighet i projektet och 
utmynnar i underlag för avgörande beslut om att gå vidare till upphandling. 
När beslut om att gå vidare till upphandling sedan är taget skapas 
bygghandlingar och utförandeanvisningar och anbudspriser tas in. 
 
 

Erik Olsson                       Kristofer Abrahamsson 
Förvaltningschef                      Projektledare 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 



Beslut
Ny simhall ska byggas.

Placering på grusplanen.
Medel för forts. utredning

Inriktningsbeslut
Den nya simhallen ska byggas 

enl. något av 
inriktningsförslagen i förstudien.

Medel för projektering.

Flera beslutspunkter
från projekteringen

Delbeslut 1
Delbeslut 2

Delbeslut 3

Beslut
gå vidare till 
upphandling

Utredningar:
• Infrastruktur
• Energieffektivitet
• Samhällsnyttiga beredskapsfunktioner
• Exteriör utformning
• Medborgarundersökning
• Friskvårdscenter inkl. externa företag
• Bef. simhalls användningsomr.

Projektering
I denna fas skapas beslutsunderlag för delbeslut.
Fler utredningar görs och förslag tas fram i detalj.
Utformning, tekniska system, material, design, 
teman, kostnadskalkyl

Handläggning
Bygghandlingar och 
utförandeanvisningar skapas och 
anbudspriser tas in.
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GRUNDALTERNATIVET ALTERNATIV ”LITEN”

25x16,5m BASSÄNG
6 simbanor (extra linfäste för 8)

Hopptorn: 1m + 3m 

BARNBAD
Lektema

UNDERVISNINGS-BASSÄNG
2 grupper

16,67 x 8m
Rörlig bassängbotten

REHAB & RELAX 
2st Bubbelpooler, bastur
Behandlingsrum (extern)

Liten 25x12,5m 
BASSÄNG

6 simbanor, grund bassäng

SMÅBARNSPOOL

MINIRELAX
Familjebastu 

Varmpool 

Liten UNDERVISNINGS-BASSÄNG
10 x 8m

Rörlig bassängbotten

REHAB 
Behandlings-rum (extern)





PLATSEN

Vasahallen

Vasaliden Arena

Vasahallen, befintlig sim- och idrottsanläggning

• Geografisk placering 
• Geotekniska förutsättningar
• Infrastruktur
• Grönstruktur
• Teknikinlast och varuinlast
• Utblickar

2021-11-23

Plats för 
Ny Simhall

Entré

Slutsats ang. tillbyggnad från förstudie

• Befintliga förutsättningar med Vasahallens 
arkitektur, logistik och byggnadsvolymer gör 
det ej lämpligt med tillbyggnad dikt an
(glasad gång möjligt)

• Ny tillbyggd anläggning får ej optimal logistik.
• Nybyggnadsarea kan ej minskas särskilt 

mycket vilket innebär motsvarande kostnader 
på tillbyggnad respektive nybyggnad, se även 
kalkyler på kommande sidor. 

• Nybyggnad rekommenderas



Vad vill medborgarna?
Hur ofta besöker du Vasahallens simhall?

Hur transporterar du dig till Vasahallen?

Besöker du simhallen ensam, i sällskap med barn, vänner etc.?

Vad är syftet med ditt besök?

Hur ofta besöker du andra badhus/simhallar?

Nämn ett badhus/simhall du besökt som du tycker är riktigt bra.

Vad var det som gjorde att du tyckte om det?

Vad skulle få dig att besöka badet i Vasahallen oftare?

Vad av följande skulle vara viktigast för dig i Hedemoras framtida simhall?

Vad mer kommer du tycka är viktigt när du besöker Hedemoras framtida simhall?

Vad anser du är rimligt att betala för ett simhallsbesök?

Hur tycker du att den befintliga simbassängytan i Vasahallen ska användas framöver?
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Ett axplock önskemål:
• Gymnastisk hoppträning?
• Sporthall
• Förråd
• Ungdomsgård
• …

Användning för befintliga bassängutrymmen?





Fler besökare
Framtida transporter
Cyklister
Gångtrafikanter
Bilister
Kollektivtrafik
Transporter
Grönytor
Dagvatten
Ledningskapasitet
…

Infrastruktur





Vid utformning av exteriören måste hänsyn tas till arkitekturen hos omkringliggande 
byggnader och samtidigt skapa en inbjudande helhet med Vasahallen.
Flera förslag på exteriör utformning bör tas fram.

Exteriör  





Behövs ytterligare samhällsnyttiga funktioner i Hedemora?
Vad skulle isf. vara lämpligt att tillgodose vid byggnation av simhall?

Ytterligare samhällsnyttiga funktioner?  

Reservkraft?





Badhus och simhallar är generellt sett lokaler med hög energianvändning.
Vilka energibesparingsåtgärder är lämpliga för Hedemoras nya simhall?

Energieffektivisering

Värmeväxlare





Större anläggning
Ökade öppettider
Ökat besöksantal

Personalorganisation





Friskvårdscenter

• Att tillhandahålla lokaler för
olika parter verksamma inom
sport, fritid och hälsa kan ha flera
fördelar som tillsammans lockar
besökare. 

• Vilka underlag finns för ett
friskvårdscenter i Hedemora?



Utredning
Hedemoras nya simhall



Uppdraget: 

• Att ta fram förslag på hur en 
simbassäng och barnbassäng kan 
utformas i Hedemora kommun. 
Simbassängen bör ligga i anslutning till 
Vasahallen för att möjliggöra samverkan 
med befintliga omklädningsrum och 
duschrum.

• 3 olika förslag samt driftkostnader ska 
presenteras vid återrapport till 
strategiutskottet.
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BADUTREDNING NYA VASAHALLEN
Förstudie för ny badanläggning i Hedemora kommun

2021-10-11





Förstudien är genomförd under aug-okt 2021
Uppdragsgivare Hedemora Kommun, Samhällsenheten

Uppdragsgivarens representant Kristofer Abrahamsson

Konsult Norconsult AB

Uppdragsledare Malin Ahlstedt 
Arkitekt SAR MSA
076 764 13 04
malin.ahlstedt@norconsult.com

Underkonsult: Ablix AB
Ulf Isaksson
Badexpert 
070 417 34 40
ulf.isaksson@ablix.se
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INNEHÅLL

NULÄGE

Platsen
Logistik
Arkitektur
Ekonomi

Tillbyggnad eller nybyggnad?

OMVÄRLD

För vilka bygger vi? 
Bad-Sverige idag
Flexibel anläggning?
Trendspaning och utblick

ALTERNATIVA FÖRSLAG

Inriktningsbeslut innehåll

Alternativa förslag
- Alt 1 Grundalternativet    

Till-/ombyggnad

- Alt 2 Grundalternativet 
Nybyggnad

- Alt 3 ”Liten” nybyggnad

- Särredovisning
Friskvårdslokaler
Hopptorn

ILLUSTRATIONERINTÄKTS- OCH 
KOSTNADSKALKYLER

Besökstal
Förslag entréavgifter
Förslag öppettider
Årskostnad
Kalkylens uppbyggnad

Investeringskalkyler

Investeringskalkyl, 
Sammanställning 

Intäkt-och driftkalkyl, 
Sammanställning
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OMVÄRLD
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FÖR VILKA BYGGER VI?
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… Lek
… Kunskap
… Gemenskap
… Friskvård
… Motion
…Rekreation

2021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen

… Träning
… Tävling
… Rehab
… Relax
… Äventyr
…

Bad är så mycket…
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ca 450 publika badanläggningar

ca 30 miljoner besök per år

ca 30% av befolkningen kommer till de nya moderna badanläggningarna (tidigare ca 15%)

ca 15st nya anläggningar har öppnats de senaste 5 åren,
vilket motsvarar ca 4-5 miljarder i investering

Unika mötesplatser / idrottsanläggningar / hälsoanläggningar för alla åldrar

ca 50% av anläggningarna är 50år eller äldre
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BAD-SVERIGE IDAG





BAD-SVERIGE IDAG
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Det finns många anläggningar som har stängt…
- Filipstad
- Sala Simhall
- Årjäng
- Åbybadet Mölndal
- Hagfors
- Malung
- Hudiksvall
- Hässleholm
- Helsingborg
…samt en massa fler med tekniska bekymmer
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FLEXIBEL ANLÄGGING?
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Framtidens badgäster, ett exempel

Hur påverkar demografin planeringen av blivande 
badanläggningar?
- Hälsa och motion
- Rekreation lugn och ro
- Rehab och relax

Flexibilitet i anläggningen
- Över dygnet, veckan och över året
- Över tid med förändrad efterfrågan från 

badbesökarna

2021-10-11 Badutredning Nya Vasahallen

21%
24%

42%

2018 2025 2050

De anläggningar 

som planeras idag 

färdigställda

De anläggningar vi 

projekterar idag är 

fortfarande i drift då!

► DEMOGRAFI, Ålder 65 + 

Potentiella besökare

År 





TRENDSPANING 
OCH UTBLICK
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Ny- och ombyggda bad 2017-2021

Anläggning År

Pepparrotsbadet Enköping 2021
Pingvinen Bad och Ishall Varberg 2021
Köping Bad och Sport 2020
Kungsbacka simhall                   2020
Säffle simhall 2020
Arena Älvhögsborg Trollhättan (OT) 2020
Lögarängsbadet Västerås 2019    
Himlabadet Sundsvall (OT) 2019 
Nolhaga Parkbad Alingsås (OT) 2019 
Järfällabadet Jakobsberg                        2018 
Stenungssund Arena 2018
Åkeshov Simhall (OT) 2018 
Vattnets hus Ängelholm 2017

(OT)= Om- och tillbyggnad





TRENDSPANING 
OCH UTBLICK
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Pågående produktion, projektering, 
planering 2021: 

Falun 
Malung
Årjäng
Åmål (OT)
Timrå
Kiruna
Håbo 
Enköping
Strängnäs
Ekerö 
Täby 
Stockholm
Solna
Nacka
Lidingö

Linköping
Motala
Uddevalla
Lidköping
Jönköping
Liseberg Göteborg
Göteborg
Kalmar
Nässjö
Staffanstorp
Kävlinge
Kristianstad
Burlöv
Med flera





NULÄGE
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PLATSEN

Vasahallen

Vasaliden Arena

Vasahallen, befintlig sim- och idrottsanläggning

• Geografisk placering 
• Detaljplan
• Geotekniska förutsättningar
• Omgivande bebyggelse

Vasaliden Arena 
Hedemora kyrka

• Infrastruktur
• Grönstruktur
• Topografi
• Hållbarhet
• Huvudentré
• Teknikinlast och varuinlast
• Plats för nybyggnad
• Nivåskillnader på tomt
• Ihopbyggnad nytt-befintligt
• Utblickar
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Entré

Fg bassängplan 
ca +105?

Kempåfyllnad

Varuinlast





LOGISTIK
Planlösning befintliga Vasahallen
Bassängplan

• Huvudentré
• Logistik besökare
• Omklädning, duschrum
• Herr/ dam/ grupp
• Tillgänglig omklädning/ 

kombiomklädning
• Hygienzon
• Möjlig tillbyggnad och 

dess placering

Besökare torr, utomhussko
Besökare våt, barfota
Besökare torr, inomhussko  

Plats för nybyggnad

Omkl
allmänhet 
och mindre 
skolbarn

25m-bassäng Undervisnings-
bassäng

Huvudentré

Varuinlast Keminlast

Omkl skola 
för idrott 
och simhall

Friskvårdslokal
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ARKITEKTUR
• Fasader 
• Volymer
• Entré 
• Topografi
• Ihopbyggnad
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EKONOMI
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Vasahallen Hedemora
Byggår 1974

På Vasahallen kan man bada, gå i simskola, motionssimma, hoppa, 
leka, bada bubbelpool, basta och träna. I anläggningen finns även fler 
idrottslokaler som bowling, skytte, idrottshall mm

Utbud/ funktionsprogram: 
- 25x10,5 m bassäng med 5st simbanor och hopptorn

- Bubbelpool

- 10x5m undervisningsbassäng 

- Rymlig omklädning med bastur, kombiomklädning unisex saknas

- Friskvårdslokal 200 m2 
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Besöksstatistik
- Vasahallen hade ca 53 000 st besökare år 2019 varav 

allmänheten uppgick till ca 28 000 st och  
skolan/föreningsliv/aktiviteter till ca 25 000 st. 

- Gymgäster ingår i badets besökstal.

Ekonomi
Det går EJ att ekonomiskt särskilja badet från övriga funktioner i 
Vasahallen.

- Vasahallens kostnader år 2019: 9,2 Mkr

- Vasahallens intäkter år 2019: 2,1 Mkr

- 6 st personal sköter anläggningen. 

- Årskostnad (netto) för Vasahallen år 2020 uppgick till          
ca 7,1 Mkr. 

- Kvarstående årskostnad för Vasahallen efter nybyggnation 
blir ca 4,5Mkr





TILLBYGGNAD ELLER NYBYGGNAD?
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Fördelar med tillbyggnad

• Samordna alla funktioner på platsen i en anläggning i gemensam 
entré, samordningsvinster.

• Kunna delvis nyttja befintliga delar tex entréhall, personal, omklädning 
och på så sätt minska nybyggnadsarea och investeringskostnader.

Nackdelar med tillbyggnad, anläggningens hela livslängd

• Befintlig byggnads arkitektur är värd att bevara, att bygga till dikt an 
den stora fasaden är ej önskvärt. Mindre glasad passage vore möjligt.

• Långt att gå mellan befintlig omklädning till möjlig placering nya 
bassänger. Befintliga bassängrum med ny funktion ska passeras.

• Logistiska nackdelar med anpassning till befintligt, nybyggnad kan ej 
hållas optimal med minsta möjliga area. 

• För bra tillgänglighet i ny anläggning bör tillbyggnad innehålla tillgänglig 
omklädning, kombiomklädning och sidoentré. 

Slutsats

• Befintliga förutsättningar med Vasahallens 
arkitektur, logistik och byggnadsvolymer gör 
det ej lämpligt med tillbyggnad dikt an, 
glasad gång möjligt.

• Ny tillbyggd anläggning får ej optimal 
logistik.

• Nybyggnadsarea kan ej minskas särskilt 
mycket vilket innebär motsvarande 
kostnader på tillbyggnad respektive 
nybyggnad, se även kalkyler på kommande 
sidor. 

• Nybyggnad rekommenderas

Förutsättning tillbyggnad att befintliga bassängrum ska EJ renoveras till 
nya bassängrum utan till nya torra funktioner. Dessa behöver dock 
passeras om omklädning ska kvarstå i befintlig anläggning. 





ALTERNATIVA FÖRSLAG
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INRIKTNINGSBESLUT INNEHÅLL
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GRUNDALTERNATIVET: 

- 25 meters bassäng med 6 banor

- Hopptorn; ett på 1 meter och ett på 3 meter

- Mindre småbarnsbad för familjen med lektema

- Delbar undervisningsbassäng ca 17x8m

- Rehab-och relaxavdelning med två bubbelpooler 
som ger lugn och ro
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Inriktning från politiken: 

- Tillgodose olika målgrupper. Oavsett kön, 
ålder, etnicitet eller fysiska förutsättningar så 
ska simhallen ge nöjdhet till de flesta 
medborgare i Hedemora kommun

- Inget äventyrsbad 

- “Friskvårdscenter”. Friskvård och motion har 
koppling till simning och bad

- Öppettider ska anpassas till människors fria tid 

- Årskostnaderna är viktigast

- Alternativa förslag ska tas fram





ALTERNATIVA FÖRSLAG
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ALTERNATIV 1
GRUNDALTERNATIVET
TILL- /OMBYGGNAD

Enligt politikens önskemål:
- 25m bassäng
- Hopptorn 1m + 3m
- ca 16,7x8m multi-/ 

undervisningsbassäng
- Barnbad med lektema
- Rehab*/ Relaxavdelning 

*Rehab: uthyrningsbara 
behandlingsrum, särredovisas

Förslaget nyttjar vissa funktioner 
i befintliga Vasahallen

ALTERNATIV 2
GRUNDALTERNATIVET
NYBYGGNAD

Innehåll enligt alt 1
med justering allt i 
nybyggnation

SÄRREDOVISNING: 

HOPPTORN

FRISKVÅRDSLOKAL

ALTERNATIV 3
”LITEN”

Mindre anläggning med lägre 
årskostnad

- 25m bassäng
- ca10x8m multi-

/undervisningsbassäng
- Barnpool i 25m-bassängrum
- Familjebastu och varmpool i 

25m-bassängrum
- Rehab 

*Rehab: uthyrningsbara 
behandlingsrum, särredovisas





ALT 1 GRUNDALTERNATIVET TILL- /OMBYGGNAD
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25x16,5m 
BASSÄNG

6 simbanor
Hopptorn: 1m + 3m

BARNBAD
Lektema

UNDERVISNINGS-
BASSÄNG

2 grupper
16,67 x 8m

Rörlig bassängbotten

REHAB & RELAX 
2st Bubbelpooler, bastur
Behandlingsrum (extern)

MINDRE 
ENTRÉ

TEKNIK

FRISKVÅRD/ GYM

OMKLÄDNING 

PERSONAL-
UTRYMMEN

TEKNIK

KOMMUNIKATION TILL 
BEFINTLIGT

ENTRÉHALL & 
SERVERING

TILLGÄNGLIG 
OMKL
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Nybyggnation

Nybyggnation GRUNDALTERNATIVET

Ombyggnation i befintlig anläggning 

ingår i kalkyl

Ombyggnation i befintlig anläggning 

ingår EJ i kalkyl

AREA (BTA)

Nybyggnation 4800 kvm

Ombyggnation 1200 kvm





ALT 2 GRUNDALTERNATIVET NYBYGGNAD
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25x16,5m 
BASSÄNG

6 simbanor
Hopptorn: 1m + 3m

BARNBAD
Lektema

UNDERVISNINGS-
BASSÄNG

2 grupper
16,67 x 8m

Rörlig bassängbotten

REHAB & RELAX 
2st Bubbelpooler, bastur
Behandlingsrum (extern)

ENTRÉHALL 
SERVERING

TEKNIK

FRISKVÅRD/ GYM

OMKLÄDNING
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Nybyggnation

Nybyggnation GRUNDALTERNATIVET 

AREA (BTA)

Nybyggnation 5500 kvm

PERSONAL-
UTRYMMEN





ALT 3 ”LITEN” NYBYGGNAD
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25x12,5m 
BASSÄNG

6 simbanor, grund 
bassäng

SMÅBARNSPOOL

UNDERVISNINGS-
BASSÄNG

10 x 8m
Rörlig bassängbotten

REHAB 
Behandlings-rum (extern)

TEKNIK

FRISKVÅRD/ GYM

OMKLÄDNING
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Nybyggnation

Nybyggnation MINSKAT FÖRSLAG

AREA (BTA)

Nybyggnation 4500 kvm

PERSONAL-
UTRYMMEN

MINIRELAX
Familjebastu 

Varmpool 

ENTRÉHALL 
SERVERING





SÄRREDOVISNING: HOPPTORN
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25x16,5m 
BASSÄNG

6 simbanor
Hopptorn: 1m + 3m
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Varför hopptorn i nya simhallen?   
Attraktiv aktivitet för sport och hälsa!

Befintliga Vasahallen har hopptorn som är en mycket populär 
aktivitet bland ungdomar, tonåringar. 

Aktivitet som främjar rörelse och det till en grupp som ej har 
mycket andra funktioner i simhallen (i kommunen?). 

Hopptorn kan nyttjas av simhoppklubb. Djupdel kan nyttjas av 
dykklubb. 

Hopptorn avser hopp på 1m respektive 3m. 

I kalkyler för alternativ 1, 2 ingår hopptorn, EJ i alternativ 3. 

AREA (BTA)
Hopptorn påverkar inget ej golvarea med förutsättning att 
tävlingsmått finns runt 25m-bassängen

Påverkar vattendjup och rumshöjd. 





SÄRREDOVISNING: FRISKVÅRDSLOKALER

24

FRISKVÅRD/ GYM
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Varför friskvårdslokal i nya simhallen?   
Mötesplats för friskvård och hälsa! 

Kunna träna vått och träna torrt. Förbättra kommuninvånarens 
tillgänglighet till anläggningen och till funktioner som främjar 
rörelse och hälsa. 

Friskvårdslokal kan drivas av privat operatör mot hyresintäkt 
eller av badets verksamhet. Möjlig intäkt skiljer sig åt i 
alternativen. 

Friskvårdslokaler kan även anordnas efter ombyggnation 
bassängrum i befintlig anläggning. 

I kalkyler för alternativ 1-3 ingår friskvårdslokaler i nybyggnad 
och med följande storlek: 

AREA (BTA)

Nybyggnation 450* kvm
*Area avser 400kvm friskvårdslokal samt utökad area för 
kommunikation samt teknikutrymmen.





INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYLER
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Typ Idag

Bad inkl gym 28 000
Förening/skola/ 
aktiviteter 25 000

Gym ingår i badet

Totalt antal besök 53 000

Nuläge Ny simhall

BESÖKSTAL

Typ Blivande 

Bad inkl gym 50 000
Förening/skola/ 
aktiviteter 35 000

Gym 20 000

Totalt antal besök 105 000
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Dagens besökstal innehåller besökare till både simhall och friskvård (gym) 

Antal badbesök per invånare i Hedemora kommun (15 500) beräknas till 1,8. Motsvarande 
anläggningar i Sverige har mellan 1-3 besök per invånare och år. 

Besöksantal i ny anläggning beräknas till totalt 105 000 årsbesök där allmänhetens bad ökas till 3,2 
besök per invånare och år, vilket motsvarar förväntad attraktivitet i föreslagna alternativ. 





Prislista FÖRSLAG Prislista idag

Enkel 12-klipp Årskort Enkel 12-klipp Årskort

Barn 0-2 år Gratis Gratis Gratis Gratis 0-5år

Barn 3-11 år 30 300 900 30 260 950

Barn och Ungdom 12-17 år 40 400 1 200 30 260 950

Vuxen 18 år + 70 700 2 100 50 475 1800

Grupp 180    2 vuxen + 2 barn 110    2 vuxen + 3 barn    

FÖRSLAG ENTRÉAVGIFTER
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Öppettider FÖRSLAG Öppettider IDAG Öppettider FÖRSLAG Öppettider IDAG

Ny simhall Befintlig simhall (kassa) Gym/friskvård Befintligt Gym 

Måndag 12.00 – 20.00 14.00 – 16.00 (14-16)               05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Tisdag 06.30 – 20.00 06.30-08.30
15.00 – 19.45 (15-19) 05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Onsdag 12.00 – 20.00 15.00 – 19.45 (15-19) 05.00 – 08.00
15.00 – 21.00

05.00 – 08.00
15.00 – 21.00

Torsdag 06.30 – 20.00 06.30 – 08.30
15.00 – 19.45  (15-19)         05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Fredag 06.30 – 20.00 06.30 – 08.30 
13.00 – 19.45  (13-19) 05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Lördag 09.00 – 16.00 10.00 – 15.45  (10-15) 05.00 – 16.00 05.00 – 16.00

Söndag 09.00 – 16.00 Stängt (stängt) 05.00 – 21.00 05.00 – 21.00

Totalt antal 
timmar 70,5 35 105 105

FÖRSLAG ÖPPETTIDER
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Föreslagna öppettider skapar hög tillgänglighet till 
anläggningen för Hedemora kommuns invånare.





ÅRSKOSTNAD
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Syftet med förstudiens kalkyler är att översiktligt redovisa 
investeringskostnader, intäktsmöjligheter, drift- och kapitalkostnader 

och därmed en 
ÅRSKOSTNAD för Nya Vasahallen

Med fokus på årskostnad istället för investeringskostnad under planering och projektering kan  
investeringar utföras som sänker anläggningens driftskostnader och ökar anläggningens hållbarhet. 

Det kan även vara åtgärder som påverkar anläggningens attraktionskraft, ökar mängden 
kommuninvånare som besöker anläggningen och som därmed ökar intäkterna. 

Tex materialval och lösningar som underlättar städning (hållbarhet, personalkostnad)

Tex flexibel anläggning med ställbart vattendjup i undervisningsbassäng för vattengympa, 
vattenträning, babysim med mera (intäktsmöjlighet)

Tex hög grad tillgänglighet både gällande fysisk utformning av anläggningen och gällande öppettider 
vilket medför att fler kommuninvånare kan nyttja anläggningen. 

Tex återvinningssystem och klimatskalets uppbyggnad som sänker byggnadens energiförbrukning 
(hållbarhet, driftkostnader)





KALKYLENS UPPBYGGNAD
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Investeringskostnader 
Investeringskalkylen grundar sig på aktuella entreprenadsummor 
i liknande projekt, genomsnittligt kvadratmeterpris 42 000kr.

Kvadratmeterpriset förutsätter innehåll enligt alternativen där 
olika funktioner är olika kostnadsdrivande. 

Nyproduktion av friskvårdslokal beräknas till 25 000kr/ kvm. 

Byggherrekostnader och oförutsett beräknas till 10% vid 
nybyggnad, 15% vid ombyggnad. 

Kapitalkostnad
Kapitalkostnaden för investeringen grundar sig på Hedemora 
kommuns förutsättningar:  

1% internränta och 33 års avskrivning, vilket innebär 4% årligen. 

Driftkostnader  
Personalkostnader beräknas utifrån anläggningens storlek, 
funktioner och öppettider. Personal beräknas i sin helhet för ny 
anläggning, exklusive övriga funktioner i befintliga Vasahallen. 

Drift- och underhåll beräknas enligt riktlinjerna från Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, för motsvarande anläggningar, 
700kr/ kvm. 

Övriga kostnader, tex marknadsföring, licenser mm beräknas till 
150kr/ kvm. 

Intäkter
Intäkter fördelas enligt följande

- Entréavgifter, servering, försäljning och övriga aktiviteter. 

- Hyresintäkter från extern brukare av Rehab.

- Intäkter från Friskvård

I kalkylerna redovisas en sammanlagd summa av ovanstående. 





Nybyggnad
m2 (BTA)

Ombyggnad, 
anpassning

m2 (BTA)

Investerings-
kostnad**

Total 
investeringskostnad

Årlig kapital-
kostnad

Alt 1 Grundalternativet
Om-/tillbyggnad

4 800 221 760 000
249 360 000 kr 9,975 Mkr 

ca 1 200* 27 600 000

Alt 2 Grundalternativet
Nybyggnad 5 500 254 100 000 kr 10,164 Mkr 

Alt 3 ”Liten”
Nybyggnad 4500 207 900 000 kr 8,316 Mkr

INVESTERINGSKALKYL ALT 1 GRUNDALTERNATIVET OM-/TILLBYGGNAD
ALT 2 GRUNDALTERNATIVET NYBYGGNAD
ALT 3 ”LITEN” NYBYGGNAD

Kalkylen är baserad på den storlek, i kvadratmeter BTA, som anges i respektive alternativ. I investeringskalkyl ingår mark till 0,5m utanför fasadliv, 
resterande tillkommer.
*Ombyggnad och anpassningar av befintlig byggnad för fortsatt drift i 25 år avseende Omklädning och passage, ca 1200kvm. 
**Investeringskostnad avser kvadratmeterpris nybyggnad 42 000kr, ombyggnad 20 000kr samt byggherrekostnader, oförutsett på 10% 
nybyggnad,15% vid ombyggnad. 

Rehablokaler för uthyrning av 4st behandlingsrum ingår med ca 100kvm.  
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Alternativ
Kostnader (Mkr) Intäkter (Mkr)

Årskostnad
Kapital Drift, 

underhåll Personal Övrigt Totalt Totalt

Alt 1 Grundalternativet 
Tillbyggnad 4800+1200 9,975 4,20 3,15 0,72 18,045 4,5 13 545 000 kr

Alt 2 Grundalternativet
Nybyggnad 5500 10,164 3,85 3,15 0,825 17,989 4,5 13 489 000 kr

Alt 3 ”Liten”
Nybyggnad 4500 8,316 3,15 3,15 0,675 15,291 3,9 11 391 000 kr

INTÄKTS- OCH DRIFTKALKYL ALT 1 GRUNDALTERNATIVET OM-/TILLBYGGNAD
ALT 2 GRUNDALTERNATIVET NYBYGGNAD
ALT 3 ”LITEN” NYBYGGNAD
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Drift-,underhåll baseras på SKRs rekommendation 700kr/m2
Personalkostnader 7st personal á 450 000kr
Övrigt, marknadsföring licenser 150kr/m2
Intäkter avser totalt entréavgifter, servering, försäljning, övriga aktiviteter och hyresintäkter rehab. 
OBS, i intäktskalkyler ingår operatörens intäkt 1,5Mkr (ej hyra). Om extern operatör ska driva gymmet avgår ca 1,1 Mkr på intäkterna och 
årskostnaden ökar med motsvarande. 





SÄRREDOVISNING FRISKVÅRDSLOKAL

m2
Investerings-kostnad

á 25 000kr
Byggherre 10%

Kapitalkostnad
(4%)

Drift, underhåll 
300kr/m2

Möjlig 
hyresintäkt

Möjlig intäkt 
operatör

Möjligt netto 
efter hyra för  

operatör

Friskvårdslokal
Nybyggnad 450* 12 400 000kr 310 000kr 135 000kr 445 000kr 1 500 000kr +1 106 500kr

*Area avser 400kvm friskvårdslokal samt utökad area för kommunikation samt teknikutrymmen. BTA. Omklädning och duschrum 
samnyttjas med simhallen. 

20 000 besökare motsvarar en intäkt på 1 500 000kr, snittintäkt på 75kr. OBS hyresintäkt. 1,1Mkr ska täcka driftoperatörens 
hyreskostnad, investering, personal mm. 
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ILLUSTRATIONER
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ILLUSTRATION ÖVERSIKTSVY FRÅN NORR
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ILLUSTRATION VY FRÅN NORR 
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ILLUSTRATION VY ENTRÉTORG
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ILLUSTRATION VY ENTRÉTORG
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ILLUSTRATION FRÅN UTESERVERING
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ILLUSTRATION ÖVERSIKTSVY FRÅN SÖDER
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ILLUSTRATION VY FRÅN SÖDER 
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..EN BRA SIMHALL FÖR HEDEMORA



Fördjupad utredning
• Ev. vidare utredning av innehåll 

• Separat ny simhall eller tillbyggd ny simhall inkl. anpassning till befintlig byggnad

• Medborgarnas åsikter

• Nytt användningsområde för befintliga simbassängsutrymmen

• Arkitektonisk utformning

• Energiutredning (solceller)

• Lokaliseringsutredning (vid separat ny simhall) 

• Ägande och drift (kommunen, kommunalt bolag eller extern part)

• Investeringens konsekvenser för Hedemoras ekonomi

• Ekonomiska medel för fortsatt utredning

3



Information om
bassängrenoveringar och 

nybyggda simhallar
Att ta lärdom av andra kommuner och deras erfarenheter



Det finns 460 simhallar i Sverige.
80% av dessa behöver renoveras

2

Länge föredrog kommunerna att renovera framför att bygga om, därefter har 
situationen vänt.
– Renovering blir i nästan alla fall dyrare, och ger inte en byggnad med lika lång 
livslängd som vid en nybyggnation
Dessutom medför det att anläggningen måste vara stängd i 1 - 3 år
samt att driftkostnaden blir högre.



Alternativ för framtida bad och simanläggning
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• Alternativ 0: Avveckla befintlig simhall – befintlig anläggning 
byggs om för andra ändamål. 

• Alternativ 1: befintlig simhall - byte av väsentliga komponenter 
men 
stomme, grund och bassänger behålls, stomme förstärks

• Alternativ 2: befintlig simhall - byte av alla väsentliga 
komponenter, inklusive stomme (= rivning och nybyggnad på 
samma plats och med samma fotavtryck som befintlig simhall)

• Alternativ 3: nybyggnad av ny anläggning bredvid befintlig 
simhall. 

Fokusera på årskostnad istället för investeringskostnad 

Tidplan för nytt badhus från politiskt beslut till färdigställd anläggning 
är 2,5-3,5 år, beroende på entreprenadform

15 – 20 år

40 – 50 år



Asbest & PCB sanering
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Sanering är en stor (och ofta tillkommande) 
kostnad vid renovering av simhallar.

Ofta finns det en hel del PCB och asbest, i 
klinkerfogar och fix, runt fönster, rörskarvar m.m. 

För att ta reda på vilka material och var ev. 
miljögifter finns behövs en miljöinventering. 

Miljökonsulten utför ständig provtagning under 
rivningens inledande skeden, för att rivarna ska 
veta var och hur mycket det måste saneras.



Bassängbesiktningen 2021-03-26
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• Stora rostgenomslag från armering
- Åtgärd kräver rivning, oklart hur omfattande

• Läckage vid skvalpränna, framförallt på utsidan
- Åtgärdas med nytt tätskikt på intilliggande ytor med   

anslutning ner i skvalpränna.
• Bristande tätning med läckage runt samtlig belysning

- Åtgärdas med ny tätning

• Några fält med klinker i bassänggolvet där fullt fäste 
saknas (annars generellt bra fäste även i väggar)
- Åtgärdas med rivning och ny klinkersättning 

• Rostavfärgning
- Åtgärdas med syratvättning i tom bassäng



Sammanfattning simhallsentreprenader
(Anläggningar med liknande utgångsläge som Hedemora)
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Renoveringar
Fagersta  2019-2021 32 mkr (+ ev. 9)
Östhammar 2016-2019 32,7 mkr
Ludvika 2012-2013 5,3 mkr (enbart sista etappen)
Nyköping 2013-2016 221mkr

Nybyggda simhallar
Borlänge 2018 - 2021 84,7 mkr
Sala 150-250 mkr (budgeterat)
Håbo 191 mkr



Renoveringar
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Fagersta 2019-2021 (öppnar ev. i höst)
I samband med installationen av en bubbelpool 2019 upptäcktes fuktproblem. 
Ursprungsplanen var att renovera fuktproblemen. Budget 5-7 mkr.

När betongkonstruktionen blev synlig uppdagades olika uppbyggnader av konstruktionsbetong och 
betongen satt "löst" på stora delar av golvytan.

Betongpelarna i kulvert runt bassäng visade sig vara i så dåligt skick att åtgärd var akut. Konstruktör 
anlitades och åtgärden blev nya fundament med specialbetong.
15000 kvm tak byggdes om. Stålpelare, glaspartier, dörrar, startpallar, bänkar och läktare har 
renoverats eller bytts ut. 
Styrsystem för vattenreningen samt ventilationsaggregat inkl. ledningar, rännor och brunnar har 
bytts ut.

NVK upplever att projektet har fungerat väl. Man har rapporterat om nyupptäckta skador och 
projektets fortgång för politiken. Dock har man i detta missat att rapportera hur de extra skadorna 
och åtgärderna påverkat projektet kostnadsmässigt.

Vid årsskiftet 2020-2021 var kostnaderna uppe i 32 mkr
…Under våren påbörjas en omfattande renovering av omklädningsrum. Budgeteras 9 mkr.



Renoveringar
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Östhammar
Gimo Simhall renoverades 2016-2019
32,7 mkr inkl. anpassningar åt verksamheten.
Efter flera rejäla undersökningar togs det fram 3 kategorier på åtgärder:
Röda akuta åtgärder, Gula åtgärder för att klara ytterligare 15 år samt gröna
åtgärder som ger mervärde åt byggnaden.
Sedan baserades upphandlingen på röda och gula åtgärder.

Med vattenbilning och sprutbetong sparades både tid och pengar, därefter lades 
matta istället för klinker i bassängen. Största läckaget hade varit vid glidfogarna 
under skvalprännan, nu tätar mattan även dessa delar och klinker är lagt ovanpå 
mattan ovanför vattennivån.

Stora saneringsåtgärder behövdes inte då detta var utfört sedan tidigare.

Nu pågår diskussioner om hur framtida simhall ska se ut efter dessa 15 år.



Renoveringar
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3. Ludvika simhall
21 dec 2011 stod  det så här i DT:
” För tredje gången på fem år lär stora bassängen i Ludvika simhall behöva stängas 
under en längre period.
Återigen har sättningar fått kakel att resa sig på bassängbotten.
Nu väntar torrläggning inom kort, följt av reparation.”

2012-2013 utfördes en stålrenovering av simtävlingsbassäng, inklusive 
banmarkeringar, simtävlingsutrustning och 20 st undervattensbelysningar.
En renovering där rostfritt stål monteras utanpå befintligt klinker. 
Enligt Ulf Adolfsson på kommunfastigheter Ludvika har dom inte haft några 
problem sedan dess.

Sista etappen med stålrenoveringen kostade 5,3 mkr
Tyvärr finns det inte kvar några uppgifterna om kostnader för arbetet 
konstruktionen tidigare år.



Renoveringar

10

Nyköping
Kommunen renoverade Hjortensbergsbadet en ”relativt” ny anläggning från 1986.
När planerna på renoveringen inleddes räknade politiker och tjänstemän med en 
investering på 35–50 mkr.

När kommunen gjorde upphandlingen för uppdraget kom det endast en offert –
och den var på 107 mkr från ett lokalt bolag. 
Arbetet inleddes med en kontroll av byggnaden, som inte hade kunnat göras när 
badhuset var öppet. 

Det som hittades var bland annat sprickor i flera bärande balkar, en vattenskada 
under golvet i simbassängdelen samt skadad betong i grunden. Budgeten hamnade 
på 147 mkr.
Kommunen tvingades riva betongkonstruktionen till grunden.

Badhuset stängdes i 2013 och öppnades först 2016. Drygt tre år senare.

När anläggningen är färdig lär investeringen ha landat på 221 mkr.



Nybyggnation
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Borlänge 

2018-2020 
20-30 mkr Blev 84,9 mkr
Partneringentreprenad
(meningsskiljaktigheter med entreprenör)

Utbyggnad innehållande rehabiliteringsbassäng 8X25 m i rostfritt 
bassängmaterial med ingång från Maserhallens ordinarie entré
Den nya bassängen har två stycken höj- och sänkbara golv på 8 och 16 
meter vardera med möjlighet att ställa om från ytan ner till 180 
centimeters djup oberoende av varandra. 

Bassängen kan delas av med en ljuddämpad skiljevägg som är höj och 
sänkbar från taket gör det möjligt för två grupper att använda 
multibassängen samtidigt och att vattendjupet kan anpassas till olika 
behov.



Nybyggnation
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Sala.
Renoverar Lärkans Familjebad för 4 miljoner kr. (ser ut att landa på 5-6)

Stängde juni 2019 p.g.a. skador.  Öppnas e. sommaren i år. 
(Det var svårt att få in anbud vid upphandling)
Renoveringen består av betonglagning, tätskikt och nytt klinker i 25m 
bassängen och lilla bassängen. Övriga delar förblir stängda.
Målet är att få anläggningen att hålla 5 år, tills den nya simhallen är 
byggd.

Man planerar ny simhall för 150-250 miljoner kr. innehållande en 50 m 
bassäng med flyttbar vägg för att kombinera allmänhet och 
föreningsaktivitet samt  en barnavdelning för familjer.
Att bygga och driva i kommunal regi anses bli billigast.



Nybyggnation
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Håbo

Bygger ny simhall på parkeringen bredvid den befintliga anläggningen. 
• En 25-metersbassäng med åtta simbanor.
• Ett småbarnsbad för familjer.
• En delbar undervisningsbassäng 16,7 meter lång och 8 meter bred.
• En bassäng med höj- och sänkbar botten i befintlig rehab- och relaxavdelning.

Det kommer finnas utrymme för entré, enklare matservering, dusch/omklädning 
och personal. Det byggs också läktare och utrymme för friskvård.

Arbete att upphandla en entreprenör pågår och simhallen beräknas preliminärt 
vara klar årsskiftet 23/24
Beslutad investeringsbudget för den nya simhallen är 191 miljoner kronor.
Beräknad årskostnad 10,2 mkr (vid 40 års avskrivning och 1,5% internränta)



Rostfritt eller klinker?
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Klinker har använts som ytskikt i simbassänger i urminnes tider och ger 
ett ljust intryck och ett bra grepp att gå på.
Klinker är samtidigare ett billigare material än rostfritt stål.
Men allt fler bassänger byggs eller renoveras med rostfritt stål.
Anledningar till det kan vara:
• Ofta snabbare byggtid vilket kan medföra besparade 

investeringsmedel.
• Enklare underhåll, inga tätningsfogar eller klinkerplattor som måste 

bytas
• Ev. kan klorhalten sänkas



Fördelar/Nackdelar
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Renovering
Möjlighet till billigare investering om förutsättningarna medger enklare åtgärder

Hög risk för skenande åtgärdsbehov och därmed kostnader

Lång stängd period under renoveringen

Samma eller liknande fotavtryck alt. dyra anpassningar till moderna krav och önskemål

Kortare livslängd  på byggnaden – Vad gör vi sen?

Nybyggnation

Möjlighet att utforma anläggningen energieffektivt och med effektiv badsäkerhet

Möjlighet att med utformning och modern teknik locka alla invånare till besök

Möjlighet att kombinera omklädning/dusch med aktiviteter på Vasaliden

Möjlighet att anv. befintliga rum för andra aktiviteter

Längre livslängd på byggnaden

Högre investeringskostnad initialt (beroende på utformning)



Besök Vasahallen simbassänger
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Antalet badgäster har minskat under 2019, 
2020 och 2021. Orsakerna är:
- Renovering av lokaler (steg 4) har 

påverkar antalet besökare i simhallen 
under 2019 och 2020.

- Pandemin har påverkat antalet 
besökare under 2020 och 2021.

Intäkter under de senaste 6 åren har pendlat. Orsakerna är:
- Under 2019 och 2020 har intäkterna påverkats av 

renovering i lokalerna (steg 4)
- Pandemin har påverkat intäkterna från mars 2020 och 

det fortsätter även under 2021.

I Sverige har utvecklingen gått från att cirka 15 % av befolkningen som besökte anläggningar för 
cirka 20 år sedan till dagens siffror på cirka 30 % av befolkningen. Mycket på grund av att 
anläggningarnas utbud av tjänster har ökat till att tillgodose fler målgruppers behov.



Ägande och drift
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Mer än nio av tio simhallar ägs av kommuner.
I det stora flertalet, cirka 85 procent, drivs också verksamheten av kommunala 
enheter.
Fler kommuner har under senare år, prövat alternativa drifts- och ägandeformer. 
Främst för att få ner investeringskostnaden.

Olika driftformer:
a): Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi.
b): Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi.
c): Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva 
anläggningen i privat regi. 

Flera kommuner har på senare tid utfört utredningar som pekar på att det billigaste 
alternativet är alt. a) om man ser till årskostnad med allt inräknat.



Årskostnader
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Årskostnaden för att driva befintlig anläggning var ca 9,1 mkr år 2020 (OBS hela Vashallen)

Årskostnaden för en nyrenoverad simanläggning med avskrivning på 15 år är beroende 
på vad vi ska räkna på för innehåll

Årskostnaden för en nybyggd simanläggning med avskrivning på 33 år är beroende på 
vad vi ska räkna på för innehåll

Exempel:
Håbo nybygge 191 mkr 10,2 mkr/år 40 år
Götene nybygge (183 mkr planerat) 11,7 mkr/år 33 år 
(avslogs. 5,8 mkr extra i drift och reparation beslutades istället)
Haninge nybygge 352 mkr 14,7 mkr/år 30-50 år (komponent avsk.)
Kristianstad Nybygge 510 mkr 24mkr/år
Enköping nybygge 388 mkr 29 mkr/år
Vindeln nybygge (50 mkr planerat) ökning 2,4 mkr/år 50 år 



Behov av ytterligare underlag? 

19

Oenighet i utformningen av framtida sim och badanläggning i 
Hedemora?

• Nuläges-, omvärlds och behovsanalys – Fördjupning?

• Kostnads-, intäkts- och besöksanalys – Fördjupning?

• Drifts- och ägarformer - Utredning kostnader för Hedemora ?
(nuvarande kostnad mot ev. framtida kostnad)



Hur går vi vidare?
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Åtgärder för bärighet och torr konstruktion 
Investeringsprojekt: Renovering Vasahallen återstår ca 1 mkr.

Utredningar, besiktningar & beräkningar (delvis klart)
Ventilera (klart)
Stämpa upp (pågår)
Torr betongkonstruktion  (projektering pågår)
• Fiberarmerad PVC-duk prel. 0,9 mkr inkl. installation (exkl. ev. spackel och 

genomföringar)
• Nya lysen och dysor m.m. prel. 0,2 mkr 
• Tätt mellan skvalprännor och golv (inväntar prisuppgifter)
Ska vi gå vidare med detta? Finansiering?

Reningsanläggningens livslängd?

Dessa åtgärder ger politiken tid att besluta framtida sim och bad för Hedemora
Vilka ytterligare beslutsunderlag ska tas fram?
Vilken inriktning tar vi?  Och med vilket innehåll?



Information om
Vasahallens simbassänger
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Sammanfattning
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Vasahallens simbassänger försvagas och åtgärder behövs för att kunna 
hålla anläggningen öppen.
Samtidigt behövs också direktiv för framtida bad, simning och 
simundervisning i Hedemora.
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Betongkonstruktionen 

Idag har konstruktionen skador av varierande grad beroende på mängden 
fukt och klorider som orsakar kemiskt angrepp i betongen. 
Att motverka läckage och därmed hålla betongen torr är vitalt för 
konstruktionens livslängd.
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Läckage runt skvalprännor

Vatten tar sig in under skvalprännorna via flera olika vägar och 
tillför fukt och klorider i betongkonstruktionen.
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Säkerställande av bibehållen bärighet 

Betongbjälklaget runt simbassängerna vilar på en kant vid 
skvalprännorna.
En kant där de värsta skadorna finns och som fortsätter försämras 
av ständigt tillskjutande fukt.
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RISE Research Institutes of Sweden AB 
i maj 2020 slutförde RISE Research Institutes of Sweden AB en 
undersökning av bassängerna i Vasahallen. 
Undersökningen syftade till att bedöma betongkonstruktionernas tillstånd 
och återstående livslängd samt att ge förslag till eventuella åtgärder.

I sammanfattningen poängterar man att det kemiska angreppet i betongen 
har medfört att vissa konstruktionsdelar har nått sin livslängd samt att 
hållfasthet är nedsatt till en nivå så att erforderlig bärförmåga inte uppfylls.

Beständighetsproblemen som bassängen har kvarstår och 
skademekanismerna kommer vara passiva så länge betongen hålls torr. 
Det är därför viktigt att inte vatten tränger in i betongen samt att 
utrymmena under bassängen ventileras väl. Detta kommer att avgöra 
konstruktionens livslängd i övriga oskadade delar.
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Ytskikt i simbassäng

Kemikalier i vattnet äter upp cementen i sättbruket och sakta men 
säkert blir det bara sanden kvar. Plattor lossnar eller spricker och 
kan ge upphov till sylvassa kanter. 
Ett vanligt tecken på att en bassäng är på väg att försvagas är att det 
går sönder en klinkerplatta vid ett utlopp. Det är ofta det första 
stället som sättbruket försvagas.
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Krav

Alla barn som slutar årskurs 6 i Sverige ska kunna simma 200 meter 
står det i skolans läroplan.
Det är skolornas skyldighet att bereda simundervisning och tillse att 
eleverna når det målet.
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Konsekvenser

Simanläggningen kan bli tvungen att stänga på kort varsel om 
klinkerytskiktet i bassängerna lossnar eller spricker. Det samma 
gäller om bärigheten i betongbjälklaget runt stora simbassängen 
inte kan säkerställas.
En stängd simhall medför att föreningar och allmänheten blir 
tvungen att vända sig någon annanstans samt att skolornas 
åtagande vad gäller simundervisning inte kan utföras i Vasahallen.
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Ev. konsekvenser vid reparation

Vid en eventuell tillfällig lagning i stora simbassängen kan arbetet komma 
att kräva större åtgärder än beräknat. Några exempel:

Vid arbeten så som håltagning i bassäng eller ev. byte av ett utvalt område 
med klinkerplattor kan det komma att äventyra infästningen av intilliggande 
plattor och utvalt område kan då bli betydligt större än vad som 
ursprungligen var tänkt. 

Vid eventuell åtgärd som kräver att bassängvatten tappas ur och sedan fylls 
på kan klinkerplattornas infästning äventyras dels från vattnets rörelser och 
tryckförändring vid tömning och påfyllning, men framförallt p.g.a. att luft 
tar sig in bakom klinkerplattorna.  
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Åtgärder 2021

Säkerställande av bärigheten i betongbjälklaget runt stora 
simbassängen är av stor vikt.
Utplacering av stämp och ev. balk hållfasthetsberäknat för att för att 
säkra bärigheten tills en permanent lösning är utförd.
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Åtgärder 2021

Betongutredningen pekar på vikten av att hålla betongen torr och har 
föreslagit att vattennivån sänks och därmed hindras från att tränga in i 
bassängens övre fogar och vinklar och sedan vidare ut i betongen.

En sänkning av vattennivån är dock inte någon enkel åtgärd eftersom 
systemet idag är byggt på att nivån regleras genom att vattnet rinner över 
bassängkanten ner i skvalprännorna.

Vi arbetar med att ta fram lösningar på detta som t.ex. rörgenomföringar 
med breddavlopp för vattnet på insidan av bassängens båda långsidor.

Ett nytt tätskikt över bassängkanten har diskuterats men är tyvärr inte 
effektivt då bassängen helt saknar ursprungligt tätskikt att ansluta mot.
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Åtgärder 2021

Skvalprännorna har även en annan funktion som är att leda bort 
vatten från ytorna runt bassängen. Vatten från t.ex. rengöring eller 
lek i simbassängen.
Denna avrinningsfunktion kan säkerställas med en ombyggnation av 
skvalprännorna. Utan behovet av cirkulation på bassängvattnet via 
skvalprännorna kan enklare avrinningsbrunnar och slitsrännor 
användas för städ/spillvatten.
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Åtgärder 2021

Luftfuktigheten i teknikutrymmena under bassängerna är hög p.g.a. 
reningsbassängens funktion. Betongutredningen föreslår att vi utför åtgärder 
för att minska luftfuktigheten.
Arbeten för att begränsa den fuktiga luften har utförts med akrylglas vid 
reningsbassängen. Vi kommer också att göra justeringar i ventilationens 
placeringar i dessa utrymmen för att ventilera bort fuktigheten bättre.
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Tider och livslängd
Betongutredningen pekar på att åtgärder bör utföras inom 2 år varav 14 
månader återstår.

Tid för utförande av åtgärder under 2021 är svår att beräkna beroende på 
omfattningen av erforderliga åtgärder.
Verksamheten kan bli lidande både medlemsmässigt och ekonomiskt.

Om utförda åtgärder får effekt och betongen hålls torr ger det 
konstruktionen ytterligare ca 10-15 år.

Livslängden på bassängens klinkerytskikt är däremot kortare, och därmed 
behöver vi ett beslut om framtida sim- och badanläggning i Hedemora 
inom kort.
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Renovering eller nybyggnation?
Alternativen har olika för- och nackdelar

Framtida sim och bad i Hedemora

Renovering av befintliga bassänger (inklusive byte av 
reningsanläggning)
• Renovering av den befintliga anläggningen, med nytt tätskikt, 

klinker och skvalprännor. 
• Montering av fiberarmerad PVC-duk. 
• Montering av rostfri bassäng inuti befintlig simbassäng.
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Nybyggnation

Vid en ev. nybyggnation öppnas möjligheten till att använda befintlig 
bassängyta till andra ändamål, så som t.ex. utöka sporthallens verksamhet.

En fördel vi har i Hedemora jämfört med många andra kommuner är 
grusplanen intill Vasahallen, en lämplig yta centralt och intill befintlig 
anläggning. 
Vid ett sådant utförande kan man också få till en gemensam användning av 
omklädning och duschmöjligheter för idrottare på Vasaliden.

• Färdiga badhuskoncept

• Simbassänger i rostfritt material
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Ekonomi
Åtgärder 2021
Budget för åtgärder 2021 (Vasahallen renovering steg 5) 1300 tkr

Olika utföranden behövs beroende på den befintliga anläggningens 
skick samt behovet och omfattningen av underarbeten.
Kostnaderna för de flesta av renoveringsalternativen är svår att 
beräkna för att delar av den befintliga anläggningens skick inte helt 
går att bedöma utan att påbörja vissa rivningsmoment. 
Det här är en del i att flertalet bassängrenoveringar i landet har gått 
över budget.
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§ 43 Dnr BN046-22   041 

Budget 2023 
 
Sammanfattning 
Preliminära budgetramar 2023 beslutades vid kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 18 januari 2022. 

Förvaltningschef redogjorde för de preliminära budgetramarna där 
bildningsnämndens budget räknats upp med 1,3%, medan kostnaderna 
förväntas öka med 3,0% i enlighet med SKRs prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

Den preliminära ramen är 5,9 mkr högre än budget 2022 men 7,7 mkr lägre 
än budget 2022 plus PKV. 

Förvaltningschef redogjorde också för kommunfullmäktiges beslut att 
bildningsnämnden och övriga nämnder ska bereda budgetutrymme för 
Ungdomens hus 2023. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 7 februari 2022 och det 
beslutades att påbörja arbetet med budget i balans 2023 och att det även ska 
beredas plats för Ungdomens hus.  

Förvaltningschef redogjorde för tidsplanen för budget 2023. 

Bildningsnämnden behandlade ärendet den 14 mars 2022 och det beslutades 
att bildningsnämnden har tagit del av rapporten och att 
bildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2023. 

Vid bildningsnämndens sammanträde den 11 april 2022 redogjorde 
förvaltningschef för nu kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar 
2023. Vidare redogjorde förvaltningschef för resursfördelningen för 
grundskola samt tidigare års effektiviseringsförslag.  

Vid bildningsnämndens sammanträde den 25 april 2022 redogjorde 
förvaltningschef för utmaningar och möjligheter för respektive 
verksamhetsområde.  

Bildningsförvaltningen har med stöd av ekonomiavdelningen beräknat 
faktiskt befintlig verksamhet 2023 till 464 642 tkr, 6 843 tkr över ram.  

Forts. § 43 
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Forts. § 43 

Förvaltningschef redogjorde för beräkningarna och förklarar att det med 
tanke på osäkerheter i prisutvecklingen, omvärldsläget samt osäkerhet i barn- 
och elevflöden får beräkningen anses osäker, den är dock den mest 
kvalificerade kostnadsberäkning av befintlig verksamhet som går att 
åstadkomma 8 månader före budgetårets början.  

En minskning av antalet barn i förskolan bidrar till den största minskningen 
av budgetbehov. Kostnaden för bland annat livsmedel, befintlig personal 
samt ökade hyror ligger dock över 3 %.  

Vidare redogjorde förvaltningschef de 14 åtgärder bildningsförvaltningen 
föreslår. Av dessa är 2 kostnadsutökningar, 1 kostnadsneutral och återstoden, 
11 effektiviseringar. Totalt innebär åtgärderna en effektivisering om 6 343 
tkr, bildningsförvaltningen lägger därmed ett budgetförslag i balans.  

Effektiviseringsförslaget innebär en minskning av personalstyrkan med 5,8 
tjänster.  

Förvaltningschef redogjorde även för bildningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan för 2023. Planen utgår från en investeringsbudget om 1,5 
mkr, lika stor investeringsbudget som 2022. 

Likt 2022 föreslår bildningsförvaltningen även att investeringsutrymmet 
fördelas på tre huvudområden, inventarier, arbetsmiljöåtgärder samt 
utemiljö.  

Ett förslag till detaljplan för investeringar 2023 lämnas till 
bildningsnämnden under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 
Underlag från ekonomichef den 12 januari 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9 
Kommunlistans budgetförslag den 7 februari 2022 
Bildningsnämnden den 7 februari 2022 § 5 
Bildningsnämnden den 14 mars 2022 § 20 
Bildningsnämnden den 11 april 2022 § 32 
Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 11 april 2022 
Presentation gällande budget 2023, diskussionsmaterial den 25 april 2022 
Bildningsnämnden den 25 april 2022 § 39 
Förslag till verksamhetsförändring från bildningsförvaltningen den 29 april 
2022 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 29 april 2022 
Förslag till investeringsbudget 2023 från bildningsförvaltningen den 2 maj 
2022 
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Forts. § 43 

Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 2 maj 2022 
Uppdaterat förslag till budget 2023 från bildningsförvaltningen den 4 maj 
2022 
Kommentarer till bildningsförvaltningens budgetförslag 2023 den 4 maj 
2022 
Majoritetens budgetförslag inkl. kommentarer den 9 maj 2023 

Yrkande 
Allan Mattson (KL) yrkar att bildningsnämnden antar kommunlistans förslag 
till budget 2023 och investeringsbudget 2023. 

Kommunlistans budgetförslag 2023 

Invånare  15 535 
Kr/invånare enl. SKR 22:15 71 459 tkr 
  
Skatter 50 321 x 15 535 781 739 
Inkomstutjämning 14 035 x 15 535 218 033 
Kostnadsutjämning 1 922 x 15 535 29 858 
Regleringsavgift 1 566 x 15 535 24 327 
LSS-utjämning 849 x 15 535 13 189 
Fastighetsavgift 2 766 x 15 535 42 969 
Finansnetto 5 000 
Summa att fördela till verksamheten 1 115 115 
  
Kommunstyrelseförvaltningen 75 000 
Bildningsförvaltningen 472 000 
Omsorgsförvaltning 467 000 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 58 000 
Överförmynderiet 3 000 
Revision 1 000 
Gemensamma kostnader 10 500 
Ökning pensionskostnader 13 700 
 1 100 200 
Oförutsett 4 000 
Resultat + 10 915, 1 % 
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Forts. § 43 

Ordförande yrkar på en begäran om utökad budget med 9 miljoner kronor. 

Majoritetens budgetförslag 2023   

 

    Nettoförändring 
 

 Benämning på förändringen 
Budget-

året 
Helårs-

effekt Årsarb 
 

    Summa 2 244   2,2 
 

  601 Tillbakaläggande av besparing F-6 (2 tjänster) 1 224   2,0 
 

  603 2 fältassistenter 1 100   2,0 
 

  604 Ökade intäkter Vux (= minskat rambehov) -500     
 

  605 Effektivare samverkan mellan Martin Koch-gymnasiet och vux -1 280   -2,0 
 

  606 Ungdomens hus, enligt beslut av KF 1 000     
 

  608 Förbrukningsinventarier  500     
 

  612 Beredskapslager 200   0,2 
 

    Totalt 2 244   2,2 
 

      
 

  Befintlig verksamhet 464 142   
 

  Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan     
 

  Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan 2 244   
 

                            Summa budget 466 386   
 

      
 

  Ram enl KSAU 457 800   
 

  Ramjustering     
 

  Summa justerad ram 457 800   
 

      
 

  Avvikelse från justerad ram -8 586   
 

  Majoritetens äskande, tillägg 9 000   
 

  Majoritetens äskande, ram 466 800   
 

 

Ordförande ställer de båda yrkande emot varandra och finner att majoritetens 
yrkande att begäran en utökad budgetram för 2023 med 9 miljoner bifalles.  
 

Forts. § 43 
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Forts. § 43 

Investeringsbudget 2023 

Allan Mattson (KL) yrkar att bildningsnämnden antar kommunlistans förslag 
till investeringsbudget 2023.  

Inventarier MK 0,1 
Kostenheten  (gryta-ugn) 0,4 
Bibl. Personalrum 0,1 
Inventarier 7–9 0,2 
Arbetsmiljö F – 6 0,3 
Inventarier Vasahallen 0,2 
Köket Ekorren 0,3 
Summa investeringar 2,0 
 

Ordförande yrkar på bildningsförvaltningens investeringsförslag 2023.  

Inventarier, förskola, skola, matsalar, kök och fritidsanläggningar 700 tkr 
Arbetsmiljöåtgärder    400 tkr 
Utemiljö, skola och förskola   400 tkr 
Summa                       1 500 tkr 

Ordförande ställer de båda yrkande emot varandra och finner att 
bildningsförvaltningens förslag bifalles. 

Reservation 
Allan Mattson (KL) reserverar sig för eget förslag.  

Bildningsnämndens beslut  
1. Bildningsnämnden har tagit del av bildningsförvaltningens förslag 

för en budget i balans enligt kommunstyrelsen preliminära budgetram 
den 18 januari 2022, men ställer sig inte bakom förslaget.  

2. Bildningsnämnden begär från kommunfullmäktige om en utökad 
budgetram för 2023 med 9 miljoner kronor för att kunna fortsätta 
bedriva en bra verksamhet samt att inkludera Ungdomens hus 2023 
och utöka med ytterligare två fältassistenter.  

3. Bildningsnämnden antar bildningsförvaltningens föreslagna 
investeringsplan. 

Forts. § 43 
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Forts. § 43 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar om en ramförstärkning till 

bildningsnämnden på 9 miljoner kronor för att bildningsnämnden ska 
kunna fortsätta bedriva en bra verksamhet samt att inkludera 
Ungdomens hus 2023 och utöka med ytterligare två fältassistenter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget för 
bildningsnämnden i enlighet med bildningsnämndens förslag.  

Protokollsanteckning 
Melker Andersson (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
Vi anser det rimligt att bildningsnämnden tilldelas ytterligare 9 mkr i budget 
för 2023, då preliminär prognos för kommunen visar på ett överskott på ca 
37 mkr. 
 
Förvaltningschef meddelar avvikande mening med hänvisning till att 
bildningsnämnden genom sitt beslut inte fullföljer uppdraget från 
kommunstyrelsens arbetsutskott om ett budgetförslag i balans, i enlighet med 
Hedemora kommuns budgetprocess. 

  

Utdrag till 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 

 

Ajournering kl. 14.30 – 14.55 

~HEDEMORA 
~KOMMUN 
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bildningsnamnden@hedemora.se 

Organisationsnr 
212000-2254 
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Bildningsförvaltningen 
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Datum 
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Bildningsnämnden 

 

Investeringsplan 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen har på uppdrag av bildningsnämnden tagit fram ett 
förslag på investeringsplan och investeringsbudget för 2023.  
Den föreslagna investeringsplanen utgår från en investeringsbudget om 1,5 
mkr, lika stor investeringsbudget som 2022. 
Likt 2022 föreslår bildningsförvaltningen även att investeringsutrymmet 
fördelas på tre huvudområden, inventarier, arbetsmiljöåtgärder samt 
utemiljö.  
Ett förslag till detaljplan för investeringar 2023 lämnas till 
bildningsnämnden under höst 2022. 

 

Förslag till beslut 
 
 
 
 

John Steen 
Förvaltningschef 

 

 

 

~fil HEDEMORA 
~KOMMUN 



Nämnd/förvaltning:

Inv nr*/ 
proj.nr

Investeringens benämning
Investerings-
belopp, tkr

Planerad start Planerat avslut

BF 1 Inventarier förskola, skola, matsalar,kök och 
fritidsanläggningar

700

BF 2 Arbetsmiljöåtgärder 400
BF 3 Utemiljö  skola och förskola 400
BF 4 0 0
BF 5 0 0
BF 6 0 0
BF 7 0 0
BF 8 0 0
BF 9 0 0
BF 10 0 0
BF 11 0 0
BF 12 0 0
BF 13 0 0
BF 14 0 0
BF 15 0 0
BF 16 0 0
BF 17 0 0
BF 18 0 0

SUMMA 1 500

Datum Upprättad av

220429 Liv Turid Hjemstad

*/ Inv nr är löpnummer för resp förvaltn med prefix KSF, UF, SOC, VoO, KoF (ex KoF1, KoF2 o s v)
innan definitivt projektnummer har fastställts

BildningsförvaltningenINVESTERINGSPLAN ÅR 2023

Investeringar BN 2023-2025.xlsx /Investeringsplan 2023 Utskriftsdatum 2022-05-11 10:08

BN046-22   041



UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2023

Inv nr/proj.nr: */ Nämnd/förvaltning/verksamhet: 

BF 1 Bildningsnämnden

Investeringens benämning:

Inventarier förskola, skola, matsalar,kök och fritidsanläggningar

Beslut om investering (datum, §)

Investeringsbehov, beskrivning:

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:

Investeringsbelopp: Beräknad livslängd:

700 tkr 10 år

Driftkostnader enl bifogad kalkyl Kapitalkostnader (budgetåret)

Avskrivningar: 70,0 tkr
tkr/år Ränta: 8,8 tkr

Finansiering

Intern: Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut

Konsekvens av utebliven investering:

Datum Upprättad av

220429 John Steen

Möbler och utrustning till förskola och skola, idrottshall och  kök.

Investeringar BN 2023-2025.xlsx / BF 1 Utskriftsdatum 2022-05-11 10:09
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UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2023

Inv nr/proj.nr: */ Nämnd/förvaltning/verksamhet: 

BF 2 Bildningsnämnden

Investeringens benämning:

Arbetsmiljöåtgärder

Beslut om investering (datum, §)

Investeringsbehov, beskrivning:

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:

Investeringsbelopp: Beräknad livslängd:

400 tkr 10 år

Driftkostnader enl bifogad kalkyl Kapitalkostnader (budgetåret)

Avskrivningar: 40,0 tkr
tkr/år Ränta: 5,0 tkr

Finansiering

Intern: Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut

Konsekvens av utebliven investering:

Datum Upprättad av

220429 John Steen

Arbetsmiljöåtgärder, markiser och solskydd på förskolor och skolor.

Investeringar BN 2023-2025.xlsx / BF 2 Utskriftsdatum 2022-05-11 10:10
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UNDERLAG FÖR INVESTERING ÅR 2023

Inv nr/proj.nr: */ Nämnd/förvaltning/verksamhet: 

BF 3 Bildningsnämnden

Investeringens benämning:

Utemiljö  skola och förskola

Beslut om investering (datum, §)

Investeringsbehov, beskrivning:

Alternativ som undersökts för att täcka behovet:

Investeringsbelopp: Beräknad livslängd:

400 tkr Mer än 10 år

Driftkostnader enl bifogad kalkyl Kapitalkostnader (budgetåret)

Avskrivningar: 40,0 tkr
tkr/år Ränta: 5,0 tkr

Finansiering

Intern: Extern:

Tidplan för investeringen med start och avslut

Konsekvens av utebliven investering:

Datum Upprättad av

220429 John Steen

Lekredskap och utemiljö.

Investeringar BN 2023-2025.xlsx / BF 3 Utskriftsdatum 2022-05-11 10:10
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PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2023 
B"ld . f" It . I nm ;1s orva nmg Upprättad 2022-05-09 

g 
-!!! 
� VF nr 

601 

603 

604 

605 

606 

608 

612 

Nettoförändring 
Budget-

Benämning på förändringen året 

Summa 2 244 
Tillbakaläggande av besparing F-6 (2 tjänster) 1 224 

2 fältassistenter 1 100 

Ökade intäkter Vux (= minskat rambehov) -500

Effektivare samverkan mellan Martin Koch-gymnasiet och vux -1 280

Ungdomens hus.enligt beslut av KF 1 000

Förbrukningsinventarier 500 

Beredskaplager 200 

Totalt 2 244 

Befintlig verksamhet 464 142 
Tillfällig verksamhet en/ prioriteringslistan 

1-----1 

Förändringar (exkl tillfälliga) en/ prioriteringslistan 2 244 
Summa budget 466 386 

Ram en/ KSAU 457 800 
Ramjustering ,__ __ _. 

Summa justerad ram 457 800 

Avvikelse från justerad ram I 
Majoritetens äskande, tillägg 

-8 5861
9 000

Majoritetens äskande, ram 466 800 

Helårs-
effekt Arsarb 

2,2 
2,0 

2,0 

-2,0

0,2 

2,2 

Utskriftsdatum 2022-05-10 10:23 

BN046-22   041



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Reviderad 
2022-05-09 

VF   601 Tillbakaläggande av besparing F-6 (2 tjänster) 
Redan 2022 prognostiserar grundskolan F-6 ett underskott, vilket delvis beror på fler elever i 
behov av särskilt stöd men också på tidigare beslutade besparingar som varit svåra att effektuera 
inom nuvarande skolorganisation. Bildningsförvaltningen ser därför inte att det är möjligt att 
fortsätta denna besparing under 2023. 

VF 604 Ökade intäkter Vux (= minskat rambehov) 

Utifrån de statliga satsningarna på kombinationsutbildningar i svenska/svenska om andraspråk och 
yrkesutbildning ser bildningsförvaltningen att en större andel av verksamheten bör kunna drivas 
med statsbidragsmedel 2023. 

VF 605 Effektivare användning av resurser, gymn och vux 
En ökad samverkan mellan Martin Koch-gymnasiet och Hedemora vuxenutbildning påbörjades 
2018. 2022 har den bl.a. resulterat i ökad samverkan kring flera yrkesprogram men också enskilda 
gymnasiegemensamma kurser. Denna samverkan ger större studiegrupper och därmed en lägre 
kostnad per elev. 

VF 606 Ungdomens hus, enligt beslut av KF 
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till nämnderna att budgetera för ett ungdomenshus. I 
samråd med omsorgsförvaltningen har bildningsförvaltningen föreslagit att hela budgeten läggs på 
bildningsförvaltningen. 
Budgeten infattar 1.0 verksamhetsledartjänst samt lokaler och material. 

VF 608 Förbrukningsinventarier 
Bildningsnämnden har i omgångar minskat budgeten för förbrukningsinventarier, vilken idag är 1 
mkr. Bildningsförvaltningen ser att den redan svårhanterade budgeten i kombination med ökad 
inflation gör att verksamheten bör förstärkas. 

VF 612 Beredskapslager 
För att hantera kontinuiteten i nämndens beredskapslager samt kompletteringsinköp av livsmedel 
föreslår bildningsförvaltningen att bildningsnämnden avsätter en resurs motsvarande 0,2 tjänst 
samt 100 tkr till inköp. 

VF 603 Fältassistenter 
2 tjänster 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



Kommunlistan HmsgBtmm< M
K

rInk 2022 46. 07

v„,.K.QU .!.:. a.out

MAL OCH BUDGET 2023
KOMMUNLISTAN BUDGETALTERNATIV

'PIl' iiiT -'2 %%Ef‘

;F::: L: :I ?ti;{

E-maFF: info@ kommunlista nihedemora _se vvv/w.kommunlistanihedem ora . se



MAL OCH BUDGET 2023

KOMMUNISTAN BUDGETALTERNATIV

Inneh511

V5ra visioner :

o Skolan

o Omsorgen

Makroekonomiskt underlag

Budgetra mar 2023

Budgetramar 2024, 2025

Sid

2

3

4, 5

6

7



g,

KOMMUNLISTAN OM SKOLAN

Skolan ar en viktig deI av samhallet och en del av landsbygdens identitet.
De nuvarande skoIarna ar en viktig faktor nar barnfamiljer valjer var de viII bo.
Skolorna pg de mindre orterna ar en del av n5rmilj6n och skall finnas kvar.

var malsattning ar :

Att 5terflytta h6gstadiet till Jonsboskolan i Lingshyttan
Att inf6ra 80-90-100 modellen f6r aldre larare.

Att sakerst311a en resursf6rdelning som ger elever det st6d de beh6ver f6r att
utvecklas.

Att sakerstalla att utbildningen ar likvardig och att tillrackliga resurser ges f6r
att motverka socioekonomiska skillnader.

Att skolans resurser alltid ska sta i paritet med behoven.



KOMMUNLISTAN OM OMSORGEN

AldreomsorR avser atgarder med syfte att bist5 aldre manniskor med den hjalp
de beh6ver f6r att kIa ra sin vardag. Behovet kan vara f6rorsakat av sjukdom
funktionsnedsattning eller ren alderssvaghet.

Social omsorg ar att ge manniskor en individuellt anpassad omsorg och service.

var m51sattning ar :

Att fler anstalls i aldreomsorgen
Att avskaffa rninutscheman i omsorgen
Att mot bakgrund av demografin i Hedemora, ta fram en kvalitets- och
utvecklingsplan fdr aldreomsorgen och i den sociala omsorgen.
Att tillrackliga resurser ges, s3 at besparingar i m6jligaste man undviks.
Att omsorgen av de ildre alltid skall ges h6g prioritet.



q

Makroekonomiskt underlag. Kallor : SKR Makronytt 1/2022,
SKR Ekonomirapporten 22:15. Riksbanken och Konjunkturinstitutet.

Kommunernas ekonomiska f6rutsattningar ser f6rh611andevis goda ut de
narmaste 5ren. En stark utveckling av skatteintakterna enl. SKR:s senaste
prognos 22:15, jamf6rt med prognosen fr5n februari (cirku15r 22:06) ger oss
goda f6rutsattninga r. Skatteunderlagets 6kningsta kt ar stark.

F6rdndring jdmf6rt med SKR:s febryariprognos

SKR:s aktuella bed6mning visar klart h6gre skatteunderlagsprognoser in den
som redovisades i februari 2022 (cirkular 22:06) Prognosen ar uppreviderad alla
ar fr5n och med 2022 och nivan f6r det ackumulerade skatteunderlaget ar
drygt 2 pr9ee/ntenheter h6gre an den fdregiende prognosen.

Sveriges BNP bed6ms 6ka med 3,6 procent i ar och med 1,6 procent 2023, med
1,4 procent 2024 och 1,8 procent 2025.

Prognos 2023 I<alkyl 2024 2025

Skatteintakter och generella statsbidrag 676,4 697,3 726,6

,.,tlljoner tlmmar per ko/artal

Prognas arbetade timmar

Arbelade timmar

–'- - '- Potutiella timFrer

2 200
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Gapet meIIan faktiska arbetade timmar

och den beraknade timpoteniialen beak-

nas krymoa snabbt 2021 ach 2022. Under

2023 antas tirngapet vara slutet.2005 2007 2009 201 1 2013 2015
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F.

Kostnadsutveckling

Inflationen avg6r PKV =(Prisindex kommunal verksamhet)

Inflationstakten iag i mars pa 6,1 procent. Underliggande inflation (6kning som
enbart beror pa makroekonomiska faktorer) mats av Riksbanken med mats
med indexet KPIX.

Utbudsproblem och tvara kast i efterfragan bed6ms avta under 2022.
Riksbanken skall via penningpolitiken (rantan o penningmangd) strava mot en
inflation pa 2 procent.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till att energipriserna stigit kraftigt.
sarskilt priset pi olja driver pa inflationen.

Riksbankens prognos ar att inflationen gradvis nar malet om 2 procent under
2024

Detta har lett till att SKR anger PKV till 5 procent f6r 2023, 2,4 procent far 2024
och 2,4 procent f6r 2025. Utfall f6r skolans kostnader har under senaste tio5rs
perioden legat pa 4 procent. En lagre upprakning av kommunens ramkostnader
in 4 – 5 procent kommer att leda till oacceptabla besparingar.

}1

Kommunlistan raknar upp budgetramarna i vgrt alternativ med ca X procent f6r
ar 2023, 2024 och 2025



KOMMUNLISTANS BUDGETFORSLAG FOR 2023.

I nva na re

Kr/in v
PKV

15 468 (Snitt aren 2018 – 2021)
71 459

5%

Resultatmal :1,3 %

Intakte r

Generella bidrag o utjamning
781,739
326,525

1 108 264Summa

Resultatmal - 14 030

Finansf6rvaltningen

Gemensamma kostnader
Finansnetto
KS medel f6r of6rutsett

- 10 170
+ 5000
- 4000

Summa 11 170

Politisk priopott 16305 allokerasnedan

Namnder

Korn mun styrelsef6rva ltningen
Bildningsnamnden
Omsorgsnamnden
MoS
Overf6rmyndaren
Revision
Summa

76 064
472 000

- 470 000
- 63000
- 3000
- 1000
1 085 064

Resultat



Preliminar budgetram fdr skolan 2024 och 2025

Inv6nare 15 410

Kr/inv. SKR 22:15

PKV 3 procent

2024 2025

Skatter och bidrag 1 132 064 1 158 385

KsF

BN

ON

MoS

Gemensamma kostnader

Ofm

Revision

Resultat

79 000

486 000

474 000

60 500

11 500

3 500

1 500

+ 16 000

81 000

500 000

487 000

62 500

12 000

4 000

1 600

+ 10 285
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Preliminära ramar MED prioriteringspott 

enl progos 
220428

2022-05-19 KDs 
förslag

KDs prioriterings-
förslag

Enligt Äskanden 
2022-05-17

Äskanden 2022-
05-17

Fördelade medel 
pension + 
låglönesatsning

Januariram + 
fördelade medel

Budget Prel budg 2023
År 2022 2023 Vår fördeln
Invånare 15 415 15 407 15 407 15 407 15 407 15 407 15 407
Befolkningförändring jmf föregående år -8 -8
Resultatmål 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Intäkter (SKR prognos 17 december)
Skatteintäkter 738 501 756 701 781 739 781 739 781 739 781 739 781 739
Generella bidrag och utjämning 318 420 314 400 320 354 320 354 320 354 320 354 320 354
SUMMA 1 056 921 1 071 101 1 102 093 1 102 093 1 102 093 1 102 093 1 102 093
Procentuell förändring av intäkter 3,9% 1,3% 4,3% 4,3% 0,0%

Resultatmål tkr -10 569 -10 711 -11 021 -11 021 -11 021 -11 021 -11 021
Resultatmål % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Finansförvaltningen
Gemensamma kostnader -9 874 -9 874 -10 170 -10 170 -10 170 -10 170 -10 170
Finansnetto 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Ökn pensionskostnader -13 700 -13 700 -13 700
Låglönesatsning -2 300 -2 300
Tilläggshyra Tjädern 0
KS medel för oförutsedda händelser -8 333 -8 000 10 000 -8 000 -6 000 -6 000
SUMMA -13 207 -4 874 -18 870 -29 170 -21 170 -13 170 -11 170

Politisk prioriteringspott (ska fördelas efter budgetberedning) -9 623 -26 606 0 9 194 -16 305 1

Nämnder -1 033 145 -1 045 893 -1 045 596 -1 061 902 -1 079 096 -1 061 597 -1 079 903
Procentuell förändring av nämndernas medel 3,1% 1,2% 0,0% ökn mot jan
Kommunstyrelseförvaltningen                     -74 030 -75 000 -75 000 -76 100 1 100 -76 400 1 400 -635 -75 636 -1 100 -76 736
Bildningsnämnden                                     -451 900 -457 800 -457 800 -463 800 6 000 -466 800 9 000 -5 915 -463 714 -7 000 -470 714
Omsorgsnämnden                                   -446 900 -452 700 -452 700 -458 600 5 900 -469 200 16 500 -8 942 -461 641 -6 900 -468 541
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden          -55 570 -56 300 -56 300 -59 600 3 300 -62 900 6 600 -408 -56 708 -3 300 -60 008
Överförmyndarverksamhet                      -2 810 -2 850 -2 850 -2 856 6 -2 850 -97 -2 947 -6 -2 953
Revision                                                   -935 -947 -947 -947 0 -947 -3 -950 0 -950
Valnämnd -1 000 0 0 0
SUMMA -1 033 145 -1 045 597 -1 045 597 -1 061 903 16 306 -1 079 097 33 500 -16 000 -1 061 597 -18 306 -1 079 903

Resultat 10 569 10 711 11 021 11 021 11 021 11 021 11 021
Resultat som andel av skatter och generella bidrag 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Balanskrav
IB: Att återställa från tidigare år 0 0 0 0 0
Prognos resultat 10 569 10 711 11 021 11 021 11 021
UB: Återstående balanskrav 0 0 0 0 0
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§ 37 Dnr 2022.039.041 

Budgetförslag till 2023 enligt preliminär ram 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 18 januari 2022 preliminära  
ramar för år 2023. Nämnder och verksamheter har sedan dess arbetat med att 
ta fram effekter av dessa ramar och kommer presentera detta på 
kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022. Den preliminära ramen 
för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår till 56,3 mkr.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har även tagit fram en preliminär 
investeringsbudget för åren 2023-2025, då investeringsramarna inte är 
beslutade är det svårt att göra en simulering av kapitalkostnaderna för de 
investeringar som planeras att avslutas under år 2023.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 3 maj 
2022 med tillhörande bilagor,  
VF-blankett prioriteringslista driftbudget 2023 
Kommentarer till VF-blankett prioriteringslista driftbudget 2023 
VF-blankett äskande av extra medel 2023  
Kommentarer till VF-blankett äskande av extra medel 2023 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förvaltningens 

förslag till budget enligt preliminära ramar för år 2023.  
2. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förvaltningens 

förslag till investeringsplan för år 2023-2025 och återkommer med 
förslag till revidering till kommande nämnd.  

  

Utdrag till 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 
 
Hedemora kommun 

Hemsida 
www.hedemora.se 
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miljoochbyggkontoret@hedemora.se 

Organisationsnr 
212000-2254 

Postadress 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box 201 
776 28 Hedemora 

Besöksadress 
Tjädernhuset 
Hökargatan 6 
Hedemora 

Telefon 
0225-340 00 

Fax 
0225-341 64 

Bankgiro 
433-2409 
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Budgetförslag till 2023 enligt preliminär ram 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 18 januari 2022 preliminära  
ramar för år 2023. Nämnder och verksamheter har sedan dess arbetat med att 
ta fram effekter av dessa ramar och kommer presentera detta på 
kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2022. Den preliminära ramen 
för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår till 56,3 mkr.  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har även tagit fram en preliminär 
investeringsbudget för åren 2023-2025, då investeringsramarna inte är 
beslutade är det svårt att göra en simulering av kapitalkostnaderna för de 
investeringar som planeras att avslutas under år 2023.   

Ärendebeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt ett förslag på 
nämndens verksamheter och tillika förvaltningens budget för 2023 som är i 
balans enligt beslutad budgetram på 56,3 mkr enligt bifogade dokument.  
Förvaltningen har även valt att äska extra medel till driftbudgeten 2023 med 
5,84 mkr för att uppfylla de förväntningar och krav som ställs från politiken, 
övriga förvaltningar samt kommuninvånarna. I äskandet ingår inrättande av 
tjänster inom hållbarhet/klimat/ekologi samt övergripande trafikplanering, 
statistik och prognoshantering. Under året förväntas MSN att ge förslag till 
KF på indexreglering av vägbidrag för vägföreningar i detaljplanerade 
tätorter. För att detta ska vara möjligt behövs ett ramtillskott till 
driftbudgeten. Förvaltningen ser att pågående händelser i omvärlden gör att 
elkostnaderna kommer överskrida 2022 års budget och ramförstärkning 
behövs för att klara av nivån under år 2023. Förväntningarna på den nu fullt 
bemannade planavdelningen är hög och andelen detaljplaner som behöver 
ändras samt nyproduceras är stor, vilket medför att konsulter behöver köpas 
in för specifika utredningar i detaljplanearbetet för att få detaljplanen 
antagen och godkänd. Nuvarande budget för konsultarbete står inte i paritet 
med förväntad nivå på antal färdigställda detaljplaner.   



Hedemora kommun 
Datum 
2022-05-03 

 
 

Sida 
2(2) 

 

 

 

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

Underlag för beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-03 
VF-blankett prioriteringslista driftbudget 2023 
Kommentarer till VF-blankett prioriteringslista driftbudget 2023 
VF-blankett äskande av extra medel 2023 
Kommentarer till VF-blankett äskande av extra medel 2023 

 

Förslag till beslut 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förvaltningens 

förslag till budget enligt preliminära ramar för år 2023.  

• Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av förvaltningens 
förslag till investeringsplan för år 2023-2025 och återkommer med 
förslag till revidering till kommande nämnd.  

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Niklas Arfs   Erik Olsson 
Teknisk chef   Samhällsbyggnadschef 

 
 
 
 

Bilagor 
VF-blankett prioriteringslista driftbudget 2023 
Kommentarer till VF-blankett prioriteringslista driftbudget 2023 
VF-blankett äskande av extra medel 2023 
Kommentarer till VF-blankett äskande av extra medel 2023 
 
 
 



PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2023
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Nettoförändring

VF nr Benämning på förändringen

Budget-
året

Helårs-
effekt Årsarb

Summa 577

500 Servicecenter 500
501 Utökning nystartsjobb via Arbetsförmedlingen 200
502 Tillfällig utökning av personal inför pensionering 250
503 Skogsskötsel 85
504 Miljö- och hälsoskydd 90
505 Nämnd 30

506 Sänkta trafikkostnader enligt Region Dalarna -415
507 Stadsbyggnad -90
508 Klosterhallen -73

Simulering av kapitalkostnader för investeringar år 2023 ??

Totalt 577

Befintlig verksamhet 55 723

Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan

Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan 577

                          Summa budget 56 300

Ram enl KS 56 300

Ramjustering för ***

Ramjustering för ***

Summa justerad ram 56 300

Avvikelse från justerad ram

enligt ***, datum ***

T
ill

fä
lli

g

Utskriftsdatum 2022-06-01  10:34



PRIORITERINGSLISTA UTÖKAD DRIFTBUDGET 2023
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Nettoförändring

VF nr Benämning på förändringen

Budget-
året

Helårs-
effekt Årsarb

Summa 5 840

Äskande av extra medel för utökningar
509 Uppräkning av vägbidragen 850
510 Extra resurs för uppgifter inom hållbarhet, klimat och ekologi 740
511 Extra resurs för uppgifter inom statistik och prognoser, 

övergripande planering inom trafik 850
inkl budget för prognosverktyg och data från SCB

512 Ökade elkostnader 1 700
513 Planer 1 700

Totalt 5 840

Befintlig verksamhet 56 300
Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan

Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan 5 840
                          Summa budget 62 140

Ram enl KS 56 300
Ramjustering för ***
Ramjustering för ***

Summa justerad ram 56 300

Avvikelse från justerad ram -5 840

enligt ***, datum ***

T
ill

fä
lli

g

Utskriftsdatum 2022-06-01  10:34



KOMMENTARER TILL PRIORITERINGSLISTA BUDGET 2023 

 

Beslut om förändringar som påverkar andra förvaltningar får inte tas innan skriftligt avtal har skrivits mellan 

parterna. Interna priser under budgetåret är de som presenterats senast 1 juni året innan. 

 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Reviderad 2022-05-03 

VF   500 Servicecenter 

Införande av ett servicecenter i kommunen bedöms förbättra service och tillgänglighet mot 
näringsliv och medborgare. Då servicecentret är fullt fungerande och intrimmat bedöms det också 
avlasta verksamheterna vilket på sikt kan möjliggöra besparingar. Kostnaden för servicecentret 
kommer att läggas ut på de enskilda nämnderna.  

 

VF 501 Utökning nystartsjobb via arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen har beviljat stöd för ett nystartsjobb hos miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för en högt utbildad och kompetent person med utländsk bakgrund. 
I samarbete med bildningsförvaltningen möjliggör förvaltningen vidareutbildning i det svenska 
språket och möjligheten att nyttja sin erfarenhet och kompetens för att bli en tillgång till 
förvaltningen och samhället. Nystartsjobbet är näst intill helt finansierat av Arbetsförmedlingen 
men kommunen förväntas bära en mindre kostnad. 

 

VF 502 Tillfällig utökning av personal inför pensionering 

Under år 2023 kommer en pensionsavgång vara aktuell och därmed behöver budgeten utökas 
tillfälligt under ett antal månader för att fånga upp arbetssätt och metoder samt få till en bra 
överlämning inför framtida arbeten.  

 

VF 503 Skogsskötsel 

I och med att granbarkborrarna har skadat skogen och förvaltningen tvingats avverka oekonomiska 
mindre och spridda bestånd har intäkterna under de senaste åren inte uppgått till budgeterad nivå. 
Detta har gjort att förvaltningen avvaktat med kostsamma skogsåtgärder så som röjning. 
Förvaltningen ser att röjningsbehovet börjar bli omfattande och hämmande för tillväxten och 
samtidigt fortsätter angreppen från granbarkborrarna, därför behövs det en höjning av budgeten för 
skogsvårdsåtgärder.  

 

VF 504 Miljö- och hälsoskydd 

I budget år 2021 gjordes en höjning av intäkterna för tillsynsavgifter inom hälsoskydd, livsmedel 
samt miljöskydd. En av anledningarna till detta var för att taxorna skulle höjas.  Förvaltningen ser 
att beslutad taxa inte är i paritet med de höjningar som förväntades. Budgeten har därmed justerats 
för att stämma överens med verkliga intäkter inom hälsoskydd och livsmedel. En övergripande 
besparing av kostnaderna har även genomförts. 

 

VF 505 Nämnd 

I budget 2022 sänktes tillfälligt budgeten för ersättning för förlorad inkomst med 20 tkr. MSN 
fattade 2021-11-10 § 132 beslut om att höja miljöstipendiet med 10 tkr, förslag att höja budgeten 
från år 2023.   

 

VF 506 Sänkta trafikkostnader enligt Region Dalarna 

Den 15 april 2022 skickade Region Dalarna ut ett utkast på Hedemora kommuns trafikbudget för år 
2023. I jämförelse med budget 2022 kommer trafikkostnaderna att sänkas.  

 

VF 507 Stadsbyggnad 
Besparingen inom stadsbyggnad beror på att avdelningen är fullt bemannad vilket gör att 
konsultkostnaderna minskat och därmed kan budgeten sänkas.  

 



KOMMENTARER TILL PRIORITERINGSLISTA BUDGET 2023 

 

Beslut om förändringar som påverkar andra förvaltningar får inte tas innan skriftligt avtal har skrivits mellan 

parterna. Interna priser under budgetåret är de som presenterats senast 1 juni året innan. 

 

VF 508 Klosterhallen 

Till budget 2022 gjordes en delårsbesparing av kostnaderna för driften av Klosterhallen i och med 
försäljningen. Försäljningen planeras att genomföras under år 2022 och därav besparing av 
kostnader för helår 2023.  

 

VF  Simulering av kapitalkostnader för investeringar år 2023 

I och med att investeringsplanen för år 2023 inte är beslutad kan förvaltningen inte göra en 
simulering av kapitalkostnaderna för de investeringar som planeras att slutföras och aktiveras under 
år 2023. De flesta investeringar kommer att aktiveras i slutet av året och vi gör i dagsläget 
bedömningen att de kommer att inrymmas i befintlig budget.  

 

 



KOMMENTARER TILL PRIORITERINGSLISTA BUDGET 2023, ÄSKANDE AV EXTRA 

MEDEL 

 

Beslut om förändringar som påverkar andra förvaltningar får inte tas innan skriftligt avtal har skrivits mellan 

parterna. Interna priser under budgetåret är de som presenterats senast 1 juni året innan. 

 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Reviderad 2022-05-03 

VF   509 Uppräkning av vägbidraget 

Det pågår i dagsläget en utredning av en eventuell höjning av vägbidragens bidragsnivåer. 
Kommunfullmäktige fattade 2020-01-28 § 5 beslut om att ge uppdrag till MSN att revidera 
reglementet med en uppräkningsmodell vad gäller ”årligt bidrag till enskilda vägar i tätorter med 
detaljplan”.  

MSN väntas fatta ett beslut om uppräkning av vägbidraget under år 2022. Skall höjningen 
genomföras är förslaget att det sker från 2023-01-01 och därmed behöver MSN ramtillskott för att 
kunna genomföra detta.  

 

VF 510 Extra resurs för uppgifter inom hållbarhet, klimat och ekologi 

Staten har förväntningar på att kommunerna i Sverige ska hantera frågor om hållbarhet, klimat och 
ekologi på ett kvalitetssäkrat, strategiskt plan.  
 
Staten genomför löpande kontroller av kommunernas arbete oftast i form av enkäter. Resultatet 
redovisas i rankningar.  
 
I Hedemora kommun genomförs många insatser inom miljöområdet. Flera av insatserna kan sägas 
ligga i framkant och tjänar som inspiration och förebilder för andra kommuner. Avsaknaden av 
resurser gör dock att kommunens miljöarbete har karaktären av enskilda punktåtgärder som inte 
utgår från ett kvalitetssäkrat, strategiskt arbete.  
 
Miljöstrategiskt arbetet sorterar under Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Den strategiska 
funktionen har dock under en period varit placerad vid Kommunstyrelseförvaltningen. Efter att 
denna person har gått i pension har arbetsuppgifterna återgått till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen utan att resurser har följt med. För att kunna utföra detta viktiga 
arbete bör ramen utökas för att möjliggöra anställningen av en miljöstrateg. 
 
Tjänsten är också av stor vikt för att stötta Upphandlingscenter i frågor som rör klimat, miljö- och 
social hållbarhet och skapa en helhetssyn i dessa frågor.  
  

 

VF 511 Extra resurs för uppgifter inom statistik och prognoser, övergripande planering 

inom trafik samt budget för kostnader för tjänster från SCB 

Tjänsten har tidigare funnits hos kommunstyrelseförvaltningen i form av strategisk 
samhällsplanerare men är idag insparad. Huvudarbetsuppgifterna är övergripande trafikplanering, 
behandling av statistik samt framtagande av demografiska prognoser för infrastruktur och 
samhällsplanering samt planering för bildnings- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Det finns 
en förväntan att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska bistå förvaltningen med underlag i 
dessa frågor. 

 

VF 512 Ökade elkostnader 

Förvaltningen ser att pågående händelser i omvärlden kommer att påverka utfallet negativt gällande 
elkostnader under år 2022. Elkostnaderna har mer än fördubblats sedan budgeten för år 2022 
antogs. När det gäller gatubelysning och egna fastigheter skenar kostnaderna för elen, exempelvis 
Hedemora Ishall där kostnaden i december 2021 uppgick till 214,1 tkr medan den i december 2020 
uppgick till 42,8 tkr.  

Förvaltningen uppskattar i dagsläget att kostnaderna för el kommer att öka med 1,7 mkr.  
 



KOMMENTARER TILL PRIORITERINGSLISTA BUDGET 2023, ÄSKANDE AV EXTRA 

MEDEL 

 

Beslut om förändringar som påverkar andra förvaltningar får inte tas innan skriftligt avtal har skrivits mellan 

parterna. Interna priser under budgetåret är de som presenterats senast 1 juni året innan. 

 

VF 513 Planer 

Förvaltningen har full bemanning på planavdelningen och förväntningarna är stora på att befintliga 
detaljplaner ändras och nya produceras. Detaljplaner kräver ett omfattande utredningsarbete som 
utförs av specialister inom till exempel akustik/buller, miljö, kultur, geoteknik, arkeologi, trafik, 
gestaltning m fl. Dessa konsulter utgör alltid en viss kostnad i varje detaljplan och är en 
nödvändighet för att detaljplanerna ska vinna laga kraft.  Dessa kostnader finns inte med i 
nuvarande budget för att möta förväntningarna.   

 

 



1

Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Ingela Sätterström /Myndighet o Service /Omsorgsförvaltningen
Skickat: den 17 maj 2022 08:01
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Sv: Omsorgsnämndens beslut om budget 2023 samt tillhörande underlag
Bifogade filer: ON § 59 Budget 2023.pdf; Budget 2023 ON 220427  Kommentarer.pdf; Budget 2023 ON 

220427.pdf

Hejsan 
Budget 2023 kommer upp igen den 24 maj vid ON:s sammanträde. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

INGELA SÄTTERSTRÖM 

Nämndsekreterare 
Omsorgsförvaltningen 
Telefon: 0225-341 04 

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemora  
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 Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00 

Från: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning <jennifer.berglund@hedemora.se>  
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Till: Ingela Sätterström /Myndighet o Service /Omsorgsförvaltningen <ingela.satterstrom@hedemora.se> 
Ämne: Omsorgsnämndens beslut om budget 2023 samt tillhörande underlag 

Hej Ingela 
Kan du maila mig omsorgsnämndens beslut om budget 2023 samt tillhörande underlag tack. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

JENNIFER BERGLUND 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-341 69 

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

KS041-22   041
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Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida 
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00. 
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§ 59 Dnr ON102-22   041 

Budgetförslag 2023 
 
Sammanfattning 
Budgetförslag för 2023  
Budget 2022, 446,9 mkr 
Uppräknad med konsumentprisindex 460,3  
Ramen, förslag enligt KS au, ligger nu på 452,7 mkr 

Beslutsunderlag 
Budget 2023 Prioriteringslista 
Budget 2023 Kommentarer 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar enligt omsorgsförvaltningens förslag med de 
effektiviseringar och tvingande kostnadsökningar som ligger. 
Omsorgsnämnden beslutar att äska om ytterligare ramförstärkning på 1 mkr 
för budgetåret 2023. 

 
Oppositionen deltar inte i beslutet, återkommer till kommunstyrelsen. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Ingela Sätterström /Myndighet o Service /Omsorgsförvaltningen
Skickat: den 30 maj 2022 11:21
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: ärenden från omsorgsnämnden
Bifogade filer: ON § 86 Budget 2023.pdf

Hejsan 
Här kommer ärenden till KF från omsorgsnämndens sammanträde 24 maj 2022. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

INGELA SÄTTERSTRÖM 

Nämndsekreterare 
Omsorgsförvaltningen 
Telefon: 0225-341 04 

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemora  
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 Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00 

KS041-22   041
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§ 86 Dnr 102-22   041 

Budget 2023 

Sammanfattning 
I det fortlöpande arbetet kring 2023-års budgetarbete har förvaltningen sedan 
den redovisning som gjordes på nämnden den 24 april fått kännedom om 
ökade kostnader för två av de kostnadsökningar som nämnden ej kan 
påverka.  

Det gäller ökade måltidskostnader samt ökade renoveringskostnader för 
Norden i samband med införande av kyla. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 10 maj 2022 
Budget 2023, 10 maj 2022 
Budget 2023, kommentarer prioriteringslista, 10 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag med ändringarna. 

- Fältassistenter, tjänster, läggs tillbaka, kostnaderna tas från
försörjningsstöd.

- Äskar om 8 850 000 kr till kostnadsökningar som nämnden inte kan
påverka i budgeten för 2023.

Moderaterna (M) deltar inte i beslutet 
Kommunlistan (KL) deltar inte i beslutet 

Mötet ajourneras 09.11, mötet återtas 09.15 

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktige 













 

 
 
Hedemora kommun 

Hemsida 
www.hedemora.se 

E-post 
kommun@hedemora.se 

Organisationsnr 
212000-2254 

Postadress 
Hedemora kommun 
Box 201 
776 28 Hedemora 

Besöksadress 
Kommunreceptionen 
Hökargatan 6 
Hedemora 

Telefon 
0225-340 00 

 
 

Bankgiro 
433-2409 

 

 
 
 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-05-10 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Till: 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott 
Omsorgsnämnden 

 

Budget 2023: Ytterligare kostnadsökningar 

Sammanfattning 
I det fortlöpande arbetet kring 2023-års budgetarbete har förvaltningen sedan 
den redovisning som gjordes på nämnden den 24 april fått kännedom om 
ökade kostnader för två av de kostnadsökningar som nämnden ej kan 
påverka.  
Det gäller ökade måltidskostnader samt ökade renoveringskostnader för 
Norden i samband med införande av kyla. 

Ärendebeskrivning 
Ökande måltidskostnader 

Kostnaden för måltider inom Äldreomsorgen beräknas enligt kommunens 
kostenhet uppgå till 7,5 mkr under 2023. Budgeten för 2022 är 6,8 mkr.  
Förvaltningen har tidigare uppskattat att budgeten utöver den procentuella 
budgetökningen a tre procent behövde en ramförstärkning a 0,2 mkr, vilket 
innebär en budget a 7,25 mkr.  
Budgeten behöver sålunda höjas med ytterligare 250 tkr, varpå beloppet för 
VF 804 Måltidskostnad korrigeras från 200 tkr till 450 tkr.  
 

Kostnad för renovering Norden 

Kostnaden för renoveringen och införandet av kyla för Norden behöver 
korrigeras, då kalkylen från Hedemorabostäder justerats. Denna medför en 
kostnadsökning a 430 tkr. 
Förvaltningen har tidigare räknat med en hyresreducering för Nordens 
lokaler a 791 tkr. Denna behöver nu minskas med den korrigerade 
kostnadsökningen, varpå beloppet för VF803 Tillfällig hyresreducering 
Norden minskats till 361 tkr.  
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott har delgetts informationen om att 
beloppen för två av de kostnadsökningar som nämnden inte kan påverka 
behöver höjas i budgeten för 2023.  
 

 

 

 

Anette Eriksson   
Ekonom   Omsorgsförvaltningen 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: John Steen /Övergripande /Bildningsförvaltningen
Skickat: den 23 maj 2022 16:56
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Förslag till budget för 
Bifogade filer: Tjänsteskrivelse gällande KLGs budgetförslag 2023 (2022-05-23).pdf; Bilaga 2 till KLGs 

budgetförslag för 2023 (2022-05-23).pdf; KLGs budgetförslag 2023 (2022-05-23).pdf; 
Kommentarer till VF-lista 2023 (2023-05-23).pdf; VF-lista KSFs budget 2023 - (2022-05-23).pdf

Med vänlig hälsning 

John Steen 
Tf. Kommundirektör 

Telefon: 0225‐34202 

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

KS041-22   041
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Kommunstyrelsen 

 

Mål och budget 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektören har med stöd av kommunledningsgruppen samt 
ekonomichef tagit fram ett förslag till mål- och budget för 2023. 
Mål- och budgetförslag syftar till att ge kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige en tydlig bild av organisationens budgetutrymme och 
budgetbehov samt förmåga att efterleva fullmäktiges mål. 
Vidare syftar förslaget till att ge en bild av tjänsteorganisationens syn på hur 
fullmäktiges mål samt lagkrav och god verksamhetskvalitet kan uppnås på 
bästa sätt givet Hedemora kommuns förutsättningar. 
Kommunledningsgruppen föreslår inga förändringar av mål eller de 
nyckeltal som fullmäktige följer. Kommundirektör föreslår dock att en större 
genomgång av målen samt styrmodellen genomförs under 2023. 
Förlaget beräknas på ett invånarantal om 15 407 under 2023, dvs en 
minskning med 39 personer från 2021. Invånarantalet är beräknat med viss 
försiktighet. 
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Det nya pensionsavtalet som träder ikraft 1 januari 2023 innebär 
ökade kostnader för kommunens pensioner med, enligt Skandikons 
beräkningar, 13,7 mkr.  
 
Innevarande år, 2022, beslutades om en låglönesatsning som för år 
2023 ger ökade personalkostnader utöver ordinarie löneökningar med 
2,3 mkr (1,7 för omsorgsnämnden och 0,6 mkr för 
bildningsnämnden).   
I förslaget finns en buffert om 8 mkr, vilken föreslås läggas centralt, på 
kommunstyrelseförvaltningen och handhas av kommunstyrelsen. Bufferten 
bör delas ut utifrån de tillkommande behov, utöver lagd budget, som 
nämnderna har vid uppföljnings- och prognostillfällena under året. 
För nämnderna föreslås en förstärkning med 16,3 mkr. 6 mkr föreslås 
tilldelas Bildningsnämnden, 5,9 mkr omsorgsnämnden, 3,3 mkr Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden och 1,1 mkr kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 januari 2022 § 9 

• Omsorgsnämnden den 27 april 2022 § 59 

• Bildningsnämnden den 9 maj 2022 § 43 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 maj 2022 § 37 

• Kommunstyrelsen den 17 maj 2022 § 

• Kommunledningsgruppens budgetförslag 2023, den 23 maj 2023 

• Bilaga 2 till Kommunledningsgruppens budgetförslag 2023, den 23 
maj 2023 

• VF-lista från kommunstyrelseförvaltningen den 23 april 2023 

• Kommentarer till VF-lista från kommunstyrelseförvaltningen den 23 
april 2023 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att anta 
kommunledningsgruppens förslag till mål- och budget 2023 

John Steen 
Tf. kommundirektör  
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Kommunstyrelsen 

 

Kommunledningsgruppens förslag på  

mål- och budget 2023 
 
 

 

Sammanfattning 

 

Syfte 
Kommunledningsgruppens mål- och budgetförslag syftar till att ge 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en tydlig bild av organisationens 
budgetutrymme och budgetbehov samt förmåga att efterleva fullmäktiges 
mål. 
Vidare syftar förslaget till att ge en bild av tjänsteorganisationens syn på hur 
fullmäktiges mål samt lagkrav och god verksamhetskvalitet kan uppnås på 
bästa sätt givet Hedemora kommuns förutsättningar. 
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Mål 
I Hedemora kommuns styrmodell beskrivs att kommunen ska styras utifrån 
kommunens vision och övergripande mål. 
Kommundirektören föreslår inga förändringar av mål eller de nyckeltal som 
fullmäktige följer. För att stärka arbetet med utifrån fullmäktiges mål 
föreslår dock kommundirektören att kommunfullmäktige uppdrar till 
samtliga nämnder samt till de helägda bolagens styrelser att bryta ner målen 
till nämnds- eller styrelsemål. 
 

 
 
 

Budgetförutsättningar 

Budgetförutsättningar 
I Hedemora kommun budgeterar vi kommunens intäkter utifrån de prognoser 
som SKR gör, intäkterna består av skatteintäkter och av generella bidrag och 
utjämning vilka baserar sig delvis i hur många invånare kommunen har. Vi 
gör dock egna antagande när det gäller invånarantal. De senaste åren har 
antalet invånare varierat mellan åren och därför har vi varit försiktiga i vårt 
antagande och budgeterat att invånarantalet uppgår till 15 407 under 2023, 
dvs en minskning med 39 personer från 2021. 
 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal invånare 15526 15435 15469 15423 15446 

Ökn/minskn mot föreg år 138 -91 34 -46 23 
 

  

   
   
Det nya pensionsavtalet som träder ikraft 1 januari 2023 innebär 
ökade kostnader för kommunens pensioner med, enligt Skandikons 
beräkningar, 13,7 mkr.  
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Innevarande år, 2022, beslutades om en låglönesatsning som för år 
2023 ger ökade personalkostnader utöver ordinarie löneökningar med 
2,3 mkr (1,7 för omsorgsnämnden och 0,6 mkr för 
bildningsnämnden). 
 
Dessa kostnader har lagts centralt i denna mall men kommer att delas 
ut till respektive nämnd innan beslut om slutlig budget tas. 
 
SKR tar också fram prognoser för hur mycket kostnaderna kommer 
att öka framöver, ett sk kostnadsprisindex för kommunal verksamhet.  
För 2023 antas kostnaderna öka med i genomsnitt 5% medan 
intäkterna ökar med 4,3% mot 2022 års budget. 
 

Buffert 
 
Samtliga nämnder och dess förvaltningar beskriver att de ser större 
svårigheter att beräkna kostnaderna 2023 än andra år. Flera omvärldsfaktorer 
så som ökad inflation, högre energipriser och eventuell brist av vissa varor 
gör att budgeteringen mycket osäker. 
Det faktum att det pågår ett krig i Europa kan snabbt komma att påverka 
Hedemora kommuns flyktingmottagande och kan ytterligare förstärka 
ovannämnda osäkerhetsfaktorer. 
Organisationen bör därför ha en viss buffert. I kommunledningsgruppens 
förslag är bufferten satt till 10 mkr vilket motsvarar ca 2% av övriga 
kostnader (d.v.s ej personalkostnader).  
Bufferten föreslås läggas centralt, på kommunstyrelseförvaltningen och 
handhas av kommunstyrelsen. Bufferten bör delas ut utifrån de 
tillkommande behov, utöver lagd budget, som nämnderna har vid 
uppföljnings- och prognostillfällena under året. 
Ett alternativt förfarande skulle kunna vara att dela ut hälften av bufferten, 4 
mkr till övriga nämnder1. 

Budgetförslag per nämnd 
Kommundirektören har tillsammans med respektive förvaltningschef, 
kanslichef samt ekonomichef gått igenom samtliga nämnder och 
förvaltningar budgetdokument för att skapa en gemensam bild av 
organisationens budgetbehov och för att ge kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige ett underlag för budgetprioriteringar. 
 
  

 
1 Exempelvis 1 mkr till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden och 1,5 mkr vardera till 
bildnings- respektive omsorgsnämnden. 



Hedemora kommun 
Datum 
2022-05-19 

 
 

Sida 
4(5) 

 

 

Bildningsnämnden 
I sitt beslut om budgetförslag från 9 maj har bildningsnämnden äskat om en 
ramförstärkning om 9 mkr. Bildningsförvaltningen hade i sitt förslag till 
budget föreslagit en budget i balans med effektiviseringsåtgärder på 
sammantaget 9,3 mkr. 
Bildningsnämndens budgetprioriteringar syftar främst till en förstärkning av 
barn- och ungdomsverksamheten.  
I Hedemora kommuns årsredovisning från 2021 går det att utläsa att 
kommunen fortsatt ligger under både riks- och dalasnittet för flera viktiga 
parametrar för barn- och ungas utveckling varför denna verksamhet bör 
prioriteras. Satsningen på ungdomens hus och 2 fältassistenter bör 
tillsammans med omsorgsnämndens 2 fältassistenter möjliggöra  
Bildningsnämndens föreslås få ett ramtillskott på 6 mkr vilket täcker 
satsningen på Ungdomens hus och 2 fältassistenter samt möjliggör för 
bildningsnämnden att ej lägga ner enheter 
 
Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden har i sitt budgetförslag från den 27 april äskat om en 
ramförstärkning på 1 mkr. Omsorgsnämnden har i sitt underlag för beslut 
föreslagit besparingsåtgärder på 7,6 mkr i enlighet med uppdrag från KSAU. 
Förvaltningen beskriver dock ett budgetbehov av ytterligare 16,5 mkr. 
Vid redovisning till kommunstyrelsen den 17 maj presenterade 
omsorgsnämnden ett prioriterat behov på ca 6,8 mkr, merparten av denna 
summa är personalförstärkningar för att kunna erbjuda fler boende platser för 
äldre. 
Omsorgsnämnden föreslås få ett budgettillskott med 6 mkr vilket möjliggör 
en utökning av antalet boendeplatser med start våren 2023. 
 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 

Den 11 maj presenterade förvaltningen ett förslag på budgetäskande för 2023 
till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. 
Äskandet innehåller fyra huvudsakliga delar. Dels en ökad ram för höjda 
elkostnader, 1,7 mkr, dels vägavgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges 
beslut2. Utöver detta föreslår förvaltningen en utökning med 3 tjänster för att 
förbättra servicen gent emot kommunkoncernen och kommuninvånarna samt 
för att underlätta legaliteten i arbetet. Som fjärde område föreslår 
förvaltningen en budget för planarbete.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås få kompensation för ökade 
elpriser samt vägavgifter. Dessutom föreslås nämnden få utrymme för en 
förstärkning med en tjänst, totalt 3,3 mkr. 
Utöver detta föreslås en förstärkning av planbudgeten inom 
kommunstyrelsens budget. 

 
2  
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Kommunstyrelsen 

Kommundirektör föreslår en budgetförstärkning av kommunstyrelsen med 
1,1 mkr3. Prioritering i förslaget är ökad beredskap och motståndskraft 
genom införande av tjänsteman i beredskap samt säker datorinloggning. 
Även införandet av ett digitalt ledningssystem bör stärka analysförmågan 
och därmed motståndskraften. Införandet av ett kvalitetsledningssystem 
beräknas få halvårseffekt 2023. 
I enlighet med KSAUs beslut den 3 maj har finansiering för en 
kanslichef/biträdande kommundirektör tagits med i budgetberäkningen. 
Även den visselblåsarfunktion som från och med 17 juli 2022 är lagstadgad 
finns med i listan över verksamhetsförändringar, lika så är 100tkr avsatt för 
en IOP med Röda Korset. 
 

Budget 2024- 
Det osäkra omvärldsläget gör långsiktsbudgeten svår att beräkna. Utifrån 
nämndernas och förvaltningarnas budgetarbete och beskrivning behov och 
befolkningsprognosen för Hedemora kommun tyder mycket på ökade 
kostnader inom omsorgsnämndens verksamhetsområden, något Hedemora 
kommun måste ta höjd för under åren 2024 och framåt. 
 

 
 
 

Bilagor 
 

1. VF-lista för kommunstyrelseförvaltningen 
2. Budgetbeskrivning 

 
3 Föreslagen budget (bilaga 1) samt beskrivning av verksamhetsförändringar (bilaga 2)  



PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2023
Kommunstyrelseförvaltningen

Nettoförändring

VF nr Benämning på förändringen

Budget-
året

Helårs-
effekt Årsarb

Summa 2 082 2 332 2,00

201 Ökad intäkt från bolagen -300 -300
202 UHC 60 60
203 Lönesamverkan 100 100
204 Räddningstjänst 0 0
205 Visit Dalarna -200 -200
206 Kapitalkostn 179 179
207 Justeringar -250 -250
208 Lönekonstnader (3,4% istället för 3%) 135 135
209 Servicecenter (utökning m 1 åa och system) 1 158 1 158 1,00
210 Servicecenter intäkter från övriga förvaltn -1 500 -1 500
211 Visselblåsarfunktion 250 250
212 Utvecklingsmedel 300 300
213 Säker datorinloggning 400 500
214 Kvalitetsledningssystem 150 300

* 215 Arbetsmiljösatsning 100 100
216 Kanslichef 850 850 1,00
217 Företagarveckan 50 50
218 Tjänsteman i beredskap 200 200
219 Planer 200 200
220 Medarbetarundersökning 100 100
221 IOP med Röda korset 100 100

Totalt 2 082 2 332 2,00

Befintlig verksamhet 74 030
Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan 0 0

Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan 2 082
                          Summa budget 76 112

Ram enl KS 75 000
Ramjustering för ***
Ramjustering för ***
Summa justerad ram 75 000

Avvikelse från justerad ram -1 112

enl ksf ledn gr, datum 220520
T

ill
fä
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g



KOMMENTARER TILL PRIORITERINGSLISTA BUDGET 2023 

 

Beslut om förändringar som påverkar andra förvaltningar får inte tas innan skriftligt avtal har skrivits mellan 

parterna. Interna priser under budgetåret är de som presenterats senast 1 juni året innan. 

 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN   
 Reviderad 2022-05-20 

VF   201 Ökad intäkt från bolagen 
 

 

VF 202 UHC 
Avgift till upphandlingscenter för de kommunala bolagens deltagande 

 

VF 203 Lönesamverkan 
Konsultkostnader vid upphandling av lönesystem    

 

VF 204 Räddningstjänst 

 
 

VF 205 Visit Dalarna 
Minskade kostnader enligt protokoll från UDH; Utveckling i Dalarna Holding AB 

 

VF 206 Kapitalkostnader 
Enligt simulering i anläggningsregistret ökar kapitalkostnaderna 

 

VF 207 Justeringar 
Två restposter i budget som kan tas bort 

 

VF 208 Lönekostnader (3,4% istället för 3%) 
 

 

VF 209 Servicecenter (utökning m 1 åa och system) 
Enligt tidigare beslut i KSAU.  

 

VF 210 Servicecenter (intäkter från övr förvaltningar) 
 

 

VF 211 Visselblåsarfunktion 
Enligt lagkrav som träder i kraft 2022. 

 

VF 212 Utvecklingsmedel 
För att öka kommunens förmåga att under året prioritera verksamhetsutveckling 

 

VF 213 Säker datorinloggning 
Informationssäkerhetssatsning med anledning av omvärldsläget.  

 

VF 214 Kvalitetsledningssystem 
Förbättrar kommunens förmåga till analys samt effektiviserar mål, budget och prognosarbetet.  



KOMMENTARER TILL PRIORITERINGSLISTA BUDGET 2023 

 

Beslut om förändringar som påverkar andra förvaltningar får inte tas innan skriftligt avtal har skrivits mellan 

parterna. Interna priser under budgetåret är de som presenterats senast 1 juni året innan. 

 

 

VF 215 Arbetsmiljösatsning 
 

 

VF 216 Kanslichef 
 

 

VF 217 Företagarveckan 
Näringslivssatsning för ökad samverkan med kommunens näringsliv.  

 

VF 218 Tjänsteman i beredskap 
I dagens säkerhetsläge krävs en större organisation samt beredskap där kommunen kan nås dygnet 
runt.  

 

VF 219 Planer 
 

 

VF 220 Medarbetarundersökning 
Medarbetarundersökning genomförs vartannat år, enligt tidigare beslut. 
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VF   

 
 

VF   
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VF   
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VF   

 
 

VF   
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VF 810 Tillfällig utökning av *** 

*** ***  *** 

 



KOMMENTARER TILL PRIORITERINGSLISTA BUDGET 2023 

 

Beslut om förändringar som påverkar andra förvaltningar får inte tas innan skriftligt avtal har skrivits mellan 

parterna. Interna priser under budgetåret är de som presenterats senast 1 juni året innan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preliminära ramar MED prioriteringspott 

enl progos 
220428

2022-05-19 
utan KDs 
förslag

2022-05-19 
KDs förslag

KDs 
prioriterings-
förslag

Enligt 
Äskanden 
2022-05-17

Äskanden 
2022-05-
17

Budget Prel budg 2023 Plan Plan
År 2022 2023 2024 2025

Invånare 15 415 15 407 15 407 15 407 15 407 15 407 15 399 15 391
Befolkningförändring jmf föregående år -8 -8 -8 -8

Resultatmål 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Intäkter (SKR prognos 17 december)

Skatteintäkter 738 501 756 701 781 739 781 739 781 739 781 739 810 598 839 554
Generella bidrag och utjämning 318 420 314 400 320 354 320 354 320 354 320 354 322 652 320 241
SUMMA 1 056 921 1 071 101 1 102 093 1 102 093 1 102 093 1 102 093 1 133 250 1 159 795

Procentuell förändring av intäkter 3,9% 1,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 2,8% 2,3%

Resultatmål tkr -10 569 -10 711 -11 021 -11 021 -11 021 -11 021 -11 333 -11 598

Resultatmål % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Finansförvaltningen

Gemensamma kostnader -9 874 -9 874 -10 170 -10 170 -10 170 -10 170 -9 874 -9 874
Finansnetto 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Ökn pensionskostnader -13 700 -13 700 -13 700 -13 700
Låglönesatsning -2 300 -2 300 -2 300
KS medel för oförutsedda händelser -8 333 -8 000 8 000
SUMMA -13 207 -4 874 -18 870 -21 170 -29 170 -21 170 -4 874 -4 874

Politisk prioriteringspott (ska fördelas efter budgetberedning) -9 623 -26 606 -24 306 0 9 194 -9 783 -9 843

Nämnder -1 033 145 -1 045 893 -1 045 596 -1 045 596 -1 061 902 -1 079 096 -1 107 261 -1 133 480

Procentuell förändring av nämndernas medel 3,1% 1,2% 1,2% 1,2% 2,8% ökn mot jan 4,4%
Kommunstyrelseförvaltningen                     -74 030 -75 000 -75 000 -75 000 -76 100 1 100 -76 400 1 400 -77 119 -78 925
Bildningsnämnden                                     -451 900 -457 800 -457 800 -457 800 -463 800 6 000 -466 800 9 000 -470 743 -481 774
Omsorgsnämnden                                   -446 900 -452 700 -452 700 -452 700 -458 600 5 900 -469 200 16 500 -465 498 -476 396
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden          -55 570 -56 300 -56 300 -56 300 -59 600 3 300 -62 900 6 600 -57 894 -59 246
Överförmyndarverksamhet                      -2 810 -2 850 -2 850 -2 850 -2 856 6 -2 850 -2 931 -3 000
Revision                                                   -935 -947 -947 -947 -947 0 -947 -974 -997
Valnämnd -1 000
SUMMA -1 033 145 -1 045 597 -1 045 597 -1 045 597 -1 061 903 16 306 -1 079 097 33 500 -1 075 159 -1 100 337

Resultat 10 569 10 711 11 021 11 021 11 021 11 021 11 333 11 598

Resultat som andel av skatter och generella bidrag 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Balanskrav

IB: Att återställa från tidigare år 0 0 0 0 0 0 0
Prognos resultat 10 569 10 711 11 021 11 021 11 021 11 333 11 598
UB: Återstående balanskrav 0 0 0 0 0 0 0
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§ 9 Dnr KS496-21   209 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2022–2026 
 

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

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

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

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

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

- återrapportera kompletteringarna till kommunfullmäktige den 22 juni 
2022. 

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

 

 

Forts. § 9 
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Forts. § 9 

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

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till kommunfullmäktige att: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Forts. § 9 
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Forts. § 9 

Yrkande 
Lillemor Gunnarsson (C) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen. 

Allan Mattsson (KL) yrkar att följande stycke i Lokalförsörjningsplan 2022–
2026 ska strykas, att centrera Jonsboskolans kök och matsal och förskola till 
huvudbyggnaden. 

Ordförande finner att Allan Mattssons (KL) yrkande avslås och att Lillemor 
Gunnarssons (C) yrkande bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar lokalstrategens förslag till 

Lokalförsörjningsplan 2022–2026. 

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

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

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

Reservation 

Allan Mattsson (KL), Ulf Kindlund (KL), Joanna Gahnold (KL) och Inga-
Britt Johansson (KL) reserverar sig mot beslutet att avslå Allan Mattssons 
(KL) yrkande. 

  

Utdrag till 

Lokalstrategen 
Uppdragsbevakningen 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Sanna Herre /Hda kommunfast AB Adm /Hedemora kommunfastigheter  AB
Skickat: den 12 maj 2022 14:32
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Sv: Protokollsutdrag Kf § 9/22 - beslut om Lokalförsörjningsplan samt uppdrag till lokalstrategen
Bifogade filer: Komplettering Lokalförsörjningsplanen.docx; 220512 rev Lokalförsörjningsplan 2022-2026.pdf

Här kommer min återrapport och kompletterad lokalförsörjningsplan. Det enda som är ändrat i den 
nuvarande/beslutade lokalförsörjningsplanen är på sid. 10. 

Med vänlig hälsning 
Sanna  

www.hedemora.se |https:/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. 

KS496-21   209

Från: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning <jennifer.berglund@hedemora.se>  
Skickat: den 18 februari 2022 08:20 
Till: Sanna Herre /Hda kommunfast AB Adm /Hedemora kommunfastigheter AB <sanna.herre@hedemora.se> 
Ämne: Protokollsutdrag Kf § 9/22 ‐ beslut om Lokalförsörjningsplan samt uppdrag till lokalstrategen 

Hej Sanna 
Se bifogat beslut samt uppdrag till dig.   
Kommunfullmäktige vill ha en återrapport till den 21 juni 2022. Det innebär att jag behöver det 
reviderade/kompletterade underlaget senast den 11 maj så att ärendet hinner beredas. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

JENNIFER BERGLUND 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-341 69 



 

 
Postadress: Besöksadress: Telefon: Bankgiro: Organisationsnummer

: 

Styrelsens säte: 

Hedemora kommunfastigheter AB Åkargatan 1 0225 - 343 00 706-0528 556197-7975 Hedemora 

Box 86 776 30 HEDEMORA Hemsida: www.hedemorabostader.se  VAT-nummer:  

776 22 HEDEMORA  E-post: info@hedemorabostader.se 

info@hedemorabostader.se 

 SE556197797501 Godk. för F-skatt 

  

    2022-05-12 

 
 

 
Sanna Herre 

sanna.herre@hedemora.se 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
  

 

Komplettering Lokalförsörjningsplanen 
Investeringsdelen i Lokalförsörjningsplanen 2022-2026 är kompletterad med kommande 
investeringsbehov i kommunens egenägda fastigheter/lokaler. På sidan 10 i 

lokalförsörjningsplanen redovisas dessa investeringsbehov inom Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvariga för investeringar i kommunens ägda 
fastigheter. Där utredningar ej påbörjats eller nyligen påbörjats finns oftast inga 
investeringssummor färdiga. Precisionen i investeringsutgifterna ökar under 
projekteringsfasen och i utvärderingsfasen av inkomna anbud. 
 
Investeringsplanen har även kompletterats med uppgifter om vad kommande investeringar 
omfattar i form utav hyrestillägg för kommunen kommande år. Hyrestilläggen är 
framräknade utifrån en genomsnittlig avskrivningstid på 30 år samt en genomsnittlig 
internränta på 3 %. 
Sammanställningen visar även kommunens totala lokalhyreskostnader idag samt hur hyran 
påverkas av de bedömda investeringskostnaderna/hyrestilläggen.  
Kommunens hyror beräknas höjas med i genomsnitt ca 2 % per år. 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Hedemora kommunfastigheter AB 
 
Sanna Herre 
Lokalstrateg 
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1 Inledning 

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

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

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

planering. 

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

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

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

kommunens strategiska köp och försäljningar av fastigheter. Lokalförsörjningsplanen uppdateras  

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

arbete med att tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. 

Lokalförsörjningsplanen bygger på en sammanställning av facknämndernas behov av 

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

Hedemora kommunfastigheter tillsammans med den strategiska lokalstyrgruppen, där hela 

koncernledningen samt fastighetschef och lokalstrateg på kommunens helägda fastighetsbolag 

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

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

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

2 Syfte 

Huvudsyftet med lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för och god framförhållning 

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

Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov. 

3  Mål 

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

 

Bildtext: Rådhuset i Hedemora kommun
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4 Lokalbestånd 

Hedemora kommun äger olika typer av administrationslokaler, kulturhistoriska byggnader 

samt     idrottsanläggningar, se objektslista nedan: 

 

Kommunägda förvaltningsobjekt 
Vasahallen 

Hedemora ishall 

Gruvlaven intrånget 

Förråd Brunnsjöberget - militärförråd 

Wahlmanska huset 

Sveaparkskiosken och Sveaparksscenen 

Rådhuset med annexet 

Västerby garage (fd brandstation) 

Stationshuset 

Trollbo bastu Långsbyn 

Rostugnen Vikmanshyttan 

Brunnsjöliden 

Klosterliden 

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

 

Därutöver förhyr kommunen lokaler och anläggningar för de kommunala verksamheterna genom              

de kommunalägda fastighetsbolagen Hedemora Kommunfastigheter AB och AB 

Hedemorabostäder samt ett fåtal externa fastighetsägare, se lista nedan: 

 
Kommunens inhyrda lokaler genom externa fastighetsägare 
Objekt Hyresvärd 

Gymnastiksal i gamla skolan Garpenberg Mandy Otto-Bismarck 

Tingshuset Valerum Älgen AB 

Arkivet, Åsgatan 70 Nordhemsstigen AB 

Starbiografen  Nordhemsstigen AB 

Dagcenter Skrinet, Åsgatan 43 Nordhemsstigen AB 

Nibble kök/gymnastik Förvaltning i Skönvik AB 

Damastvägen 13 Förvaltning i Skönvik AB 

Sturegatan 10 Byggnadsfirma Yngve Bergman AB 

Sturegatan 12 Byggnadsfirma Yngve Bergman AB 

Vinstragården Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Familjecentralen, Vinstra Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Fritidsgård Hedemora, Kyrkogatan 20 
Hedemora, Husby o Garpenbergs 
församling 

Familjerådgivning, Kyrkogatan 15 
Hedemora, Husby o Garpenbergs 
församling 

Stjärnsunds förskola Villa Solhem AB 
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5 Verksamheternas lokalbehov 

Lokalförsörjningsplanen utgår ifrån de befolkningsprognoser och eventuella förändringsbehov 

som presenterats av respektive förvaltning samt dess facknämnd och omfattar följande 

verksamhetslokaler: 

 

Bildningsförvaltningen - utbildning: 

• Förskolelokaler 

• Skolor/utbildningslokaler 

• Kök/matsalsytor 

• Familjecentral 

• Elevhälsa 

• Kontor i Tjädernhuset 

 
Bildningsförvaltningen - kultur och fritid: 

 

• Bibliotekslokaler 

• Kultur/musikskolelokaler 

• Mötesplatser för kultur 

• Fritidsgård/föreningslokaler 

• Sim- och sporthallar  

• Idrotts- och friluftsanläggningar 
 

Omsorgsförvaltningen: 
 
• Särskilda boenden för äldre 

• Korttidsboenden 

• Växelboenden 

• Gruppbostäder LSS 

• Boenden med särskild service SoL/LSS 

• Bostäder för andra målgrupper med särskilda behov 

• Dagverksamheter 

• Dagliga verksamheter  

• Gruppboenden 

• Kontor i Tjädernhuset  

• Kontor på Vintergatan 2, bemanningsenheten, hemtjänsten 
 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: 
 
• Kontor i Tjädernhuset 

• Kulturhistoriska byggnader 

• Tågstationen i Hedemora 

• Sim- och sporthallar  

• Idrotts- och friluftsanläggningar 
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6 Avtal om fastighetsförvaltning Hedemora kommun 

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

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

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

måste effektiviseras och samordnas så att det enbart finns en förvaltningsorganisation 

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

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

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

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

lägre kostnader för skattekollektivet. 

 
 

7 Reviderad lokalpolicy 

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

kommunägda bolaget, Hedemora kommunfastigheter ska vara lokalhållare och samordnare av 

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

därför reviderats med anpassningar till att Hedemora kommunfastigheter nu har 

lokalhållaransvaret. Vidare finns vissa förtydliganden om fastighetsstrategiska mål, om 

politiska facknämndernas och om förvaltningsledningarnas ansvar. Nuvarande lokalpolicy med 

revideringar fastställdes av kommunfullmäktige den 28 september 2021. 

 
Grundprinciper för lokalförsörjning enligt lokalpolicyn 

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

kommunkoncernens fastighetsbestånd. Extern förhyrning ska endast förekomma i de fall 

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

ekonomiskt försvarbart. 

I kommunens övergripande lokalpolicy ingår även en gränsdragningslista mellan hyresvärd och 

verksamhet. Gränsdragningen syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan hyresvärd 

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

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

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

policyn ska även kommunkoncernens organisation ständigt söka lösningar som sänker 

lokalkostnaderna och optimerar nyttjandegraden. 
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8 Befolkningsprognos 

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

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

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

invånarantalet har sedan dess minskat.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tillväxt och välfärd i Hedemora. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     (Källa: SCB befolkningsprognos Hedemora 2021-2070) 



 

Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 

 

7 

Antalet barn i åldersgruppen 0 år bedöms pendla inom 146-156. En viss minskning sker i 

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

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

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

892 barn år 2035. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

9 Vad påverkar sammanställning av facknämndernas behovsprognoser? 

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

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

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

omvärldsbevakning/ev. kriser/flyktingströmmar. 

 

 

10   Miljö 

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

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

lokalförsörjning/lokalplanering är en nyckelfaktor för långsiktiga och hållbara 

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

fastighetsägare. 

En hållbar lokalstrategi skapar ändamålsenliga, energieffektiva och prisvärda lokaler för 

verksamheterna. 
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11   Lokalförändringar 

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

uppfylla myndighetskrav eller för att ersätta icke ändamålsenliga lokaler. Andra 

lokalförändringar består av hyresgästanpassningar genom upprustning och renovering av 

lokaler som uppnått sin tekniska livslängd.  

Vid nyproduktion och större ombyggnationer 

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

inriktningsbeslut. Exempel på moment som kräver god framförhållning är nybyggnadsalternativ 

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

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

hantering av upphandlingar, byggkonjunkturen eller långa byggtider. Nedan redovisas 

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

Aktivitet Uppskattad tidsåtgång 

Förstudie/Lokaliseringsalternativ 6-12 månader 

Detaljplan (standardförfarande) 8-24 månader 

Rumsfunktionsprogram 2-4 månader 

Projektering 3-8 månader 

Upphandling 3-6 månader 

Bygglov 2-3 månader 

Byggtid 12-24 månader 

 

 

12  Investeringsbehov 

Nedanstående tabell innehåller en samlad beskrivning av investeringsbehovet för de olika 

kommunala verksamheternas lokalbehov under en tioårsperiod framöver. Investeringsbehoven 

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

tid få en så detaljerad lokalförsörjningsplan som möjligt. 

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

erfarenhetsvärden. Precisionen i investeringsutgifterna    ökar under projekteringsfasen och i 

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

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

pandemi medfört, såsom längre anbuds- och byggtider.  

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

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

internränta och redovisningsprinciper för komponenter. Alla investeringar i nedan tabell 

kräver tilläggshyresavtal. 

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

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

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

Bildningsförvaltningen             

Kristallen utbyggnad *        1 000           8 000                    7 000           

Utredning förskoleplatser *  ?            

Tunet ROT-projekt           500           4 000             

Stallgården ROT-projekt     ?   ?        

Översyn Jonsboskolans lokaler *  ?            

Jonsboskolans kök           500           6 500             

Vasaskolans kök           900               

Vasaskolan ROT-projekt                 5 000       

Martin Koch ROT-projekt         5 000             

Översyn lokalerna Bachmanska  ?            

Utredning Västerby skola *  ?            

Västerby skola, alt. 1 renovering                     8 000           30 000         

Västerby skola, alt. 2 nyproduktion                   10 000           48 000         

Västerby skola, alt. 3 nedläggning                    7 000           

Stureskolan, utemiljö         1 000             

Smedby skola, fönster        1 000               

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

Vikmanshyttans skola, ventilation i 
tegelbyggnaden                    1 500           

Rådhuset/annexet utredning *  ?            

Wahlmanska huset utredning *  ?            

Omsorgsförvaltningen             

HSR-enheten Kraftgatan *        2 000         15 000             

Kraftgatans disponering 
lokalhyresgäster utredning *   ?            

Kraftgatan ROT-projekt utredning *    ?          

Nytt avtal Vinstra, omförhandling 
pågår *      ny hyra        

Norden "Hjalmar", utökning med 5 
äldreboendeplatser *      ?        

Norden ventilation/kyla, brandskydd     10 000               

Yrkesv 30 ny gruppbostad        5 000               

Munkbohemmet, utökning med 6 
äldreboendeplatser * ?           

Munkbohemmet ROT-projekt                  10 000           

Granen ventilation/kyla, brandskydd                          10 000     

Gussarvsgården samlingssal, 
cykelförvaring, förråd, tvätt        3 500               

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

Granen, utökning med 5 
äldreboendeplatser *    ?          

Tallgatan 10, ombyggnad 
servicebostad        1 200               
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen             

Vasahallen, utredning ny simhall 
och/eller ombyggnad av befintlig   ?            

Hedemora ishall, ombyggnad 
omklädningsrum     ?   ?        

Hedemora ishall, diverse 
fasadåtgärder, målning fönster m.m.     ?          

Wahlmanska huset, utredning pågar 
renovering fönster och tak   ?            

Rostugnen Vikmanshyttan, 
övergripande renovering, främst tak         1 200               

Hamre ridanläggning, takbyte             ?  

Hamre ridanläggning, markjobb för 
dagvattenhantering     ?          

Hamre ridanläggning, utredning 
ombyggnad/tillgänglighetsanpassning 
till kontor m.m.     ?          

Vasaliden Arena, utredning/förslag 
om hur marken söder om Vasaliden 
ska användas - gångstråk, 
fotbollsplaner eller infrastruktur     ?          

Kallbadhuset Hönsan, 
utredning/förslag på nytt kallbadhus     ?          

F.d. brandstationen Vikmanshyttan, 
renovering av 2 små putsade stenhus 
med kulturvärde         1 000             

SUMMA investeringar     26 800         40 500      25 500-43 500   0-78 000          5 000                  100 000     

SUMMA hyrestillägg investeringar        1 280           2 070      1 200-2 100   0-3 700              240                      4 800     

Kommunens hyror HEKO     58 260         59 425                  60 614           61 826           63 062                    64 324     

Kommunens hyror HEBO     22 960         23 419                  23 888           24 365           24 853                    25 350     

Kommunens hyror i kommunägda 
fastigheter     11 365         11 592                  11 824           12 061           12 302                    12 548     

SUMMA hyror inkl. hyrestillägg 
investeringar     93 865         96 507      97 525-98 425   0-101 952      100 457                  107 021     
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Bildning 

* Kristallen utbyggnad/* Utredning förskoleplatser 

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

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

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

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

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

renoveringar. 

 

* Översyn Jonsboskolans lokaler 

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

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

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

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

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

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

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

och kök kommer att göras klart under våren 2022. 

* Utredning Västerby skola 

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

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

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

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

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

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

 

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

skolenheter i närområdet. Stureskolan, Fyrklöverskolan och Vikmanshyttans skola har 

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

Samtidigt står Hedemora kommun likt de flesta svenska kommuner inför ekonomiska 

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

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

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

3 utreds innan man tittar på alternativ 1 och 2. 

Se separat utredning för mer information kring de olika alternativen. 

 

* Rådhuset/annexet utredning/* Wahlmanska huset utredning 

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

Kommunstyrelsens strategiutskott bör ange den framtida inriktningen av rådhuset, annexet 

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

användas. 

 

Omsorgen 

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

äldreboendeplatser  

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

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

lokaler för bättre synergieffekter. Man tittar just nu på lokaler på Kraftgatan. Genom att man 

flyttar hela HSR-enheten till Kraftgatan så frigörs 5 äldreboendeplaster på Norden. Det finns 

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



 

Lokalförsörjningsplan 2022-2026 
 

 

12 

äldreboendeplatser (önskemålet om en sådan ombyggnation finns med i pågående 

omförhandling av Vinstra-avtalet). 

 

* Kraftgatans disponering lokalhyresgäster utredning 

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

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

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

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

kunna flytta till mindre lokaler. 

 

* Kraftgatan ROT-projekt utredning 

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

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

samt vilka kostnader det innebär får vidare utredas under 2022. 

 

* Munkbohemmet, utökning med 6 äldreboendeplatser 

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

 

* Granen, utökning med 5 äldreboendeplatser 

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

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

nya äldreboendeplatser på Granen. 
 

12.1 Förskolor 
 

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

renoveringarna innebär en totalrenovering samt vissa förändringar av lokalerna utifrån 

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

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

 
Tillfälliga moduler vid Regnbågens förskola hyrs in av kommunen från Hedemora 

kommunfastigheter genom ett femårigt tilläggshyresavtal som går ut den 21 oktober 

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

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

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

utbyggnaden beräknas vara färdigställd senast till sommaren 2024.  

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

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

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

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

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

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

 
Beläggning kommunens förskolor oktober 2021 

• Regnbågen – 86 barn 

• Tunet – 48 barn 

• Svedjan/Nattugglan – 48 barn, nattverksamheten har 10 barn 

• Kristallen – 65 barn 

• Björkbacken – 47 barn 

• Västerby – 38 barn  
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• Bikupan – 17 barn 

• Ekorren/Fjärilen – 57 barn  

• Smedby  – 46 barn 

• Stjärnsund  – 13 barn 

• Stallgården – 52 barn 

 
Beläggning fristående förskolor oktober 2021 

• Olympica  – 104 barn 

• Noas Ark – 54 barn 

• Nyckelpigan – 28 barn 

• Snödroppen – 19 barn 

 

 

12.2 Grundskolor F-9 
 
Låg- och mellanstadiet  

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

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

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

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

7-12 år förväntas barnantalet minska som mest. 

 

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

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

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

uttömt. 

 

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

andra kommunala skolenheter i närområdet. Stureskolan, Fyrklöverskolan och 

Vikmanshyttans skola har tillsammans plats för samtliga Västerbys elever utifrån hur 

beläggningen ser ut hösten 2021. 

 

Lokalstrateg har med stöd av bildningsförvaltningen och Hedemora kommunfastigheter 

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

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

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

 

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

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

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

alternativen renovering eller nybyggnad.  

 

Högstadiet 

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

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

tillgodose omvårdnadsbehoven hos eleverna i grundsärskolan/träningssärskolan. 

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

gynnas av ombyggnationen. Anpassning av lokalerna ger också Vasaskolan förutsättningar 

att ta emot elever med större omvårdnadsbehov där kommunen idag köper plats hos 

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

även om elevgrupperna varierar. Åldersgruppen förväntas dock minska något framöver 

enligt befolkningsprognosen för Hedemora kommun. 

 

Elevantal på kommunens skolor oktober 2021 

• Stureskolan – 295 elever 

• Fyrklöverskolan – 147 elever 

• Fyrklöverskolan sär – 11 elever 

• Vikmanshyttans skola – 90 elever 

• Västerby skola – 132 elever 

• Garpenbergs skola – 42 elever 

• Jonsboskolan – 109 elever 

• Smedby skola – 113 elever 

• Vasaskolan – 421 elever 

• Vasaskolan sär – 10 elever 
 
Elevantal på friskolorna oktober 2021 

• Olympica – 296 elever 

• Annaskolan – 75 elever 

 

 

 
Bildtext: Jonsboskolan, Långshyttan 
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12.3 Gymnasium och vuxenutbildningar 
 

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

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

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

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

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

täcker sitt platsbehov.  

 

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

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

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

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

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

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

lokaler. 

 

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

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

omvårdnadsbehov. 

 

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

anläggningsprogrammet. Idag nyttjar skolan ett övningsområde på Hamrebanan men skulle 

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

 

Elevantal på gymnasium & vuxenutbildningar hösten 2021 

• Martin Koch gymnasiet – 357 elever 

• SFI – 125 elever 

• VUX – 115 elever 

• Lär VUX – 15 elever 

• Vård – 83 elever 

• YH – 55 elever + 198 elever som läser på distans 

 

 
12.4 Särskilda boendeplatser för äldre 

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

befolkningsprognoser, genomsnittlig boendetid och tillgången på förebyggande 

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

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

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

 

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

åldrande befolkningen, enligt kommunens bostadsförsörjningsplan. Nedan presenteras 

förslag till lokalförsörjningsplan för omsorgen och hur kommunen kan förtäta inom 

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

boendeplatser för äldre.  
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Möjligheter och behov – Lokaler Omsorgen 

 

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

Gruppbostaden Rosen ska flytta från Munkbohemmet eftersom en gruppbostad inte bör 

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

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

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

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

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

 

Steg 2. Nya säbo-platser på Rosen 

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

ersättningslokal för demens/äldreboenden på Norden innan ombyggnation av ventilationen 

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

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

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

 

Steg 3. Flytt av HSR-enheten 

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

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

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

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

blir lediga i början av 2022. 

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

hyresgästanpassningar/ombyggnationer. Omsorgsförvaltningen har fyllt i en VBL 

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

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

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

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

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

 

Steg 4. Nya säbo-platser på Hjalmar 

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

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

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

äldreboendeplaster, utan några ombyggnadskostnader eller extra hyreskostnader för 

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

genererar hyresintäkter för omsorgen. Omsorgsförvaltningen bör dock vidare utreda vilket 

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

 

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

Utökning med 10 säbo-platser? 

Det nuvarande hyresavtalet på Vinstra som avser Vinstragårdens äldreboende, 

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

pågår omförhandling av hyresavtalet mellan Hedemora bostäder/Hedemora kommun 

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

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

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

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

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

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

 

Steg 6. Nya säbo-platser Hemtjänstens lokaler Granen 

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

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

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

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

Granen.  

 

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

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

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

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

plan) och därmed totalt 40 nya äldreboendeplatser.   

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

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

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

samband med en utbyggnation. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Slutsats 

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

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

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

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

ytterligare 5 äldreboendeplatser på Granen.  

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

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

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

Vinstragården, under tiden fastighetsägaren renoverar de befintliga lägenheterna på övriga 

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

äldreboendet. 

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

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

 

Omsorgsförvaltningen har tillsammans med lokalstrategen även tittat på fler möjliga 

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

 
• Granen – 25 boenden 

• Norden – 48 boenden 

• Munkbohemmet – 34 boenden 

• Vinstragården – 29 boenden + 10 korttidsboenden/växelboenden 

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

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

gruppbostäder som består av ett mindre antal lägenheter med delat 

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

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

behov.  

 

Verksamheten för brukare inom funktionshinderområdet kommer att förändras eftersom 

omsorgsförvaltningens bedömning är att fler människor kommer att vara berättigade till 

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

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

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

nya gruppbostaden på Yrkesvägen 30. 

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

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

Yrkesvägen 30 under 2022) 

• Karl Trotzig – 6 platser 

• Täppanvägen – 6 platser 

• Sturegatan – 6 platser 

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

• Norrbygatan – 6 platser 

• Kommande 2022: Yrkesvägen 30 – 6 platser 

 
Servicebostäder enligt LSS 

• Backliden – 10 platser 

• Hökargatan – 4 platser + 4 satelitlägenheter 

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

 
Gruppbostäder enligt SoL (Socialtjänstlagen) 

• Björkgården – 6 platser  

 
12.6 Daglig verksamhet/Dagverksamhet 

Behovet av dagverksamhet kommer att öka i liten skala. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En omflyttning av omsorgsförvaltningens verksamheter på Kraftgatan är under pågående 

utredning för att optimera verksamheternas flöden sinsemellan och dess 

lokalanvändande. 

 
Kommunens dagliga verksamheter: 

• Skrinet (försäljning) 

• LH Verkstaden (försäljning) 

• Tvättboa 

• Hamre ridskola 

• Korpen/Ängen/Källan 

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

del inom kommunens arbetsmarknadsenhet.)  

 

Dagverksamhet inom kommunen 

• Dagverksamheten Hedbygläntan för demenssjuka 

 

 

13  Kommunens egna fastigheter 
 

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

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

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

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

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

mögelutredning kommer samtidigt att göras i samband med tidigare takläckage. 

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

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

ny simbassäng och barnbassäng kan utformas i Hedemora kommun. 

Simbassängen bör ligga i anslutning till Vasahallen för att möjliggöra samverkan 

med befintliga omklädningsrum och duschrum. Utredning pågår. 

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

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

under 2022. 

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

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

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

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

byggnaden. Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har äskat medel för 

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

fuktproblem som ännu kvarstår i takkonstruktionen. Duschar, förråd och 

omklädningsrum är gamla, slitna och fuktskadade och utredning kommer att 

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

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

ridhuset från ridklubben så att kommunen ska äga hela anläggningen. 

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

• Sveaparkskiosken – Taket behöver ses över då takpannor skadats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

kulturhistoriskt värde. Renoveringsbehov finns och tillgänglighetsanpassningar 

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

samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över underhållsbehoven närmare under 

kommande utredning. Planuppdrag för utveckling av intilliggande markområde 

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

detaljplanen är antagen. 

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

ska finnas i rådhuset? Kommunstyrelsens strategiutskott bör ange den framtida 

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

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

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

tillgänglighetsanpassningar behövs? Hur ska annexet användas? Förslag finns från 

lokalstyrgruppen om att annexet ska bli museum för arkitekterna Aalto och 

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

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

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

• Hönsan kallbadhus och hopptorn behöver tätare underhåll vad gäller tvätt och 

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

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

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

kort. 

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

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

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

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

 

 

 

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

rehab). 

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

2022-09-30. 

• AB Hedemorabostäder har köpt Yrkesvägen 30 i Hedemora. Byggnaden ska 

användas som gruppbostad för 6 brukare. 

• Hedemora kommun har under 2021 sålt ishallen Klosterhallen i Långshyttan. 

• Renoveringen av Tjädernhuset förväntas vara klar i december 2021 och 

kommunens förvaltningar kommer att flytta in i början av 2022. 
 
 

  Bildtext: Vy över Hönsan med hopptornet och kallbadhuset i bakgrunden 
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Kommunsty relsef6rvaltningen
Ann-Christine Osttund Backehag, 0225-34 172
ann-christine.o.backehag@hedemora.se

Datum
2022-05-10

Inrattande av visseIbIasarfunktion

Sammanfattning

Den 17 december 2021 tradde Iag (2021:890) om skydd f6r personer som
rapporterar om missf6rhallanden (visselblasarlagen) ikraft. Den galler inom all
privat och offentlig verksamhet. Av lagen framgar att kommunen senast den 17 juli
2022 har en skyldighet att inratta interna rapporteringskanaler ooh f6rfaranden fdr
rapportering och uppf61jning. I Hedemora kommun fdreslas att en gemensam
visselblasarfunktion ska imattas mellan kommunen ooh dess helagda bolag och
organiseras under kommunstyrelsen. Den fdreslas besta av:

• Extern mottagningsfunktion - extern leverant6r som handhar
rapporteringstjanst (IT-system), g6r en f6rsta bed6mning (kvalificering –
visselblasararende eller inte, utf6rjavskontroll och bekraftar rapportering
och aterkopplar till rapporterande) ooh f6rsta utredning. Tillhandahalla
intern mottagningsfunktion och anstallda utbildning.

@ Intern mottagningsfunktion – f6rslas besta av kommundirekt6r,
kanslichefoch sakerhetschef. Intern mottagningsfunktion f6reslas b1 a
ansvara fdr att visselblasararenden blir tillrackligt utredda, att
aterkopplingar ges, att erforderliga styrdokument finns ooh f6r rapportering
av statistik till namnd/styrelse/bolagsstyrelse. Den tar emot utredning och
rekommendation f6r atgard/vidare hantering fran extern
mottagningsfunktion, godkanner utredning, fattar beslut om hur arendet b6r
hanteras vidare internt i kommunen ooh om behov av f6rdjupad utredning
f6religger, ansvarar fdr intern ooh extern kommunikation och fdljer upp och
utvarderar extern mottagningsfunktion. Den ska ha mandat att anlita extern
utredningskompetens f6r fdrdjupad utredning.

• Extern fdrdjupad utredning - Utifran arendets beskaffenhet och
komplexitet kan den interna mottagningsfunktionen vid behov anlita extern
utredningskompetens f6r f6rdjupad utredning.

VisselbIasarfunktionen f6reslas organiseras under kommunstyrelsen.

Grunden i visselblasarlagen ar ratten till anonymitet fdr de personer som
rapporterar om missfdrhallanden, och som omfattas av lagen. En avg6rande fdrdel

Hedemora kommun
Postadress
KommunstyreIsef6rvaItningen
Box 201
776 28 Hedemora

Hemsida
www.hedemora.se
Bes6ksadress
Kommunstyrelsefarvaltningen
H6kargatan 6
Hedemora

E-post
kommunstyrelsen@hedemora.se
Telefon

0225-340 00

Organisationsnr
212000-2254
Bankgiro
433-2409
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med att handla upp en extern visselblasarmottagningsfunktion ar att man da pa ett
battre satt kan garantera den rapporterandes anonymitet till skillnad fran att
kommunen skulle hantera hela visseIbIasarfIInktionen internt. Det kan starka
organisationens trovardighet i skyddet fdr individen gentemot anstallda och
allmanhet.

En visseIbIasarfIInktion ar ett viktigt inslag i svensk ooh internationell debatt om
transparens, demokratisk insyn, ansvarsutkravande, yttrandefrihet och ar en gnmd
f6r medborgarnas tilltro till en robust och hallbar demokrati.

Bakgrund
Den 17 december 2021 tradde Iag (2021:890) om skydd f6r personer som
rapporterar om missf6rhallanden (visselblasarlagen) ikraft. Den galler inom all
privat och offentlig verksamhet. Lagen genomf6r Europaparlamentets ooh radets
direktiv (EU) 2019/1936 och 2019/1937 cm skydd fdr personer som rapporterar om
6vertradelser av unionsratten, det sk visseIbIasardirektivet. Samtidigt upphavdes
lagen (2016:749) om sarskilt skydd mot repressalier fdr arbetstagare som slar larm
om allvarliga missf6rhallanden. Den nya lagen ska inte inskranka det skydd som
finns fdr visselblasare i andra delar av svensk att, t ex yttrandefrihet ooh
meddelarfrihet enligt grundlagarna, anskaffarfrihet och kravet pa saklighet enligt
ansaIIningsskyddslagen. Visselblasarlagen kompletterar dessa skydd. Samtidigt
ska dessutom externa rapporteringskanaler im&tas av de statliga myndigheter som
regerrngen utser.

Den nya visselblasarlagen galler f6r det f6rsta vid rapportering av ett arbetsrelaterat
sammanhang av information om missf6rhallanden som det finns ett allmanintresse
av att de kommer fram och/eller om det strider mot en direkt tillamplig
unionsrattsakt inom tillampningsomradet f6r visselbIasardirektivet, eller mot en lag
eller andra f6reskrifter som genomfdr en sadan unionsrattsakt eller som motverkar
malet eller syftet med bestammelserna i en sadan unionsrattsakt. Exempel pa
unionsrattsakter ar bestammelser inom omradena offentlig upphandling,
milj6skydd, livsmedelssakerhet, folkhalsa och skydd av privatlivet och
personuppgifter.

Visselblasarlagen innehaller bestammelser om bl a skydd mot hindrande av
atgarder ooh repressalier ooh om ansvarsfrihet f6r asidosattande av tystnadsplikt.
Vidare finns bestammelser om skyldighet att inratta rapporteringskanaler,
behandling av personuppgifter och sekretess. Sekretessen galler bade f6r den som
rapporterar och andra enskilda personer i arendet.

En visselblasarfImktion ar ett viktigt inslag i svensk ooh internationell debatt om
transparens, demokratisk insyn, ansvarsutkravande, yttrandefrihet och ar en grund
fdr medborgarnas tilltro till en robust ooh hallbar demokrati.

En visselbIasarfunktion fungerar ocksa som ett f6rbattdngsverktyg och b6r vara en
del av organisationens systematiska arbetsmilj6arbete. Visselblasning ar en
n6dkanal. Malbilden fdr organisationen b6r vara en transparent organisation med
en effektiv intern kommunikation, dar problem fangas tidigt inom den ordinarie
verksamheten.

Tillsynsmyndighet ar arbetsmilj6verket.
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Arendebeskrivning
Enligt visselblasarlagen finns en skyldighet fdr verksamhetsut6vare som har 50
eller fler arbetstagare att ha interna rapporteringskanaler och f6rfaranden f6r
rapportering ooh uppf61jning (visselblasarfunktion). Kommuner far dela interna
rapporteringskanaler f6r f6rfaranden fdr rapportering och uppf61jning med
kommunala bolag och aven med andra kommuner. De interna
rapporteringskanalerna och f6rfaranden f6r rapportedng och uppf61jning ska vara
inrattade senast den 17juli 2022.

Fragan hur en visseIbIasarfunktion kan vara sammansatt och hur den kan
implementeras i kommunen och de kommunala bolagen har unders6kts och olika
alternativa 6ven'aganden har gjorts.

Grunden i visselblasarlagen ar ratten till anonymitet fdr de personer som
rapporterar om missf6rhallanden och som omfattas av lagen. Att kuma sakerstalla
anonym rapportering och anonymitet ar helt avg6rande fdr kommunens anstalldas
och medborgarnas tillit och fdrtroende fdr kommunen. Nar anstallda ska utreda
kollegor och chefer uppstar risker kopplat till relationer, beroendestallningar och
inte minst misstanksamhet att inte A f6rbli anonym. En avg6rande f6rdel med en
extern mottagningsfunktion ar att den rapporterande kan karma en trygghet i att
rapporten den lamnar hanteras externt istallet fdr internt i organisationen. Det kan
starka organisationens trovardighet i skyddet f6r individen gentemot anstallda och
allmanhet. Rena misstanken om att anonymitet inte kan sakerstallas kan fa stora
konsekvenser. Ett exempel kan vara att en person inte kanner sig trygg med
funktionen och systemet utan valjer att avsta fran att rapportera.

Med anledning harav bed6ms det vara mindre lampligt att hantera en
visselblasarfunktion i sin helhet internt hos kommunen och i kommunens egna IT-
milj6. Kommunen bed6ms aven sakna personella resurser med ratt kompetens fdr
att hantera en visseIbIasarfunktion i sin helhet.

En visseIbIasarfunktion med en mottagningsfunktion och rapporteringstjanst (IT-
system) som hanteras av en extern leverant6r i kombination med en intern
mottagningsfunktion f6rordas darfdr enligt nedan.

VisselbIasarfunktion i Hedemora kommun inkl. helagda kommunala bolag.

F6rslaget innebar att visselbIasarfunktionen inrattas och organiseras under
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen handlar upp en visselblasartjanst fdr
visselblasarfunktion av extern leverant6r ooh den ska omfatta bade kommunen och
de helagda kommunala bolagen. I visselblasartjansten ingar en rapporteringstjanst
(IT-system) och en extern mottagningsfunktion. Kommunen f6reslas aven ha en
intern mottagningsfunktion som best& av kommundirekt6r, kanslichef och
sakerhetschef. Den interna mottagningsfunktionen ska enligt lagstiftningen ha en
sarskild stallning i organisationen genom att den ska vara oberoende ooh
sjalvstandig samt ha mandat att agera inom ramen fdr sitt uppdrag med
visselbIasarfunktionen. Rutin ska finnas f6r arenden som pekar ut missf6rhallanden
som rar en person som ingar i den interna visselblasarfunktionen. Dessa arenden
ska hanteras via externa utredningstjanster.
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VisseIbIasarfunktionens organisering och uppgifter:

• Extern mottagningsfunktion - extern leverant6r som hand:har
rapporteHngstjanst (IT-system), g6r en f6rsta bed6mning (kvalificering –
visselblasararende eller inte, utfdrjavskontroll och bekraftar rapportering
och aterkopplar till rapporterande) ooh fdrsta utredning. Tillhandahaller
intern mottagningsfunktion och anstallda utbildning.

• Intern mottagningsfunktion – f6rslas besta av kommundirekt6r,
kanslichef och sakerhetschef. Intern mottagningsfunktion f6reslas b1 a
ansvara f6r att visselblasararenden blir tillrackligt utredda, att
aterkopplingar ges, att erforderliga styrdokument finns och fdr rapportering
av statistik till namnd/styrelse/bolagsstyrelse. Den tar emot utredning och
rekommendation fdr atgard/vidare hantering fran extern
mottagningsfLmktion, godkanner utredning, fattar beslut om hur arendet b6r
hanteras vidare internt i kommunen ooh om behov av f6rdjupad utredning
f6religger, ansvarar f6r intern och extern kommunikation ooh f61jer upp och
utvarderar extern mottagningsfunktion. Den ska ha mandat att anlita extern
utredningskompetens fdr f6rdjupad utredning.

• Extern fdrdjupad utredning - Utifran arendets beskaffenhet ooh
komplexitet kan den interna mottagningsfunktionen vid behov anlita extern
utredningskompetens fdr f6rdjupad utredning.

Motivering till beslut

5 kap 2 § Iag (2021:890) om skydd f6r personer som rapporterar om
missfdrhallanden (visselblasarlagen) anger att en verksamhetsut6vare som vid
ingangen av kalenderaret hade 50 eller fler arbetstagare ar skyldig att ha interna
rapporteringskanaler och f6rfaranden fdr rapportering och uppf61jning
/v = an a1 L 1 Ann +J: = 1 r+= n \ T\ A n = 11 Awk : n A 11 +b+= v ran+ A AL Afl:n+b+l in v rAvi rag nb +uk Lab+ A V

6vergangsbestammelserna framgar att kommunen senast den 17 jun 2022 har en
skyldighet att inratta interna rapporteringskanaler och f6rfaranden fdr rapportering
ooh uppf61jning. 5 kap 4 § samma Iag anger att kommunen far dela
visselbIasarfunktion med kommunala bolag. Med anledning harav f6reslas ett
imattande av en gemensam visseIbIasarfunktion fdr kommunen och de helagda
kommunala bolagen enligt f6rslag ovan.

Erfarenheter ooh rekommendationer fran andra kommuner som redan idag innehar
visselblasarfunktion visar att den interna visselblasarfunktionen ska vara centralt
placerad och sa h6gt upp i organisationsschemat som m6jligt, varf6r det ar lampligt
att den interna mottagningsfunktionen bestar av kommundirekt6r, kanslichefoch
sakerhetschef. VisselbIasarfunktionen omfattar hela kommunkoncernen, varf6r
verksamheten ar lamplig att organisera under kommunstyrelsen som ansvarig
namnd/styrelse.

En extern visseIbIasarmottagningsfunktion bed6ms kunna sakerstalla den
rapporterandes anonymitet pa ett battre satt an om kommunen ooh dess helagda
bolag sjalva skulle hantera hela visseIbIasarhmktionen internt. Det kan starka
organisationens trovardighet i skyddet f6r individen gentemot anstallda ooh
allmanhet.
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F6rslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att under f6rutsattning att kommunfullmaktige beslutar att imatta en intern
visselblasarfunktion fdr kommunens namnder och helagda bolag i enlighet med lag
(2021:890) om skydd fdr personer som rapporterar om missf6rhallanden, ska den
organiseras i enlighet med f6rslaget ovan.

Kommunstyrelsen beslutar att f6resla kommunfullmaktige att besluta

att imatta en gemensam intern visselbIasarfunktion (interna rapporteringskanaler
och f6rfaranden fdr rapportering och uppfdljning) f6r kommunens namnder och
helagda bolag i enlighet med lag (2021:890) om skydd fdr personer som
rapporterar om missf6rhallanden,

att visselblasarfunktionen ska inrattas och organiseras under kommunstyrelsen,

att den interna visselbIasarfunktionen ska ha implementerats senast den 17juli
2022

Ann-Christine e>stlund Backehag
KommunjuristTf kommundirekt6r
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Hej,  

Se bifogat protokollsutdrag och tjänsteskrivelse.  

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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§ 44 Dnr BN214-21   041 

Utökad investeringsbudget till kostenheten 
 
Sammanfattning 
Onsdag den 4 maj 2022 hände en arbetsplatsolycka i Vasaköket. Ett stort 
grytlock föll ner på en av kockarna. Olyckan slutade inte med några svåra 
personskador. 
 
Då grytan är 21 år gammal och slut i fjädringen och reparatören säger att det 
inte är möjligt att reparera den så behöver vi köpa in en ny gryta, detta för att 
undvika fler och allvarligare olyckor. 
 
Grytan är sammanbyggd med en mindre gryta. När man byter ut den stora 
grytan bör man därför även byta ut den mindre grytan. Tillsammans blir det 
en kostnad på 479 463 kr. 
 
Bildningsnämnden har i dag bara möjlighet att finansiera en del av 
kostnaden inom befintlig investeringsbudget och vi på 
bildningsförvaltningen önskar därför en utökning av investeringsbudgeten på 
330 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 5 maj 2022 

Bildningsnämndens beslut  
Bildningsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige äska en utökad 
investeringsbudget på 330 000 kr.  

Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar bildningsnämnden en utökad 
investeringsbudget på 330 000 kr.  

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Bildningsförvaltningen  

~HEDEMORA 
~KOMMUN 



 

 
 
Hedemora kommun 
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E-post 
bildningsnamnden@hedemora.se 

Organisationsnr 
212000-2254 

Postadress 
Bildningsförvaltningen 
Box 201 
776 28 Hedemora 

Besöksadress 
Bildningsförvaltningen 
Hökargatan 6 
Hedemora 

Telefon 
0225-340 00 

 
 

Bankgiro 
433-2409 

 

 
 
Bildningsförvaltningen 
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Utökad investeringsbudget till kostenheten inom 
bildning 
 

Ärendebeskrivning 
Onsdag den 4 maj hände en arbetsplatsolycka i Vasaköket. Ett stort grytlock 
föll ner på en av kockarna. Olyckan slutade inte med några svåra 
personskador. 
 
Då grytan är 21 år gammal och slut i fjädringen och reparatören säger att det 
inte är möjligt att reparera den så behöver vi köpa in en ny gryta, detta för att 
undvika fler och allvarligare olyckor. 
 
Grytan är sammanbyggd med en mindre gryta. När man byter ut den stora 
grytan bör man därför även byta ut den mindre grytan. Tillsammans blir det 
en kostnad på 479 463kr. 
 
Bildningsnämnden har idag bara möjlighet att finansiera en del av kostnaden 
inom befintlig investeringsbudget och vi Bildningsförvaltningen önskar 
därför en utökning av investeringsbudgeten på 330 000kr. 
  

~fil HEDEMORA 
~KOMMUN 
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Kokgrytor till Vasaköket     
   Modell Garantitid Pris 
Kokgryta med 
omrörare 
utan 
kylmantel, 
100 liter  

100.52.240H kokgryta Getinge/gsab.nu 10 183 618,0 kr 

      
Kokgryta med 
omrörare med 
kylmantel, 
300 liter  

300.53.240H kokgryta Getinge/gsab.nu 10 295 845,0 kr 

     479 463,0 kr 
 
 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige äska en utökad 
investeringsbudget av på 333 000kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Winarve Westerholm 
Avdelningschef 

 
 
John Steen 
Förvaltningschef  
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Ämne: ärenden från omsorgsnämnden
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Hejsan 
Här kommer ärenden till KF från omsorgsnämndens sammanträde 24 maj 2022. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

INGELA SÄTTERSTRÖM 

Nämndsekreterare 
Omsorgsförvaltningen 
Telefon: 0225-341 04 

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemora  
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 Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00 
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§ 99 Dnr ON204-22   012 

Feriearbete 2022 
 
Sammanfattning 
Sommaren 2022 hade arbetsmarknadsenheten planerat att anställa åttio 
feriearbetare fördelat på tre handledare, vilket innebär att ca en tredjedel av 
de ungdomar som sökt erhåller en plats. Planeringen baserades på antagen 
budget i vilken förväntade intäkter från Arbetsförmedlingen ingår. I fjol 
erhölls ca 600 tkr i ersättning för sommarjobb och ungdomsjobb. I år 
kommer dock inga medel att erhållas, varpå förutsättningarna för att hålla en 
budget i balans ändrats.  
För att ge förvaltningen samma förutsättningar som om intäkter erhållits 
äskas en utökning av årets budget med 360 tkr eller 660 tkr. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förstärka 
omsorgsnämndens ram för feriearbete med 660 tkr för innevarande 
verksamhetsår. 

  

Utdrag till 
Kommunfullmäktige 
Omsorgsförvaltningen 



 

 
 
Hedemora kommun 

Hemsida 
www.hedemora.se 

E-post 
kommun@hedemora.se 

Organisationsnr 
212000-2254 

Postadress 
Hedemora kommun 
Box 201 
776 28 Hedemora 

Besöksadress 
Tjädernhuset 
Hökargatan 6 
Hedemora 

Telefon 
0225-340 00 

Fax 
0225-341 64 

Bankgiro 
433-2409 
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Feriearbete sommar 2022 
Sammanfattning 
Sommaren 2022 hade arbetsmarknadsenheten planerat att anställa åttio 
feriearbetare fördelat på tre handledare, vilket innebär att ca en tredjedel av 
de ungdomar som sökt erhåller en plats. Planeringen baserades på antagen 
budget i vilken förväntade intäkter från Arbetsförmedlingen ingår. I fjol 
erhölls ca 600 tkr i ersättning för sommarjobb och ungdomsjobb. I år 
kommer dock inga medel att erhållas, varpå förutsättningarna för att hålla en 
budget i balans ändrats. 

För att ge förvaltningen samma förutsättningar som om intäkter erhållits 
äskas en utökning av årets budget med 360 tkr eller 660 tkr. 

Ekonomi 
Omsorgsförvaltningens budget för feriearbetare uppgår till 774,6 tkr. 
Budgeten är densamma som de senaste åren och är uppdelad enligt följande: 
Intäkter: 100 tkr, Personalkostnader: 574,6 tkr, Övriga kostnader: 300 tkr.  
Intäkter 

Då förvaltningen under maj månad erhållit information om att inga bidrag 
kommer att erhållas via Arbetsförmedlingen under detta år ändras 
förutsättningarna för hur många platser kommunen kan erbjuda inom de 
tilldelade budgetramarna. Hur det statliga stödet kan komma att se ut 
nästkommande år är okänt. 
Personalkostnader 
Samtliga feriearbetare är anställda på sextio timmar. I personalkostnaden 
ingår, utöver feriearbetande ungdomar i åldrarna 16 till 18 år, även lön för 
handledare. I år kommer tre handledare att arbeta i sammanlagt sjutton 
veckor. Kostnaden för de åttio feriearbetarna och de tre handläggarna 
beräknas uppgå till ca 735 tkr. 
Då Arbetsmarknadsenheten strävar efter att erbjuda feriearbeten till så 
många ungdomar som möjligt har antalet handledare och handledartimmar 
minskats jämfört med tidigare år.  
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Övriga kostnader 
I övriga kostnader ingår kostnader för bilpool, arbetskläder, engångsartiklar 
samt eventuella konsultkostnader. I fjol anordnades bland annat en aktivitet 
för att öka intresset för företagande bland unga och ge dem ökade 
entreprenöriella förmågor.  
Utan erhållna intäkter och med en personalkostnad a 735 tkr kan enbart 
fyrtiotusen kronor av budgeten för övriga kostnader nyttjas, varpå utrymmet 
för aktiviteter minskar. De feriearbeten som kommunen erbjuder är kopplade 
till sådant som är mervärdeskapande för kommunens invånare såsom 
utomhusskötsel, ferieorkester, friidrottsskola, simskola och fun camp. 

Konsekvens av ändrade förutsättningar 
Trots det uteblivna bidraget från arbetsförmedlingen har kommunen en 
möjlighet att erbjuda 80 platser. Detta innebär att ca 35 procent av de 
ungdomar som sökt feriearbete erhåller en plats. I och med att de 
personalkostnader som är högre än budget inte kan täckas av förväntade 
intäkter ges dock ett begränsat utrymme för övriga kostnader.  
Konsekvensen blir att budgetutrymmet för övriga kostnader minskas med ca 
260 tkr. Samt att budgeterade intäkter a 100 tkr uteblir.  

Utökning av antalet feriearbetare 
I år har 231 ungdomar sökt feriearbete vid Hedemora Kommun, varpå en 
tredjedel har erhållits en plats. En ökad budget skulle innebära att fler 
ungdomar kan erbjudas ett arbete. Nedan framgår uträkningar om vad en 
eventuell utökning skulle innebära i antalet feriearbeten, baserat på årets 
lönenivå för ungdomar över 18 år och personalomkostnader a 39,25 procent. 
 
Antal   Kostnad inkl PO/ 

feriearb 
 Kostnad /  

  antal 
Andel  

(utifrån ansökningar) 

10 8 187,90 81 879,00 39,0% 

30 8 187,90 245 637,00 47,6% 

60 8 187,90 491 274,00 60,6% 

90 8 187,90 736 911,00 73,6% 

151 8 187,90 1 236 372,90 100,0% 

 
En utökning med ytterligare 30 platser skulle innebära att nästintill hälften 
av de ungdomar som inkommit med en ansökan erhåller ett feriearbete 
En utökning med ytterligare 90 platser skulle innebära att ca 75 procent av 
de ungdomar som inkommit med en ansökan erhåller ett feriearbete.   
Antal   Kostnad inkl. PO / 

handledare 
 Kostnad / 

antal 

0 45 766,83 0,00 

1 45 766,83 45 766,83 

2 45 766,83 91 533,67 

3 45 766,83 137 300,50 
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Vid en utökning av antalet platser kommer även antalet handledare att 
behöva utökas. 
Historik i form av antalet inkomna ansökningar ställt mot antalet erbjudna 
feriearbeten och förhållandet mellan budget och resultat för respektive år 
redovisas nedan 

Ansökningstrend 2018 - 2022 

Trend 2022 2021 2020 2019 2018 

Ansökningar 231 246 231 213 301 

Feriearbeten 80 78 87 141 188 

Andel som erhåller arbete 34,6% 31,7% 37,7% 66,2% 62,5% 
Under år 2020 - 2021 anordnades inga feriejobb inom Hedemora Kommuns äldreboenden 
som en åtgärd för att minska de risker som uppstod på grund av coronapandemin  

Förvaltningens två förslag 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige om en förstärkt ram på 360 
tkr för att bibehålla antal feriepraktikplatser såsom tidigare år. 
Alternativt 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige om en förstärkt ram på 660 
tkr för att kunna utöka antalet feriearbetare med 30 personer inkl. 
handledning.  

Koppling till mål/policy/riktlinjer 
Kommunens övergripande mål:  
I Hedemora lever kvinnor, män, flickor och pojkar ett bra liv, i en levande 
kommun där människor och näringsliv utvecklas. 
Hedemora kommun har god ekonomisk hushållning som ger utrymme för 
investeringar.  
Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att ha balans mellan resurser och 
uppdrag.  

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förstärka 
omsorgsnämndens ram för feriearbete med XX tkr för innevarande 
verksamhetsår 
 
 
Marjo Savelius 
Förvaltningschef 
 
Anna Frisk Gustafsson   Anette Eriksson 
Avdelningschef    Ekonom  
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Kommunstyrelsen
Skickat: den 25 april 2022 08:52
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: VB: Ärende till kommunfullmäktige från Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Bifogade filer: Följebrev med samtliga bilagor.pdf

Med vänlig hälsning/Best regards 

GUNILLA JINGSTEDT  
Förvaltningsassistent 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-340 72 

www.hedemora.se |https:/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: kommun <kommun@hedemora.se>  
Skickat: den 25 april 2022 08:47 
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@hedemora.se> 
Ämne: VB: Ärende till kommunfullmäktige från Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

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.  

Hälsning Jessica 

Med vänlig hälsning/Best regards 

KS133-22   739
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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: sekreterare.hjalpmedelsnamnden@regiondalarna.se <sekreterare.hjalpmedelsnamnden@regiondalarna.se>  
Skickat: den 22 april 2022 15:40 
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 
Ämne: Ärende till kommunfullmäktige från Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Hej, 

Här kommer ett ärende som ska till Ert kommunfullmäktige. 

Hälsningar 

Jenni Sjöblom – Nämndsekreterare 
Region Dalarna – Centralförvaltningen 
Telefon: 023-49 01 34 | Mobil: 072-2161942 
E-post: jenni.sjoblom@ltdalarna.se
www.regiondalarna.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. 
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Utdrag exp 2022-03-31 till 1. Akten 

2. Förvaltningschef 
3. Region Dalarna 

       4. Dalarnas kommuner 

Vid protokollet : 

Jenni Sjöblom  

Bestyrkes i tjänsten  

[Intygarens namn] 

 
 

Regionfullmäktiges beslutsärenden 

§ 7 Patientavgifter för hjälpmedel 
Diarienummer RD21/00617 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter 
enligt följande 
 

1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt  
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 

 
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-

01.  
 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna fattar för egen del beslut om 
1. Att ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt  

Dalarnas kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 
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Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och 
abonnemang. Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade 
samtliga definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var 
detsamma oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 
Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 
Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 
Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 
remissgång. 
 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag  
 Bilaga §7 A 
b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
 Bilaga §7 B 
c) Presentation av Rekommendationen 
 Bilaga §7 C 
 
Katarina Kajblad Nordin föredrar ärendet, det finns goda möjligheter att vi 
kan få ett gemensamt system för patientavgifter för hjälpmedel i länet. 
 
Helena Strandberg berättar om hur kopplingen till E-frikort fungerar för 
regionen och kommunerna. Helena berättar att man måste styra vissa 
behörigheter i systemet så att kommunerna och förskrivare bara ser den 
information de ska ha tillgång till.  
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
Borlänge Skomakargatan 20, Borlänge Org.nr: 232100-0180 Katrarina Nordin Kajblad  
       
    
   

 
 

 Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022-02-24 
 Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16 

  Regionstyrelsen 2022-05-30 
 Regionfullmäktige 2022-06-13 

Patientavgifter för hjälpmedel 

Ordförandens förslag
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommendera Regionstyrelsens 
arbetsutskott föreslå Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige att 
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt   

införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och  
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per  
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
 

2.  Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 
 

I det fall Regionfullmäktige beslutar enligt förslag beslutar 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna för egen del att: 
1. Ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt 

Dalarnas kommuner. 
 

Sammanfattning  
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 
Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga 
definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma 
oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 
Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 
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Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 
Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 
remissgång. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar 
för kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde 
Socialstyrelsen en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning 
av hjälpmedel i landet. Rapporten syftade också till att ge ett underlag för 
kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla regelverken för 
hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor. 
Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom och 
mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. Av fallbeskrivningarna 
framgår att de samlade avgifterna för de olika personerna skiljer sig mycket 
åt, från 0 kr till flera tusen kronor beroende var i landet man bor.   
I Dalarna får hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av 
det behövda hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom 
regionens eller kommunernas hälso- och sjukvård.   
I dag ingår enbart besöksavgiften i ett högkostnadsskydd. Patientavgiften 
för hjälpmedel är av engångskaraktär, som gäller de flesta 
hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. Förbrukningsmaterial till de 
olika hjälpmedlen bekostas i regel av hjälpmedelsanvändaren medan 
tillbehör som är avgörande för optimal funktion ingår i patientavgiften.  
Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns egenansvarsprodukter som 
hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i hjälpmedelsbutiker eller vid 
förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i länet och ansvaret har 
Hjälpmedelsnämnden, både vad gäller sortiment och prissättning.   
Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de över 85 år.  
De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 20 år. 
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Hjälpmedel för urinblåsa/tarm är de enda av de samhällsägda hjälpmedlen 
som är helt kostnadsfria för hjälpmedelsanvändaren.  
Riksdagen fattade 1997 beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
och slog fast att tre principer ska ligga till grund för prioriteringar inom 
vården: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och  
kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer samt hälso- och 
sjukvårdslagens (HSL 2017:30) mål om en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen utgör grunden för denna översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 

Syfte 
Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna inklusive utredning om 
möjlighet till högkostnadsskydd för hjälpmedel.   
Utarbeta och presentera ett slutligt förslag med analys och 
konsekvensbeskrivning som underlag för politiskt beslut om eventuella 
ändringar. 

Mål 
Att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta utifrån 
hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att patientavgifterna för 
hjälpmedel är jämlika, lätta att administrera och kostnadsnyttan effektiv för 
individ och samhälle. 

Patientperspektiv 
Tas i beaktande i de analyser och konsekvensanalyser som görs i 
slutrapporten. Användarsamverkan har skett i hela processen.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Redovisas och tydliggörs i slutrapporten tillsammans med 
Analysavdelningens sammanställning.  

Hållbarhet 
Ett perspektiv som finns med i hela översynen.  

Likabehandling 
Ett av de viktiga kriterier som vi lyfter fram i översynen. 

Barn och unga 
Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de över 85 år.  
De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 20 år. 



Region Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 
4 (4) 2022-05-05 RD21/00617 

 
 

 
Juridik 
Där vi behövt förhålla oss till juridiken så har vi tagit reda på vad som gäller 
och förhållit oss till det. 

Arbetsmiljö och medarbetare  
Delaktiga under hela utredningen, utförare, verksamhetsrepresentanter och 
chefer.  

Expediering av beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
Kommunernas fullmäktige 
Förvaltningschef 

Samverkan med fackliga organisationer 
Kontinuerlig information i förvaltningssamverkan under uppdraget.  

Återrapportering 
Hjälpmedelsnämnden önskar återkoppling från samtliga kommun 
fullmäktige i samband med att beslut är taget i respektive fullmäktige, dock 
senast den 31 juli 2022. Därefter sker en återrapportering till nämnden.  
 



 
 
 
Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
 
Samma avgift på 250 kr/personligt förskrivet hjälpmedel samt införande av 
gemensamt högkostnadsskydd för region och kommun med ett kostnadstak  
på 1150 kr/tolvmånadersperiod. 
 

• Rekommendationen gäller för de hjälpmedelsgrupper som hanteras inom 
ramen för Dalarnas Hjälpmedelscenter med undantag av de hjälpmedel som 
idag: 

- är avgiftsfria; diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för urinblåsa/tarm samt 
medicinska behandlingshjälpmedel (undantaget CPAP/APAP). 

- är belagda med en egenavgift beräknad utifrån en viss procentsats; cyklar 
och ortopediska skor 

- är belagd med eget val; hårersättning 
 

• Rekommendationen för särskilda boenden (SÄBO) gäller enbart 
personligt förskrivna hjälpmedel i samband med hemgång. 
I övrigt gäller tidigare rekommendationer(beslut Hjälpmedelsnämnden 
2016-05-26). 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående tillbehör vid 
förskrivning av huvudhjälpmedel (se riktlinjer för respektive 
hjälpmedelsgrupp). 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående 
förbrukningsartiklar kopplat till det förskrivna huvudhjälpmedlet som 
bekostas av användaren (se riktlinjer för respektive hjälpmedelsgrupp). 
 

• Ingen förändring från nuvarande riktlinjer vad gäller LSS boenden och 
palliativ vård (beslut Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26). 
Rekommendationen om ny avgift på 250 kr gäller där avgift tas ut i 
samband med personlig förskrivning av hjälpmedel. 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för barn, unga och 
personer över 85 år (barn och unga; avgiftsfritt enligt beslut 
Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26. Personer över 85+; avgiftsfritt inom 
regionen utifrån HSL 2017:30) 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för vad som räknas till 
egenansvarsprodukter. Det vill säga produkter som inte kräver hälso- 
och sjukvårdens kompetens för utprovning och som användaren betalar 
själv. 



• Avgiftsändringen gäller från det beslutade datumet; 2021-01-01. Inga 
avgifter kommer att återbetalas eller inkrävas retroaktivt. 
 

• Rekommendationen innefattar en införandeplan för implementering i 
Region Dalarna samt respektive kommun. 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Kajsa-Lena Fagerström /Omsorgsnämnd /Omsorgsnämnden
Skickat: den 18 maj 2022 09:21
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Fwd: Förslag till beslut Patientavgifter för hjälpmedel - sänds för beaktande till kommunernas 

fullmäktige
Bifogade filer: Protokoll arbetsutskottet 2022-05-16  § 60 omedelbar justering.pdf (8).pdf

Hämta Outlook för iOS 

Från: Omsorgsforvaltningen‐kontoret <omsorgsforvaltningen‐kontoret@hedemora.se> 
Skickat: Wednesday, May 18, 2022 8:22:27 AM 
Till: Marjo Savelius /OF övergripande /Omsorgsförvaltningen <marjo.savelius@hedemora.se>; Kajsa‐Lena 
Fagerström /Omsorgsnämnd /Omsorgsnämnden <kajsa‐lena.fagerstrom@hedemora.se> 
Ämne: VB: Förslag till beslut Patientavgifter för hjälpmedel ‐ sänds för beaktande till kommunernas fullmäktige  

Med vänlig hälsning/Best regards 

INGELA SÄTTERSTRÖM 

Nämndsekreterare 
Omsorgsförvaltningen 
Telefon: 0225-341 04 

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemora  
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 Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00 

Från: kommun <kommun@hedemora.se>  
Skickat: den 17 maj 2022 16:26 
Till: Omsorgsforvaltningen‐kontoret <omsorgsforvaltningen‐kontoret@hedemora.se> 
Ämne: VB: Förslag till beslut Patientavgifter för hjälpmedel ‐ sänds för beaktande till kommunernas fullmäktige 

Hej, 

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

KS133-22   739
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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.  

  

Hälsning Jessica  

  
Med vänlig hälsning/Best regards 
  
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: marina.norrstrom@regiondalarna.se <marina.norrstrom@regiondalarna.se>  
Skickat: den 17 maj 2022 15:28 
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: sekreterare.hjalpmedelsnamnden@regiondalarna.se; namndteam.regionstyrelsen@regiondalarna.se 
Ämne: Förslag till beslut Patientavgifter för hjälpmedel ‐ sänds för beaktande till kommunernas fullmäktige 
  

Till samverkande kommuner, 
  
Region Dalarnas regionstyrelses arbetsutskott har 2022-05-16 beslutat om en ändring i utsänt förslag från 
den gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnden Dalarna gällande patientavgifter för hjälpmedel.  
  
Ändringen gäller delen om gemensamt högkostnadsskydd där hjälpmedelsnämnden föreslår införande av 
gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 
kr per tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
  
Anledningen till det reviderade förslaget är att underlätta administrationen eftersom index reglerar storleken 
på högkostnadsskyddet och beslut i alla samverkande kommuners fullmäktige inte krävs för förändring om 
behov av det uppstår. 
  
Regionstyrelsens arbetsutskottets beslut lyder:  
Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner, införs och ska räknas fram 
på samma sätt som för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §.   

  VARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte 
är helt säker på att dessa är ok.  
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Ni finner omedelbart justerat protokoll från arbetsutskottet bifogat och vill be kommunerna att ha det i 
beaktande för eget beslut i ärendet. 
  
Med vänlig hälsning  
Regionstyrelsens ordförande Ulf Berg 
Region Dalarna 
  
Enligt uppdrag  
  
Med vänlig hälsning 
  

 

 

Marina Norrström 
Nämndcontroller 
Region Dalarna – Administrativ enhet – Kansliavdelningen 
Mobil: 070-253 93 47  
E-post: marina.norrstrom@regiondalarna.se 
www.regiondalarna.se 

                            
  
  
  



PROTOKOLL  

Regionstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Sammanträde 
2022-05-16 
Paragraf 
§§ 60 

 
 
 
 

 

 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Besöksadress 
Region Dalarna 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-49 00 00 
www.regiondalarna.se 
232100-0180 

Sekreterare 
Marina Norrström 
Telefon 
marina.norrstrom@regiondalarna.se 

 

Protokoll från Regionstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 
Datum: 2022-05-16 
Tid: Kl. 10:00 – 12:15 

Plats: Futurum, Regionkontoret, Falun 

Beslutande 
Ulf Berg (M), Ordförande 
Sofia Jarl (C), 1:e vice ordförande 
Elin Norén (S), 2:e vice ordförande 
Christer Carlsson (M) 
Abbe Ronsten (S) 
Maja Gilbert Westholm (V) 

Svante Parsjö Tegnér (L)  ers: Birgitta Sacrédeus (KD) 

Ersättare 
Lisbet Mörk-Amnelius (DSP)   
Kerstin Lundh (MP) 
Sebastian Karlberg (S)     
Mari Rustad (S)  

Tjänstepersoner 
Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg  
Ekonomidirektör Tobias Dahlström  
Kommunikationsdirektör Henrik Pederby  
Nämndcontroller Marina Norrström 

Protokollsjustering 
Utses att justera: Elin Norén (S)     

 

Protokollet justeras och anslås digitalt på Region Dalarnas officiella 
anslagstavla. Protokollet förvaras på Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun. 
Finns även tillgängligt på regionens webbsida. 
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PROTOKOLL 
 

  
 Regionstyrelsens arbetsutskott 

  
 
2022-05-16 

 

 

 

§60 Patientavgifter hjälpmedel 
Diarienummer RS2022/575 

Regionstyrelsens arbetsutskott beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen 

1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs. 
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
4. Paragrafen förklaras omedelbar justerad och beslutet sänds till 

kommunerna. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020- 
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 

Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga 
definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma 
oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 

Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 

Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 
remissgång. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

1. Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-25 
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PROTOKOLL 
 

  
 Regionstyrelsens arbetsutskott 

Regionstyrelsen  2022-05-16  
 

 

 
 

2. Rekommendationer för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
3. Beslutsunderlag Hjälpmedelsnämnden  
4. Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 § 7 
5. Följebrev gällande beslut till patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 

daterat 2022-04-21 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Berg (M) yrkar bifall till förslaget från Hjälpmedelsnämnden 
Dalarna med ändringsförslag i punkt två: högkostnadsskyddet ska räknas 
fram på samma sätt som för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och 
sjukvårdslagens 17 kap 6 § anger, i yrkandet instämmer Elin Norén (S). 

Ordförande Ulf Berg (M) yrkar utöver ändringsförlaget att paragrafen 
justeras omedelbart och att beslutet sänds till kommunerna för beaktande 
innan beslut i respektive kommunfullmäktige, vilket blir arbetsutskottets 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Hjälpmedelsnämnden Dalarnas förslag mot eget 
ändringsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes 
förslag. 
Skickas till 
Samtliga kommuner ingående i den gemensamma nämnden 
Regionstyrelsen 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

2:e vice ordförande: Elin NorénOrdförande: Ulf Berg

Sekreterare: Marina Norrström
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: ELIN NORÉN
Date: 2022-05-16 17:46:32
BankID refno:  2f8f70cc-0e78-4507-b79d-64a0396682aa

Signed by: ULF BERG
Date: 2022-05-16 16:53:21
BankID refno:  b6613091-3533-42ab-97f9-444676328c78

Signed by: MARINA NORRSTRÖM
Date: 2022-05-17 09:05:25
BankID refno:  257c5a27-57fc-4520-9106-4cffb0c38033
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Anders Engdahl <Anders.Engdahl@hedemoraenergi.se>
Skickat: den 4 maj 2022 11:08
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Beslutsärenden
Bifogade filer: Beslutsunderlag VA plan 2022.docx

Med vänliga hälsningar 

Anders Engdahl 
VD 
Tel: 0225 - 349 10 

Automatisk nedladdning av den här bilden från Internet stoppades a
Microsoft Office för att skydda din integritet. Hedemora Energi AB 

Ivarshyttevägen 2 
776 33 Hedemora 

Växel: 0225-349 00 
www.hedemoraenergi.se 

Följ oss på Instagram:  
Automatisk  ned laddning av den här bilden från Internet stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.

Automatisk  ned laddning av den här bilden från Internet stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.

Information om hur Hedemora Energi AB behandlar dina 
personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) 
finns på Hedemora Energis hemsida www.hedemoraenergi.se. Se även oss på Instagram 

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. 

KS145-22   303
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Hedemora Energi AB    Bolaget har sitt säte i Hedemora och innehar F-skattebevis 
Org. nr: 556115-5226 Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: Hemsida: www.hedemoraenergi.se 
 Box 33 Ivarshyttevägen 2 0225-349 00 0225-349 01 E-post: info@hedemoraenergi.se 
 776 21  Hedemora 776 33  Hedemora    

 

Beslutsärende VA handlingsplan 

Hemställan till KF  

Styrelsen för Hedemora Energi AB föreslår att KF godkänner: 

Att anta förslag av anläggningsavgift till VA-handlingsplan. 

Hedemora Energi behöver låna 15,5 msek fördelat på 5 år 

Hedemora Energi har höjt anläggningsavgiften 2022 med 7,0 %, och föreslår sedan ca 3 % årlig 

höjning. 

Hedemora Energi bedömer att den ökade driftkostnaden på 132 kkr,  

täcks av driftbudgeten, detta motsvara 0,6 % på driftbudgeten 

 

Sammanfattning 

Hedemora Energi beräknar att ansluta 25 st fastigheter till VA nätet i under perioden, i 

handlingsplanen är det ytterligare 100 fastigheter som under 5år bör anslutas till kommunalt VA till 

en beräknad totalkostnad av 42 msek. Med en höjning av anslutningsavgiften 2022 till 202 kkr (+7% ) 

och därefter en årlig höjning med 3% ger det en totalintäkt på 26,5 msek under perioden. 

Mellanskillnaden som är 15,5 msek finansieras med lån för att klara likviditeten. 

Vid periodens slut så har vi 125 st nya kunder som ökar intäkten med 281,5 kkr i fast avgift per år. 

Med anläggningsavgift och fast avgift når vi ca 68 % täckningsgrad, återstående bekostas av 

driftbudgeten med 132 kkr /år. 

Alltså 

Hedemora Energi behöver låna 15,5 msek fördelat på 5 år 

Hedemora Energi har höjt anläggningsavgiften 2022 med  

7,0 %, och föreslår sedan ca 3 % årlig höjning. 

Hedemora Energi bedömer att den ökade driftkostnaden på 132 kkr,  

täcks av driftbudgeten, detta motsvara 0,6 % på driftbudgeten 
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Hedemora Energi AB    Bolaget har sitt säte i Hedemora och innehar F-skattebevis 
Org. nr: 556115-5226 Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: Hemsida: www.hedemoraenergi.se 
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Anläggningssavgift 2021         189 000 kr 

Anslutningsavgift Höjning 7% 3%         202 230 kr 

Fast VA avgift             2 149 kr 

Anläggningssavgift 202 230 kr      208 297 kr              214 546 kr                 220 982 kr            227 612 kr        

År 2022 2023 2024 2025 2026

Antal fastigheter inom "anslutnings"området 27 33 17 14 9

Nya fastigheter på befintliga områden 5 5 5 5 5

Totalt antal fastigheter 32 38 22 19 14

a´pris         437 000 kr                379 000 kr                   248 000 kr               240 000 kr          458 000 kr 

Tot   11 799 000 kr          12 507 000 kr                4 216 000 kr           3 360 000 kr       4 122 000 kr 

Anslutningar inom "bef" VA-område a´pris         240 000 kr                240 000 kr                   240 000 kr               240 000 kr          240 000 kr 

Tot     1 200 000 kr             1 200 000 kr                1 200 000 kr           1 200 000 kr       1 200 000 kr 

Total kostnad anslutningar   12 999 000 kr          13 707 000 kr                5 416 000 kr           4 560 000 kr       5 322 000 kr 

Intäkt anslutningar     6 471 360 kr             7 915 282 kr                4 720 008 kr           4 198 661 kr       3 186 563 kr 

Nettokostnad anslutningar     6 527 640 kr             5 791 718 kr                   695 992 kr               361 339 kr       2 135 437 kr 

Kostnad/fastighet         406 219 kr                360 711 kr                   246 182 kr               240 000 kr          380 143 kr 

Täckningsgrad 50% 58% 87% 92% 60%

Fast avgift nya kunder årlig höjning 3,0%             2 149 kr                     2 213 kr                        2 280 kr                   2 348 kr               2 419 kr 

Fast avgift nya kunder intäkt           68 768 kr                  84 112 kr                      50 157 kr                 44 617 kr             33 862 kr 

Återstår att finansiera Lån     6 527 640 kr             5 791 718 kr                   695 992 kr               361 339 kr       2 135 437 kr 

Räntekostnad 1,0%           65 276 kr                  57 917 kr                        6 960 kr                   3 613 kr             21 354 kr 

Årlig  avskrivningar                            År 60         108 794 kr                  96 529 kr                      11 600 kr                   6 022 kr             35 591 kr 

Underfinnansiering täcks av ökad kostnad på 

driftbudget         105 302 kr                  70 334 kr -                   31 597 kr -              34 981 kr             23 083 kr 

Underfinnansiering täcks av årlig kostnad på 

driftbudget Accumulerat         105 302 kr                175 636 kr                   144 039 kr               109 057 kr          132 140 kr 

Anslutningar "nytt" VA-område
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Anders Engdahl <Anders.Engdahl@hedemoraenergi.se>
Skickat: den 4 maj 2022 11:08
Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Beslutsärenden
Bifogade filer: Förslag till beslut KF Avfallstaxa.docx

Med vänliga hälsningar 

Anders Engdahl 
VD 
Tel: 0225 - 349 10 

Automatisk nedladdning av den här bilden från Internet stoppades a
Microsoft Office för att skydda din integritet. Hedemora Energi AB 

Ivarshyttevägen 2 
776 33 Hedemora 

Växel: 0225-349 00 
www.hedemoraenergi.se 

Följ oss på Instagram:  
Automatisk  ned laddning av den här bilden från Internet stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.

Automatisk  ned laddning av den här bilden från Internet stoppades av Microsoft Office för att skydda din integritet.

Information om hur Hedemora Energi AB behandlar dina 
personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) 
finns på Hedemora Energis hemsida www.hedemoraenergi.se. Se även oss på Instagram 

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. 

KS478-21   406



 Beslutsärende Avfallstaxa 
 
Hedemorabostäder har installerat sina första storbehållare för hushållsavfall i samband med 
nybyggnation. Det finns sedan tidigare en beslutad på tömningskostnad men vi har i dagsläget inga 
priser i taxan för behandlingskostnad för matavfall. Detta behöver därför beslutas för att fakturering 
ska kunna ske.  
 
För att underjordsbehållare ska bli ett mer attraktivt alternativ till kärl föreslår Hedemora Energi 
också att avgiften för behandling av restavfall i stor volym justeras för underjordsbehållare i 
förhållande till containrar. På de platser där storbehållare för mat och restavfall installerats finns 
även möjlighet för utsortering av förpackningar vilket gör att sorteringsgraden förväntas vara hög. En 
styrning mot storbehållare gör även att tidskrävande tömning av enskilda kärl undviks. Mot bakgrund 
av detta föreslår bolaget  en korrigering av prisbilden för att, i enlighet med uppdraget, hålla en 
konkurrenskraftig taxa. 
 

 

Förslag till beslut: 

Hedemora Energis styrelse föreslår 

Att      KS beslutar om ny behandlingskostnad för mat- och restavfall i 

storbehållare/underjordsbehållare om 150kr/m3 (matavfall) respektive 220kr/m3 (restavfall). 

Priserna är inkl. moms. 

Hedemora Energi får, med nuvarande prissättning inte täckning för de kostnader som är förknippade 

med insamlingen och behandlingen av avfallet. 

Utöver den hämtningskostnad för storbehållare/underjordsbehållare som finns idag föreslår HEAB 

därför ett tillägg i form av en behandlingsavgift för mat och restavfall. Att lägga behandlingsavgiften 

som en tilläggskostnad gör också att den aktör som ansvarar för storbehållaren/underhållsbehållaren 

har möjlighet att verka för en god utsortering och kan på så sätt minska sina kostnader för tjänsten. 

Hedemora Energi har gjort benchmarking mot kringliggande kommuner och med föreslagen ökning 

kommer prisbilden att ligga i linje med deras prissättning. 

Hedemora Energi har kommunicerat förslaget med Hedemorabostäder vilka är den enda aktör med 

denna typ av behållare idag och de har inte lämnat någon erinran. 

Prisändringen föreslås träda i kraft vid det månadsskifte som infaller närmast efter det att KF fattat 

beslut i frågan. 
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: Sara Mattsson Burell /Hda kommunfast AB Adm /Hedemora kommunfastigheter  AB
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Borgensram beräkning 2022.xlsx

Hej 

Styrelsen i Hebo  och Heko beslutade vid styrelsemötet 2022‐04‐26 att begära utökad borgen för att kunna 
finansiera kommande investeringar.  

Jennifer: kan du hjälp oss så att det kommer upp på de möten som den ska och kommer med på kommande KF 
möte (antar att det ska beslutas där)? 

Anita: bifogar även min excelfil där jag gjort beräkningen för vilken borgen vi kommer att behöva för att klara 
investeringarna som är på g. Vet inte om den är så lätt att förstå men kanske kan underlätta något när du gör din 
bedömning.  

Hör gärna av er om ni har funderingar eller om det är något som saknas.  

Med vänlig hälsning  

Sara Mattsson Burell 
Adm/ekonomichef  
0225‐34 688 
sara.mattsson‐burell@hedemora.se 

KS148-22   045











(tkr)

Investeringar 2021 2022 2023-2024 Totalt 2021-2024 Kommentar

Migrationsverket 2 250          6 000          8 250                     

Hammaren 51 205       3 500          54 705                   

Hjorten fönster 3 400          3 400                     

Abborren takbyte 1 100          1 100                     

Hästen besiktiningspunkter 1 700          1 700                     

Eken fönster/fasad 4 000          4 000                     

Gussarvsgården 6 000          6 000                     

Tallgatan 10 1 100          1 100                     

Norden 10 000       10 000                   

Yrkesvägen 30 12 000       12 000                   

Kulvertbyte Vikmanshyttan 6 000          6 000                     

Målning 1 500          1 500                     

Munkbohemmet rot 10 000      10 000                   

Summa 59 655       50 100       10 000      119 755                

Investeringar 2018-2020 112 853                Ålen 2: 58000

Totala investeringar 20218-2024 232 608                

Avskrivningar 13 727       16 400       34 000      64 127                   

Resultat 2 547          2 900          5 000        10 447                   

Avskrivningar+resultat 2018-2020 48 196                   

Summa finansiering resultat 2018-2024 122 770                

Behov av nyupplåning 2017-2024 109 838                

Nyupplåning 2021 20 000-                   

Nyupplånging 2018-2019 50 000-                   

Total upplåning 2021-12-31 299 900                

Beräknad lånestock 2024 339 738                

Borgen  beslutadi KF 2018 300 000                

Nytt förlag till beslut om borgensram 350 000                
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Borgensram beräkning 2022.xlsx

Hej 

Styrelsen i Hebo  och Heko beslutade vid styrelsemötet 2022‐04‐26 att begära utökad borgen för att kunna 
finansiera kommande investeringar.  

Jennifer: kan du hjälp oss så att det kommer upp på de möten som den ska och kommer med på kommande KF 
möte (antar att det ska beslutas där)? 

Anita: bifogar även min excelfil där jag gjort beräkningen för vilken borgen vi kommer att behöva för att klara 
investeringarna som är på g. Vet inte om den är så lätt att förstå men kanske kan underlätta något när du gör din 
bedömning.  

Hör gärna av er om ni har funderingar eller om det är något som saknas.  

Med vänlig hälsning  

Sara Mattsson Burell 
Adm/ekonomichef  
0225‐34 688 
sara.mattsson‐burell@hedemora.se 

KS149-22   045









(tkr)

Investeringar 2021 2022 2023-2024 Totalt 2021-2024 Kommentar

Tjädern 52 000        5 000          57 000                                

MC Aulan 8 000          3 000          11 000                                

Jonsbo kök 6 500          6 500                                  

Kraftgtan HSR 13 000        13 000                                

Kristallen 1 000          19 000       20 000                                

Tunet 4 000          4 000                                  

Martin Koch 5 000          5 000                                  

Västerby skola 40 000       40 000                                Alt 1:38000, Alt 2:58000

Vikmanshyttan skola vent 1 500          1 500                                  

Summa 60 000        28 500        69 500       158 000                              

Investeringar 2017-2020 70 906                                

Totala investeringar 20218-2024 228 906                              

Avskrivningar 10 817        12 300        26 500       49 617                                

Resultat 415             1 250          2 500          4 165                                  

Avskrivningar+resultat 2017-2020 62 266                                

Summa finansiering via resultat 2017-2024 116 048                              

Behov av upplåning 2017-2024 112 858                              

Nyupplåning 2021 25 000-                                

Nyupplåning 2017 15 000-                                

Total upplåning 2021-12-31 269 000                              

Beräknad lånestock 2024 341 858                              

Borgen  beslutad i KF 2015/2017 269 000                              

Förslag till ny borgensram 350 000                              
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Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning

Från: kommun
Skickat: den 23 maj 2022 15:00
Till: Kommunstyrelsen
Ämne: VB: Protokollsutdrag och handlingar
Bifogade filer: 2022-05-19 § 32 Revidering av förbundsordning.pdf; 2022-05-19 § 25 Resultatrapport mars 2022 

samt årsprognos 2022.pdf; Förbundsordning SDR 2023-01.pdf; Balansrapport 2022-03.pdf; 
Delårsrapport text 220331.pdf; Resultatrapport och prognos 2022.pdf

Uppföljningsflagga:Följ upp 
Flagga: Slutfört

Med vänlig hälsning/Best regards 

ALEXANDER ÄRFSTRÖM 
Kommunvägledare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 0225-340 14 

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 23 maj 2022 11:37 
Till: kommun <kommun@hedemora.se>; Kommunkansliet <Kommunkansliet@avesta.se>; Fagersta kommun 
<info@fagersta.se>; Norbergs kommun <info@norberg.se> 
Ämne: Protokollsutdrag och handlingar 

Hej! 

Översänder protokollsutdrag samt handlingar från direktionens sammanträde 2022‐05‐19. 

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. 

KS161-22   170
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FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGS- 
TJÄNSTFÖRBUND  
 
Kommunalförbundet bildades 1998-01-01. Denna förbundsordning gäller fr o m  
2023-01-01. 
 
1 §   Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Avesta, Hedemora, Fagersta och Norbergs 
kommuner. 
 
2 §  Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, nedan kallat 
Förbundet. Förbundet har sitt säte i Avesta kommun. 
 
3 §   Ändamål 
Förbundet skall hålla en för Avesta, Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuner 
gemensam räddningstjänst som enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) åvilar var 
och en av medlemskommunerna.  
 
Verksamheten skall regleras i ett särskilt handlingsprogram som fastställs av 
förbundsdirektionen. I handlingsprogrammet skall anges målet för Förbundets verksamhet 
samt de risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser i medlemskommunerna. I 
programmet skall också anges vilken förmåga räddningstjänsten har att utföra sådana 
insatser. Programmet skall även ange hur Förbundets förebyggande verksamhet är 
ordnad. Förändringar och tillägg i handlingsprogrammet samt antagande av nytt 
handlingsprogram beslutas av förbundsdirektionen. 
 
Medlemskommunerna har även ett eget ansvar att bedriva olycksförebyggande 
verksamhet. Kommunerna skall därför fastställa egna handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Förbundet skall vara 
medlemskommunerna behjälpliga inom sitt kompetensområde vad gäller förebyggande 
verksamhet enligt ovan.  
 
Förbundet skall utöva den tillsyn som, enligt lagen om skydd mot olyckor, åvilar var 
och en av medlemskommunerna. 
 
Förbundet skall utöva tillsyn över att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av 
eldstäder med tillhörande rökkanaler mm utförs, enligt lagen om skydd mot olyckor.  
 
Förbundet skall vid behov bistå medlemskommunerna vid extraordinära händelser 
enligt lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting. 
 
Vid behov kan avtal slutas om tjänster inom följande områden: 
• Sjukvårdslarm (I väntan på Ambulans) 
• Restvärdesräddning 
• Larmförmedling 
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• Inbrotts- och bevakningslarm 
• Säkerhetsvakttjänst 
• Utbildning 
• Kommunal beredskap och krisledning 
 
4 §   Varaktighet 
Förbundet är bildat för obestämd tid. 
 
5 §   Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. För förbundsdirektionen 
gäller reglemente som bilägges denna förbundsordning. 
 
6 §  Förbundsdirektionens sammansättning 
Förbundsdirektionen, skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Avesta kommun utser 3 
ledamöter och 3 ersättare, Hedemora kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare, 
Fagersta kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare och Norbergs kommun utser 2 
ledamöter och 2 ersättare. 
 
Förbundsdirektionen väljs för en mandatperiod. Tillträde skall ske den första januari året 
efter val genomförts till kommunfullmäktige.  
 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare skall bestämmelserna i 
Kommunallagen tillämpas. Ledamöter och ersättare skall utses bland ledamöter och 
ersättare i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 
 
Förbundsdirektionen utser för varje mandatperiod en ordförande enligt följande 
ordning: 
• Avesta kommun 
• Hedemora kommun 
• Fagersta kommun 
• Norbergs kommun 
Ordförande nomineras av den medlemskommun som skall inneha ordförandeskapet.   
 
Förbundsdirektionen utser för varje mandatperiod en vice ordförande enligt följande 
ordning: 
• Hedemora kommun 
• Fagersta kommun 
• Norbergs kommun 
• Avesta kommun 
Vice ordförande nomineras av den medlemskommun som skall inneha vice 
ordförandeskapet.   
 
Avsteg från ovanstående vad gäller val av ordförande och vice ordförande kan göras 
såvida Direktionen i enighet beslutar detta.  
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Förbundsdirektionen utser även för varje mandatperiod ett arbetsutskott med uppgift 
att bereda ärenden till direktionens sammanträden mm enligt gällande 
delegationsordning. 
 
Arbetsutskottet ska bestå av en ledamot från varje medlemskommun och två ersättare. 
 
7 § Närvarorätt 
• Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. 
• Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i Direktionen 

har rätt att närvara och yttra sig vid Direktionens sammanträden. 
 
8 § Ersättningar 
Ersättningar till förbundsdirektionens förtroendevalda och revisorer fastställs av 
förbundsdirektionen i reglemente. 
 
9 §  Initiativrätt, frågor och interpellationer 
Ärenden i direktionen får väckas av 
• Ledamot i direktionen 
• Förbundsmedlem genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelse 
• Ledamot i förbundsmedlems kommunfullmäktige (frågor och interpellationer) 
• Organ under direktionen om direktionen medgivit sådan rätt. 
 
10 §   Tillkännagivande om justering av protokoll m m 
Tillkännagivande om justering av protokoll, förekommande kungörelser och andra 
tillkännagivanden skall ske på Avesta kommuns officiella anslagstavla samt för 
kännedom på Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuners officiella anslagstavla. 
 
11 §  Allmänhetens möjlighet att ställa frågor vid direktionens sammanträden 
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor vid förbundsdirektionens 
sammanträden när denna behandlar budget och årsredovisning. 
 
12 §  Lån, borgen m m 
Förbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 15 miljoner kronor. För lån från annan 
än medlemskommunerna borgar medlemskommunerna med samma andel som i 
kostnadstäckningen. 
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 
 
Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 
 
13 §   Andel i tillgångar, skulder samt borgens- och ansvarsförbindelser 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i Förbundets tillgångar, skulder 
samt borgens- och ansvarsförbindelser  i förhållande till gällande kostnadstäckning 
mellan förbundsmedlemmarna. 
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Nu angivna fördelningsgrund skall även tillämpas vid skifte av Förbundets behållna 
tillgångar som föranleds av Förbundets upplösning eller att medlemskommun utträder 
ur Förbundet. 
 
 
14 §  Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor och avgifter inom Förbundets 
verksamhetsområde. 
 
15 § Ekonomi- och verksamhetsstyrning 
Förbundets ekonomiska ram för den kommande treårsperioden skall beredas i samråd 
mellan medlemskommunerna och förbundsdirektionen. 
 
Direktionen skall fastställa budget och verksamhetsplan för den kommande 
treårsperioden inom den ram som medlemskommunerna senast i juni enats om. 
Budget skall fastställas senast under december månad. Budgetförslaget ska vara 
tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap.10 § kommunallagen. 
Kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna skall ske enligt 16 § i denna 
förbundsordning 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt, större förändringar i sin 
förvaltnings- organisation eller andra beslut av större vikt ska samråd ske med 
förbundsmedlemmarna. Direktionen ska avlämna rapporter samt protokoll från 
direktionens sammanträden till förbundsmedlemmarna samt löpande informera 
medlemmarna om sin verksamhet. Av informationen ska framgå Förbundets 
ekonomi- och verksamhetsresultat, planering och risker. 
 
Förbundet ska tillämpa Sveriges kommuner och landstings rekommendation om 
avskrivning.  
 
Under verksamhetsåret skall medlemskommunerna erhålla budgetuppföljning med 
årsprognos för perioden januari-mars samt delårsrapport med årsprognos för perioden 
januari-augusti.  
 
Förbundets årsredovisning skall överlämnas till medlemskommunerna före mars 
månads utgång året efter det år som redovisningen avser. 
 
16 §   Kostnadstäckning 
Kostnaderna för Förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.  
 
Årets resultat skall balanseras över i ny räkning. Medlemmarna har enligt lag 
ekonomiskt ansvar för Förbundets förbindelser. Underskott ska behandlas enligt kom-
munallagen 8 kap.5 §. Skulder enligt 8 kap. 23 § ska täckas av respektive 
medlemskommun efter dess redovisade andel av skulden. I praktiken innebär detta att 
ett positivt resultat (förändring av eget kapital) kan få behållas av Förbundet. Vid ett 
negativt resultat (förändring av eget kapital) skall Förbundet täcka detta tills det egna 
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kapitalet är förbrukat. Därutöver skall förbundsmedlemmarna täcka upp resten av det 
negativa resultatet. 
 
Storleken på det egna kapitalet för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund begränsas 
till ett belopp motsvarande 7 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår. 
Om Förbundets egna kapital överstiger begränsningen efter bokslutet skall den 
överstigande delen återbetalas till förbundets medlemskommuner. 
 
Kostnaderna skall fördelas så att Avesta kommun svarar för 48,8 %, Hedemora 
kommun 23,4 %, Fagersta kommun 19,4 % och Norbergs kommun 8,4 %. 
 
17 §  Övre gräns för räddningstjänstkostnader 
Om räddningstjänstinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader för 
Förbundet, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen inträffat, för den del 
av räddningskostnaderna som överstiger 1,5 basbelopp för varje tillfälle. 
 
18 § Revisorer 
Förbundet skall ha 4 revisorer. Vardera medlemskommun utser 1 revisor . 
 
Revisorerna utses för en tid av 4 år räknat från den första januari året efter val till 
kommunfullmäktige. 
 
19 § Arkivering 
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet och skall därigenom utöva tillsyn över att 
verksamheten fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildning och dess syften samt  
över arkivvården. 
 
20 §  Ändring av förbundsordningen  
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antagas av förbundsdirektionen och 
fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Sådan ändring träder ikraft, 
när den godkänts av samtliga medlemskommuner. 
 
21 § Tvister 
Tvister mellan Förbundet och/eller mellan en eller flera medlemmar som berör denna 
förbundsordning ska, om inte parterna kan nå en frivillig uppgörelse eller kommer överens 
om annat, avgöras av allmän domstol. 
 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur Förbundet. 
Uppsägningstiden är två år räknat från kommande årsskifte. Regleringen av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan Förbundet och den utträdande medlemmen 
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån de andelar i Förbundets samlade tillgångar och skulder som 
gäller vid den tidpunkt då medlemmen utträder ur Förbundet. Förbundsmedlemmarna har 
vid varje tidpunkt andel i Förbundets tillgångar, skulder samt borgens- och 
ansvarsförbindelser i förhållande till gällande kostnadstäckning mellan 
förbundsmedlemmarna. 
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Om någon av parterna säger upp sitt medlemskap skall Förbundet under 
uppsägningstiden bedriva verksamhet på ett sådant sätt att utträde inte försvåras för 
någon av parterna av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med 
syfte att parterna efter ett utträde skall kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och 
säkerhetsnivå.  
 
23 § Likvidation och upplösning 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för Förbundets fortlevnad när 
uppsägningstiden i 22 § är till ända, ska Förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av Förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 16 § 
angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. 
 
När Förbundet trätt i likvidation ska Förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse 
som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till 
berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen 
ska fogas direktionens beslut om vilken av Förbundets medlemmar som ska överta och 
vårda de handlingar som hör till Förbundets arkiv. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är Förbundet upplöst. 
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Hedemora kommuns förvaltade stiftelser – sammandrag 

 

Förvaltningsberättelse övergripande 
Detta dokument är en gemensam årsredovisning för samtliga 22 stiftelser som Hedemora 
kommun förvaltar. Som förvaltare är kommunen, genom kommunstyrelsen, ytterst ansvarig 
för att dessa stiftelsers tillgångar används som stiftaren föreskrivit. Av dessa 22 stiftelser har 
12 stiftelser eget organisationsnummer och skall årligen lämna deklaration till skatteverket. 
 
Under år 2015 har tio av stiftelserna erhållit beslut från länsstyrelsen att kunna betala ut hela 
beloppet för det ändamål som är avsett eller till ändamål som så nära som möjligt 
överensstämmer med avsett ändamål. Under år 2020 beslutade kommunstyrelsen att nya 
ansökningar skulle skickas in till länsstyrelsen för de stiftelser som inte får förbruka hela sitt 
kapital. Under året beslutade länsstyrelsen att tillgångarna i åtta stiftelser ska förbrukas i 
enlighet med det ändamål som är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som 
möjligt motsvarar detta ändamål. Länsstyrelsen beslutade även att avvisa en ansökan, avslå en 
ansökan samt att avregistrera en stiftelse där medlen förbrukats.  
 
Stiftelserna gemensamma förmögenhet uppgick 2021-12-31 till 2 495 431,57 kronor. 
Kapitalet är gemensamt placerat i Södra Dalarnas Sparbank. Under år 2020 flyttades 
stiftelsernas kapital från Hedemora kommuns koncernkonto till ett särskilt konto som 
öppnades för stiftelserna. 
 

 

ID Stiftelse Bank Bank

2020-12-31 2021-12-31

11 Stiftelsen G.H Melins Donationsfond 431 806 435 554

12 Stiftelsen G.H Melins Fond (fd Hedemora socken) 49 571 49 532

13 Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Garpenberg 20 021 17 895

14 Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond  Husby Socken 28 083 25 957

15 Stiftelsen Förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfond 159 065 164 975

16 Stiftelsen Ebba Grankvist 23 364 29 277

17 Stiftelsen Britta Falks Minnesfond 145 689 151 599

18 Stiftelsen Barnens Dag-Fonden 273 124 274 639

19 Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons Donation 554 293 552 167

21 Bachmanska Stiftelsen 153 401 155 379

22 Stiftelsen Hedemora kommuns sociala samfond för allmän socialvård 352 804 350 678

23 Stiftelsen Mina Brickmans Fond 137 029 138 594

24 Stiftelsen Carl Axel Lindgrens Donationsfond 14 784 12 858

25 Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 1 (L-M) 6 104 2 178

26 Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 2 (L-M) 3 386 1 460

27 Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 3 (L-M) 21 901 11 975

28 Stiftelsen Olle Gilens Minnesfond 39 095 37 169

29 Stiftelsen Bertil  Wollerts Donation 26 609 24 683

30 Stiftelsen Hedemora Stads Stipendiefond 39 570 37 644

31 Stiftelsen Hedemora Sparbanks Donation 2 931 1 005

33 Stiftelsen Sparbankens Barnhemsfond 2 912 986

34 Stiftelsen Fil ip Sahlbergs Stipendiefond 21 147 19 221

Summa 2 506 685 2 495 432



Utöver ovanstående bankmedel har stiftelse ”23. Stiftelsens Mina Brickmans fond” aktier 
bokförda till 39 620 kr och ett marknadsvärde på 339 039,90 kronor per 2021-12-31.  
 
Förmögenheten i form av bankmedel har minskat med 11 253 kronor under året. Stiftelserna, 
med undantag av Mina Brickmans Donationsfond, har inte haft någon avkastning sedan år 
2014.  
 
Utdelningen baseras på föregående års räntor och aktieutdelningar. I de flesta av 
stiftelserna delas 90 % av avkastningen ut och 10 % läggs till kapitalet. Under året har 
stipendium på totalt 28 400 kronor betalats ut från tre olika stiftelser. Från Samfonder för 
rektorsområde 1 samt rektorsområde 3 har totalt 10 000 kronor utbetalats till fem 
avgångselever vid Martin Koch-gymnasiet. Resterande 18 400 kronor har utbetalats från 
stiftelsen Mina Brickman fond till Norden, Vinstra samt Granen.  
 
Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna överstiger en och en halv miljon 
kronor. Bokföringsskyldigheten inträder från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om 
tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller från och med det kalenderår vid 
vars ingångsvärde av tillgångarna överstiger gränsbeloppet. Ingen av stiftelserna är 
tillräckligt stora för att vara redovisningsskyldiga. 
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11. Stiftelsen G. H. Melins donationsfond, 882000–8236 

 

Förvaltningsberättelse 

 

Stiftelsens ändamål 

I testamentet beskrivs ändamålet på följande sätt: Årliga räntan efter Hedemora stads-
fullmäktiges, eller, om sådana ej finnes, efter allmänna rådstugans beslut, får användas till 
allmännyttiga och välgörande ändamål, utan att därmed afses vanlig fattigvård eller vanliga 
utskylder. 
 
Föreningsliv prioriteras före kommunen och enskilda personer. Annonsering sker årligen i 
januari. Sista ansökningsdatum är 31 mars varje år. Ansökan lämnas till kommunlednings-
kontoret. 
 

Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav G.H. Melins donationsfonds andel är 435 554 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för 2021. Ingen avkastning har erhållits sedan 2014. 
 
Avveckling av stiftelsen 

Länsstyrelsen har 2021-08-27 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukar i enlighet 
med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar detta ändamål. Därför har det bundna egna kapitalet under året bokats om till fritt 
eget kapital.  
 
Utdelning och utbetalningar 

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11,36 
kronor.  
 
I bokslutet år 2020 uppmärksammade LR Revision & Redovisning att G.H. Melins 
donationsfond hade administrativa kostnader som bokförts mot det bundna kapitalet trots att 
stadgarna ej tillåter detta. Under år 2021 har detta rättats upp genom omfördelning av 
revisionskostnader samt återbetalning av administrativa avgifter från Hedemora kommun för 
åren 2018-2020 på totalt 3 746,43 kronor.  
 
G.H. Melins donationsfond uppvisar ett överskott på 2 285 kronor för år 2021. 

 

  



 

 
 
 
 

 
  



12. Stiftelsen G.H. Melins fond (fd Hedemora socken), 802480–3523 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Hedemora socken skall hafva Femtiotusen kronor, som afsättes till en fond, hvars kapital ej 
får förminskas, men hvaraf årliga räntan får efter kommunalstämmans beslut anwändas till 
allmännyttiga och wälgörande ändamål, hvarmed likväl icke bör afses wanlig fattigwård eller 
wanliga utskylder. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav G.H. Melins fonds andel är 49 532 kronor per 2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.  
 
Avveckling av stiftelsen 

Länsstyrelsen har 2021-09-13 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukar i enlighet 
med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar detta ändamål. Därför har det bundna egna kapitalet under året bokats om till fritt 
eget kapital. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11,36 
kronor.  
 
I bokslutet år 2020 uppmärksammade LR Revision & Redovisning att G.H. Melins fond hade 
administrativa kostnader som bokförts mot det bundna kapitalet trots att stadgarna ej tillåter 
detta Under år 2021 har detta rättats upp genom återbetalning av administrativa avgifter från 
Hedemora kommun för åren 2018-2020 på totalt 172,73 kronor.  
 
G.H. Melins fond redovisar en förlust på 1 289 kronor för år 2021.  
 

 
  



 

 

 

   



13. Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond, Garpenberg, 882000–4854 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 
Avkastningen utdelas -varje, vart annat eller vart tredje år som belöningar om högst 20 % av 
respektive utdelningsårs basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till brukare av 
välskötta jordbruk av enfamiljs- eller tvåfamiljskaraktär. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav KV Lindgrens Jordbruksfonds andel är 17 895 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Avveckling av stiftelsen 

Länsstyrelsen har 2021-09-13 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukar i enlighet 
med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar detta ändamål. Därför har det bundna egna kapitalet under året bokats om till fritt 
eget kapital. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021.  
 
Kostnaderna för år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,04 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 
kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
KV Lindgrens Jordbruksfond uppvisar en förlust på 2 125 kronor för år 2021.  
 

 
 
 

  



 

 

 

 

  



14. Stiftelsen KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Socken,  

882000–4862 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Avkastningen utdelas -varje, vart annat eller vart tredje år som belöningar om högst 20 % av 
respektive utdelningsårs basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till brukare 
av välskötta jordbruk av enfamiljs- eller tvåfamiljskaraktär. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Sockens andel är 25 957 kronor per 
2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Avveckling av stiftelsen 

Länsstyrelsen har 2021-09-13 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukar i enlighet 
med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar detta ändamål. Därför har det bundna egna kapitalet under året bokats om till fritt 
eget kapital. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,04 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 
kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
KV Lindgrens Jordbruksfond Husby Socken uppvisar en förlust på 2 125 kronor för år 2021.  
 

  



 
 
 
 
 

 
 
  



15. Stiftelsen Förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfond,  

802480–4406 

 

Förvaltningsberättelse 

 

Stiftelsens ändamål 

Fonden skall förvaltas av fem personer som är ledamöter eller ersättare i den nämnd som är 
ansvarig för räddningstjänsten i Hedemora jämte två personer från räddningspersonalens 
kamratförening vid Hedemora Brandstation. 
 
Förvaltaren äger rätt att besluta om utdelning från fonden enligt nedan. Fondens medel skall 
förvaltas på betryggande sätt. Ersättning skall ej utgå för förvaltningen. 
 
Av årliga nettoavkastningen (efter skatt) skall 20 % läggas till fonden och 80 % utdelas till 
förtjänt räddningspersonal vid Hedemora Brandstation, årligen eller vid tillfälle då det anses 
påkallat. 
 
Medlen får inte användas till ändamål som normalt bekostas av huvudmannen för Hedemora 
Brandstation utan skall direkt komma förtjänt räddningspersonal personligen tillgodo. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfonds andel är 164 975 kronor 
per 2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 

Avveckling av stiftelsen 

Länsstyrelsen har 2021-08-27 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukar i enlighet 
med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar detta ändamål. Därför har det bundna egna kapitalet under året bokats om till fritt 
eget kapital. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11,36 
kronor.  
 
I bokslutet år 2020 uppmärksammade LR Revision & Redovisning att Förre brandchefen 
Efraim Almborgs Minnesfond hade administrativa kostnader som bokförts mot det bundna 
kapitalet trots att stadgarna ej tillåter detta. Under år 2021 har detta rättats upp genom 
omfördelning av revisionskostnader samt återbetalning av administrativa avgifter från 
Hedemora kommun för åren 2018-2020 på totalt 5 008,93 kronor.  
 



Förre brandchefen Efraim Almborgs Minnesfond uppvisar ett överskott på 3 548 kronor för år 
2021.  
 

 

 

  



16. Stiftelsen Ebba Grankvist, 802480–3507 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

1. Fonden skall användas av Barbro Grankvist tillsammans med dem som bor och arbetar 
i den gruppbostad där Barbro Grankvist bor.  

2. Fonden skall användas för uppmuntran och trevnad. Med uppmuntran och trevnad 
menas att anordna fester och underhållning, att anordna kortare resor och utflykter, att 
inköpa utrustning för underhållning såsom video, stereo samt skivor och band till 
dessa. 

3. Första året får 10.000:- (tiotusen) kronor uttagas av stiftelsens medel, därefter skall 
avkastningen och utöver avkastningen 5.000:- (fem tusen) kronor uttagas varje år för 
att tillgodose stiftelsens ändamål. 

 
Uttag får ske maximalt 6 gånger per år 5. Beslut om ianspråktagande av stiftelsens medel 
skall fattas av en grupp bestående av den som arbetar som kontaktpersonal för Barbro 
Grankvist i boendet, föreståndaren i boendet samt kommunens överförmyndare. Om Barbro 
Grankvist skulle avlida innan fondens tillgångar är förbrukade, skall därefter följande regler 
ersätta ovanstående 5 punkter: 

1. Avkastningen jämte 5.000:- (fem tusen) kronor skall varje år utdelas i form av 
stipendier. 

2. Behöriga mottagare av stipendier skall vara kvinnor som är folkbokförda/-skrivna i 
Hedemora kommun. 

3. Ändamålet med stipendierna skall vara att finansiera utbildning med inriktning på 
arbete med psykiskt utvecklingsstörda.  

4. Stipendiat får inte samtidigt under denna utbildning uppbära lön eller annan 
löneliknande ersättning.  

5. Utdelning av stipendier skall ske till 3-5 kvinnor per år. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Stiftelsen Ebba Grankvists andel är 29 277 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Avvisning av ansökan om att förbruka medel 

Hedemora kommun ansökte under år 2021 om att få förbruka tillgångarna i stiftelsen Ebba 
Grankvist. Länsstyrelsen beslutade 2021-09-03 att avvisa ansökan om tillstånd att förbruka 
stiftelsens tillgångar på grund av att det framgår i stiftelsens ändamål att det är avkastningen 
och 5 000 kronor som ska delas ut årligen, vilket stiftelsen kunnat göra utdelningar de senaste 
åren. Därav behöver stiftelsen inget ytterligare tillstånd för att få förbruka tillgångarna.  
 
Utdelning och utbetalningar 

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 
kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  



I bokslutet år 2020 uppmärksammade LR Revision & Redovisning att Ebba Grankvists fond 
hade administrativa kostnader som bokförts mot det bundna kapitalet trots att stadgarna ej 
tillåter detta. Under år 2021 har detta rättats upp genom omfördelning av revisionskostnader 
samt återbetalning av administrativa avgifter från Hedemora kommun för åren 2018-2020 på 
totalt 5 010,43 kronor.  
 
Stiftelsen Ebba Grankvist uppvisar ett överskott på 4 799 kronor för år 2021.  
 

 
 
 
  



17. Stiftelsen Britta Falks Minnesfond, 802480–3531 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Avkastningen skall varje 1a september delas ut någon som vill förkovra sig i skådespelar-
konst, regi, scenografi eller ljussättning. Personen bör vara verksam inom teatergruppen 
Humus, eller liknandeamatörteatergrupp i Hedemora. Finnes ingen sådan grupp fryses 
utdelningen tills en amatörteatergrupp har bildats. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Britta Falks Minnesfonds andel är 151 599 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan 2014. 
 
Avveckling av stiftelsen 

Länsstyrelsen har 2021-08-31 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukar i enlighet 
med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar detta ändamål. Därför har det bundna egna kapitalet under året bokats om till fritt 
eget kapital. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11,36 
kronor.  
 
I bokslutet år 2020 uppmärksammade LR Revision & Redovisning att Britta Falks 
minnesfond hade administrativa kostnader som bokförts mot det bundna kapitalet trots att 
stadgarna ej tillåter detta. Under år 2021 har detta rättats upp genom omfördelning av 
revisionskostnader samt återbetalning av administrativa avgifter från Hedemora kommun för 
åren 2018-2020 på totalt 5008,95 kronor.  
 

Britta Falks Minnesfond uppvisar ett överskott på 3 548 kronor för år 2021.  

 

 

 

 

  



 

 

 



 

18. Stiftelsen Barnens Dag-Fonden, 802480–3515 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Stipendier till barn och ungdomar med kulturella intressen avsedda att årligen utdelas till 
enskilda personer eller grupper/föreningar som i sin skapande konstnärliga verksamhet visat 
betydande förmåga eller lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas 
möjlighet till vidareutveckling inom sitt konstnärliga område. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Barnens Dag-Fondens andel är 274 639 kronor per 2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Avveckling av stiftelsen 

Länsstyrelsen har 2021-09-01 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukar i enlighet 
med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar detta ändamål. Därför har det bundna egna kapitalet under året bokats om till fritt 
eget kapital. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11,36 
kronor.  
 
I bokslutet år 2020 uppmärksammade LR Revision & Redovisning att stiftelsen Barnens dags 
fonden hade administrativa kostnader som bokförts mot det bundna kapitalet trots att 
stadgarna ej tillåter detta. Under år 2021 har detta rättats upp genom återbetalning av 
administrativa avgifter från Hedemora kommun för åren 2018-2020 på totalt 1 726,25 kronor.  
 
Barnens Dag-Fonden uppvisar ett överskott på 265 kronor för år 2021.  
 
 
  



 

 

  



19. Stiftelsen Anna och Henrik Hanssons Donation, 882000–8228 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Stiftelsens disponibla avkastning får användas till kulturfrämjande ändamål, som riktar sig till 
allmänheten i f.d. Hedemora stad. Disponibel avkastning får inte användas till ändamål som 
skall bekostas av allmänna medel. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Anna och Henrik Hanssons Donations andel är 552 167 kronor per  
2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,04 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 
kronor samt en bankavgift med 11,44 kronor.  
 
Anna och Henrik Hanssons Donation uppvisar en förlust på 2 125 kronor för år 2021.  
  



 

 

  



21. Bachmanska Stiftelsen, 802480–5098 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Stiftelsens grundkapital, som den 1 juli 1964 uppgick till 115 000 kronor, må icke minska. 
Till grundkapitalet skall årligen läggas en tiondel av avkastningen å stiftelsens tillgångar. 
Avkastningen i övrigt skall användas för utdelning till elever mantalsskrivna i Hedemora 
kommun och med undervisning vid yrkesinriktade linjer och specialkurser vid 
gymnasieskolan. Minst hälften disponeras till stipendier och premier och återstoden till 
befrämjande i övrigt av andlig och fysisk fostran inom gymnasieskolan. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Bachmanska Stiftelsens andel är 155 379 kronor per 2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Avveckling av stiftelsen 

Länsstyrelsen har 2021-09-13 beslutat att ge tillstånd att tillgångarna ska förbrukar i enlighet 
med det ändamål de är bestämda, eller i enlighet med ett ändamål som så nära som möjligt 
motsvarar detta ändamål. Därför har det bundna egna kapitalet under året bokats om till fritt 
eget kapital. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021. 
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 kronor samt en bankavgift med 11,36 
kronor.  
 
I bokslutet år 2020 uppmärksammade LR Revision & Redovisning att Bachmanska Stiftelsen 
hade administrativa kostnader som bokförts mot det bundna kapitalet trots att stadgarna ej 
tillåter detta. Under år 2021 har detta rättats upp genom återbetalning av administrativa 
avgifter från Hedemora kommun för åren 2018-2020 på totalt 2 190 kronor.  
 
 
Bachmanska Stiftelsen uppvisar ett överskott med 729 kronor för år 2021. 
 
 
 

 

 



 

 

 



22. Stiftelsen Hedemora Kommuns sociala samfond för allmän socialvård, 

802480–3762 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Samfonden har bildats genom sammanläggning av de donationsfonder som anges i särskild 
förteckning. För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller dels förteckningen 
över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före 
sammanläggningen och dels stadgar. Förvaltningen av fonden skall handhas av kommun-
styrelsen i Hedemora, vilken styrelse handhar kommunens förmögenhetsförvaltning i dess 
helhet. 
 
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Övrig avkastning får 
utdelas. Beslut om utdelning fattas av socialnämnden. Disponibel avkastning skall användas 
till ekonomiska bidrag, vård, behandling, utbildning, rehabilitering och/eller rekreation åt 
behövande, sjuka, handikappade och andra som eljest är i behov av sociala omsorger inom 
Hedemora kommun. Av fondens årliga avkastning får en mindre del användas till 
rehabilitering, rekreation, trevnad, aktivering och/eller trivselfrämjande åtgärder för 
innevånare i Hedemora kommun, vilka bor på något av kommunens servicehus.  
 
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. 
Utdelningsbar avkastning, som inte kan användas, reserveras för utdelning under kommande 
år. Vid utdelning ur samfonden skall hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden 
ingående donationerna i lämplig utsträckning.  
 
Annonsering sker två gånger/år i Södra Dalarnes Tidning, Dala-Demokraten och Dalabygden. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Hedemora Kommuns sociala samfond för allmän socialvårds andel är 
350 678 kronor per 2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Avslag att förbruka tillgångarna 

Hedemora kommun ansökte under år 2021 om att få förbruka tillgångarna i stiftelsen 
Hedemora kommuns sociala samfond för allmänvård. Länsstyrelsen beslutade 2021-09-13 att 
avslå ansökan om att få förbruka tillgångarna med motiveringen: ”Även om stiftelsens 
tillgångar är sådana att avkastningen inte kommer kunna fullgöra stiftelsens ändamål så 
framgår av handlingarna att ändamålet har kunnat uppfyllas under den tid som nämnda 
bestämmelser avser.” 
 
Utdelning och utbetalningar 

Omsorgsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har skett under år 2021.  
 



Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,04 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 
kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor. 
 
Hedemora Kommuns sociala samfond för allmän socialvård uppvisar en förlust på 2 125 
kronor för år 2021. 
 
 

 

 

  



23. Stiftelsen Mina Brickmans Fond, 882000–5323 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Avkastningen av fonden skall användas till beredande av behövlig extra personlig omvårdnad 
i förekommande fall samt till beredande av trevnad och uppmuntran för pensionärer från 
staden som äro intagna på stadens ålderdomshem, därvid särskilt sådana pensionärer skola 
ihågkommas, som sakna närmare anhöriga eller eljest äro ensamstående. Mindre del av 
avkastningen må kunna läggas till kapitalet. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Mina Brickmans Fonds andel är 138 594 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014.  
 
Stiftelsen har även ett aktieinnehav av 2 694 aktier i SEB AK A. Innehavet är bokfört till 
39 620 kronor, medan marknadsvärdet per 2021-12-31 uppgår till 339 039,90 kronor, vilket 
alltså innebär ett övervärde på 299 419,90 kronor.  
 

Utdelning och utbetalningar 

Omsorgsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Under år 2021 har tre stipendier delats ut 
på totalt 18 400 kronor till tre av kommunens särskilda boenden - Vinstragården, Norden samt 
Granen. 
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,04 kronor, registerhållningsavgift till Länsstyrelsen med 200 
kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
Stiftelsen har även erhållit två utdelningar på aktierna i SEB på totalt 22 090,80 kronor.  
 
Mina Brickmans Fond uppvisar ett överskott på 1 565 kronor för år 2021. 
 

  



 

  



  



24. Stiftelsen Carl Axel Lindgrens Donationsfond 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

I anslutning till kommunens förvärv av Lindgrenska ålderdomshemmet förordnar 
länsstyrelsen enl. beslut 1971-06-28 att avkastningen av Carl Axel Lindgrens donationsfond i 
första hand skall användas till underhåll och eventuellt utbyggnad av Hedemora kommuns 
pensionärshem i centrum och därefter tillgodose något välgörande ändamål. 
 

Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Carl Axel Lindgrens Donationsfonds andel är 12 858 kronor per 2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Kommunstyrelsen hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2021.  
 
Kostnaderna för år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,04 kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
Carl Axel Lindgrens Donationsfond uppvisar en förlust på 1 925 kronor för år 2021. 
  



 
 
 
 

 
  



25. Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 1 (L-M) 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit. Belöning 
till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan 
eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av 
obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studier inom- eller utomlands. Studiebesök, 
skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna 
gemensamt ändamål. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 1 andel är 2 178 kronor per  
2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Under år 2021 har stipendier delats ut med 
2 000 kronor till en avgångselev vid Martin Koch-gymnasiet. 
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,04 kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor. 
  
Samfonder för rektorsområde 1 uppvisar en förlust på 3 925,40 kronor för år 2021.  
 

  



 

 

 

  



26. Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 2 (L-M) 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit. Belöning 
till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan 
eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av 
obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studier inom- eller utomlands. Studiebesök, 
skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna 
gemensamt ändamål. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Samfonder för rektorsområde 2 andel är 1 460,42 kronor per 2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,04 kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
Samfonder för rektorsområde 2 uppvisar en förlust på 1 925 kronor för år 2021.  
  



 
 
 
 

 
 
 
  



27. Stiftelsen Samfonder för rektorsområde 3 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt flit. Belöning 
till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan 
eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av 
obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studier inom- eller utomlands. Studiebesök, 
skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna 
gemensamt ändamål. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Samfonder för rektorsområde 3 andel är 11 975 kronor per 2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Under år 2021 har stipendier delats ut med 
8 000 kronor som har fördelats mellan fyra avgångselever vid Martin Koch-gymnasiet. 
 
Kostnaderna för år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,05 kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor. 
 
Samfonder för rektorsområde 3 uppvisar en förlust på 9 925 kronor för år 2021.   
  



 
 
 

 
  
 
  



28. Stiftelsen Olle Giléns Minnesfond 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Medlen skall förvaltas av skolstyrelsen och beslutsfattare i stipendiefrågorna skall vara 
ämneskonferenserna i naturvetenskapliga ämnen. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Stiftelsen Olle Giléns Minnesfonds andel är 37 169 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2021.  
 
Kostnaderna för år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader 664,05 kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
Stiftelsen Olle Giléns Minnesfond uppvisar en förlust på 1 925 kronor för år 2021.  
  



 
 
 
 

 
 
  



29. Stiftelsen Bertil Wollerts Donation 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Enl. beslut av Kammarkollegiet 1983-08-01 har förordnats att avkastningen, sedan minst en 
tiondel därav lagts till kapitalet, skall utdelas enligt följande alternativ: 

1. Stipendium till elev vid gymnasieskolan i Hedemora som visat intresse och fallenhet 
för franska språket för vidare studier på högskolenivå eller i kvalificerad språkkurs i 
Frankrike. 

2. Stipendium till f d elev i gymnasieskolan då han/hon i sin utbildningsgång vid 
högskolan kommit fram till ämnet franska. 

3. Stipendium prolongeras en gång under förutsättning att studierna gäller olika 
kursnivåer. 

4. Om inga sökande anmält sig enligt punkterna 1 - 3 kan avkastningen efter förslag från 
ämneskonferens en i franska anslås till inköp av litteratur och material till franska 
institutionen eller till franskspråkig litteratur i biblioteket. Avkastningen kan också 
användas till att främja elevernas praktiska språkfärdighet genom anlitande av 
franskfödda språkassistenter inom franskundervisningen vid skolan. 

 
Avkastningen av fondmedlen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med 
utdebiterade medel. 
 
Inkomna ansökningar beredes i ämneskonferensen i franska och i stipendienämnden. Beslut 
om formerna för användningen av medel ur stipendiefonden enligt punkterna 1 - 4 fattas av 
skolstyrelsen efter yttrande av personalkonferensen. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Stiftelsen Bertil Wollerts Donations andel är 24 683 kronor per 2021-12-31.  
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2021.  
 
Kostnaderna för år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,06 kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
Stiftelsen Bertil Wollerts Donation uppvisar en förlust på 1 925 kronor för år 2021. 
  



 
 
 

 
 
 
 

 
  



30. Stiftelsen Hedemora Stads Stipendiefond 

 

Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Räntan skall utdelas till stipendier till inom staden mantalsskriven ungdom för praktisk eller 
teoretisk utbildning efter genomgången folkhögskola. Stipendier utses årligen av skolstyrelsen 
efter ansökningsförfarande varom tillkännagivande skall ske på sätt skolstyrelsen bestämmer. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Hedemora Stads Stipendiefonds andel är 37 644 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2021.  
 
Kostnaderna för år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,06 kronor samt bankavgift med 11,36 kronor.  
 
Stiftelsen Hedemora Stads Stipendiefond uppvisar en förlust på 1 925 kronor för år 2021. 
  



 
 
 

 
 
 
  



31. Stiftelsen Hedemora Sparbanks Donation 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

För premier till studerande i folkhögskolor och praktiska skolor. 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Hedemora Sparbanks Donations andel är 1 005 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021. Ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2021.  
 
Kostnaderna under år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,06 kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
Hedemora Sparbanks Donation redovisar en förlust på 1 925 kronor för år 2021. 
  



 
 
 
 

 
 
  



33. Stiftelsen Sparbankens Barnhemsfond 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Avkastningen ursprunglig avsedd för underhållet av barnhemmet i Smedby, men får enligt 
Kungl. Maj:ts beslut den 8 juli 1949 numera ”användas till stipendier åt elever vid 
statsunderstödd yrkes- och fortbildningsskolor 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Sparbankens Barnhemsfonds andel är 986 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2021.  
 
Kostnaderna för år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,06 kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
Stiftelsen Sparbankens Barnhemsfond uppvisar en förlust på 1 925 kronor för år 2021. 
 
 
  



 

 

  



34. Stiftelsen Filip Sahlbergs Stipendiefond 
 
Förvaltningsberättelse 

 
Stiftelsens ändamål 

Stiftelsens ändamål skall vara att till elever i gymnasieskolan i Hedemora utdela stipendier. 
Det skall ankomma Gymnasieskolans kollegium att besluta om avkastningens fördelning i 
enlighet med stiftelsens ändamål. Förvaltningskostnaden skall gäldas av avkastningen 
 
Förmögenhetens placering och avkastning 

Samtliga stiftelser förvaltade av Hedemora kommun är gemensamt placerade i Södra Dalarnas 
Sparbank, varav Filip Sahlbergs Stipendiefonds andel är 19 221 kronor per 2021-12-31. 
 
Avkastningen är 0 kronor för år 2021 och ingen avkastning har erhållits sedan år 2014. 
 
Utdelning och utbetalningar 

Bildningsnämnden hanterar beslut om utdelningar. Ingen utdelning har gjorts under år 2021.  
 
Kostnaderna för år 2021 har utgjorts av förvaltningskostnader med 1 250 kronor, 
revisionskostnader med 664,06 kronor samt en bankavgift med 11,36 kronor.  
 
Stiftelsen Filip Sahlbergs Stipendiefond uppvisar en förlust på 1 925 kronor för år 2021.  
 

  



 

 

  



Bilaga: Årsboksbilagor  
 
Dokumentation av bokslutet: 
 

• Kontoutdrag över stiftelsernas andel av Hedemora kommuns koncernkonto 
• Kontoutdrag från Södra Dalarnas sparbank över aktieinnehav 
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Revisionsberattelse HEM
K

Ink 2022 -06. 09

DnrRapport om arsredovisningen

Uttalanden
Jag har utf6rt en revision av arsredovisningen f6r Stiftelser f6waltade av Hedemora Kommun f6r
rakenskapsaret 2021 .

Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen ooh ger en i aIIa
vasentliga avseenden rattvisande bild av stiftelsens finansiella stallning per den 2021-12-3 1 ooh av dess
finansiella resultat fdr aret enligt arsredovisningslagen. F6rvaltningsberattelsen ar f6renlig med
arsredovisningens 6vriga delar.

/+-\

Grund fdr uttalanden
Jag har utf6rt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskdvs narmare i avsnittet Revisorns ans\Par . Jag ar oberoende i
f6rhallande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

in\

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga ooh andamalsenliga som grund fdr mina
uttalanden.

StVrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret f6r att arsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven fdr den interna kontroll som den bed6mer ar n6dvandig fdr att
uppratta en arsredovisning som inte innehaller nigra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen fdr bed6mningen av stiftelsens f6rmaga att fortsatta
verksamheten. Den upplyser, nar sa ar tillampligt, om f6rhallanden som kan paverka f6rmagan att fortsatta
verksamheten ooh att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte
om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ans\Par

Mina mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehaller
nigra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lamna en
revisionsberattelse som innehaller mina uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hag grad av sakerhet, men ar ingen
garanti fdr att en revision som utf6rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en
vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag
ooh anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdwantas paverka de ekonomiska
beslut som anvandare fattar med grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt omd6me och har en professionellt skeptisk
installning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bed6mer jag riskerna fdr vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag, utformar och utf6r granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga ooh andamalsenliga fdr att utg6ra en grund f6r mina uttalanden.
Risken fdr att inte upptacka en vasentlig feiaktighet till f61jd av oegentligheter ar h6gre an fdr en vasentlig
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, f6rfalskning,
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontrol I.

- skaffar jag mig en f6rstaelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse fdr min revision fdr
att utforma granskningsatgarder som ar 15mpliga med hansyn till omstandigheterna, men inte fdr att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
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- utvarderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillh6rande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av
arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana handelser eller f6rhallanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens f6rmaga att fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
vasentlig osakerhetsfaktor, maste jag i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upplysningarna i
arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar otillrackliga,
modifiera uttalandet om arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram
till datumet f6r revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller fdrhallanden g6ra att en stiftelse inte
langre kan fortsatta verksamheten.

- utvarderar jag den 6vergdpande presentationen, strukturen och innehallet i arsredovisningen, daribland
upplysningarna, och om arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa ett
satt som ger en rattvisande bild.

/-'\

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten fdr den. Jag maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

/HX\

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar

Uttalande
Ut6ver min revision av arsredovisningen har jag aven utfdrt en revision av styrelsens fdrvaltning fdr
Stiftelser f6rvaltade av Hedemora Kommun f6r rakenskapsaret 2018.

Enligt min uppfattning har stywlseledam6terna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiRelsefdrordnandet
eller arsredovisningslagen.

Grund fdr uttalande
Jag har utf6rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs nbmare i
avsnittet Revisorns ans\'ar. Jag ar oberoende i f6rhallande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och
har i 6vrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga ooh andamalsenliga som grund fdr mitt
uttalande.

StVrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr f6rvaltningen enligt stiftelselagen och stifleIsef6rordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt mal betraffande revisionen av f6rvaltningen, och darmed mitt uttalande, ar att inhamta revisionsbevis
fdr att med en rimlig grad av sakerhet kuma bed6ma om nagon styrelseledamot i nagot vasentligt avseende:

- f6retagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon f6rsummelse som kan f6ranleda
ersinningsskyIdighet mot stiftelsen eller om det finns skal fdr entledigande, eller

- pa nagot annat satt handlat i stdd med stiftelselagen, stiRelsefdrordnandet eller arsredovisningslagen.

Rimlig sakerhet ar en h6g grad av sakerhet, men ingen garanti fdr att en revision som utf6rs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller f6rsummelser som kan f6ranleda
ersattningsskyIdighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander jag professionellt omd6me och har en
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professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av f6rvaltningen gnmdar sig framst
pa revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande granskningsatgarder som utf6rs baseras pa min
professionella bed6mning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att jag fokuserar
granskningen pa sadana atgarder, omraden och f6rhallanden som ar vasentliga fdr verksamheten och dar
avsteg ooh 6vertradelser skulle ha sarskild betydelse fdr stiftelsens situation. Jag gar igenom och pr6var
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra f6rhallanden som ar relevanta fdr mitt uttalande.

Hedemora den 17 maj 2022

Auktoriserad revisor



DNR  Ankom  Beskrivning Initivatet

KS166‐22 336 2022‐05‐23 Medborgarinitiativ om att återställa täppapuss i Smedby I Smedby vid Täppanvägens östra långsida fanns tidigare en våtmark. Den hette Täppapuss och var väl ca 3‐400 

kvm stort. Våtområdet var fullt med grod‐ och paddrom. Där lekte grodor om vårarna. Gräsänder höll också till 

där. De äldre infödda byborna kommer alla ihåg platsen. På äldre flygfoton m.m. kan man se  området. Eniro har 

en länk speciellt för 

ändamålet:https://kartor.eniro.se/?c=60.390032,16.001185&z=18&l=historic&q=%22Beronv%C3%A4gen,%209,

%20DALA‐HUSBY%22;geo. Vid första etappen (runt 1986) med byggnationen av de gula parhusen utmed 

Täppanvägen så grävdes grunderna ut och jordmassor tippades över våtmarksytan. Fortsättningsvis vid liknande 

arbeten i Smedby tippades ytterligare jordmassor. Dessutom anlades en dagvattenbrunn som dränerade bort 

ytvattnet ut i älven. I dagens läge med utdikade våtmarker, täckdiken och torrlagda ytor som t.ex. asfalt har 

grodor, paddor och salamandrar det mycket svårt. Man räknar med att en stor del av våtmarker är utdikade. 

T.ex i Skåne finns endast 10% kvar. Skrämmande! Här har kommunen eller ett kommunägt företag dränerat ut 

ett rikt våtområde till en gräsyta. På östra delen är numera komposthögar och upplag för diverse tippmassor. 

Min tanke är att återställa våtmarken Täppapuss. Samtidigt plantera en eller flera fjärilsrabatter och några sälgar 

för de tidiga insekterna. Marken som kommer att tas i anspråk är kommunägd så där finns inga hinder. Smedby 

29:6 Och det finns goda möjligheter till bidrag genom Naturvårdsverkets projekt ”Våtmarkssatsning 2021‐2023”. 

Kontaktperson är Eva Amnéus Mattisson, 010‐698 16 46. Nästan 800 miljoner kr är tillskjutna för ändamålet. 

Länsstyrelsen Dalarnas Edvard Wirgén tyckte idén var bra men hänvisade till kommunen. Våren 2021 kontaktade 

jag så kommunen för att komma ut och besöka området på plats. När jag återigen i november ‐21 kontaktade 

kommunen fick jag besked att det inte prioriterats. Med tanke på att parhusen inhyser flera rollator‐ och 

rullstolsburna hyresgäster. Därför föreslås att göra en trevlig promenadstig med hårdgjord yta runt det hela. En 

trevlig plats med bänk att sitta på och se ut över anläggningen. Soffan placeras så att man också kan se ut över 

åkrarna och Husby hembygdsgård. Och då skolan finns intill så ges ypperliga möjligheter till studier av 

våtmarkens alla innevånare med tillhörande insektsfauna.

KS177‐22 266 2022‐06‐08 Medborgarinitiativ om kontinuitets jordbruk Var ska alla skogens djur bo när skogen är ödelagd pågrund utav kalhyggen? Kontinuitets Jordbruk och liknande 

skogsbruk är det enda skogsbruk som kan förhindra denna förödelse som kalhyggen gör. Endast 9% av världens 

skogar är klassade som oförstörda. Endast 4% av världens vilda djur lever kvar. Hedemora Kommun, ställ om 

skogsbruket i kommunen nu, så att endast Kontinuitet Jordbruk får bedrivas i kommunens skogar. Skogen är 

hem åt djur. Var ska skogens djur bo när all skog är ödelagd? Kalhygges avverkning måste stoppas innan 

förödelse ödelägger vårt land och resten av jorden. Vi kan väl börja just precis här i Hedemora Kommun och bry 

oss om djuren, naturen och jorden som är allas vårt hem. Kontinuitet Skogsbruk, eller liknande Skogsbruk där 

hela tiden delar av gammelskogen finns kvar, där det alltid finns en känsla av tidlös skog, bör vara det enda 

skogsbruk som får bedrivas.
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Hejsan 
Här kommer ärenden till KF från omsorgsnämndens sammanträde 24 maj 2022. 

Med vänlig hälsning/Best regards 

INGELA SÄTTERSTRÖM 

Nämndsekreterare 
Omsorgsförvaltningen 
Telefon: 0225-341 04 

www.hedemora.se | www.facebook.se/hedemora  
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 Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-340 00 
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§ 97 Dnr ON230-20   720 

Rapport Ej verkställda beslut, kvartal 1, 2022 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f§, skyldighet att till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunernas revisorer och 
kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum, gäller även för LSS. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens rapport för kvartal 1, 2022, 10 maj 2022 

Omsorgsnämndens beslut  
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut 
för kvartal 1, 2022. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 

  

Utdrag till 
Omsorgsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevision 
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Rapportering enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen 
16 kap 6 f§, skyldighet att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunernas revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Sedan den 1 
juli 2008 gäller även dessa regler för LSS. 
Beslut som ska rapporteras är följande: 

• samtliga gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från dagen för respektive beslut  

• samtliga gynnande beslut där verkställighet inte har skett på nytt 
inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. 

Vidare ska rapporteras: 

• verkställighet av ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats 
som ej verkställt. 

Rapportering ska ske även i de fall det inte finns några ej verkställda beslut. 

 
Rapporten avser kvartal 1 för 2022.  
Omsorgsförvaltningen har gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader från 2022-01-01 till 2022-03-31.  
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Typ av bistånd Man/Kvinna Tid mellan beslut och 
verkställighet 

Bistånd enligt LSS § 10 

Dagverksamhet 

Kvinna Återrapportering från 
tidigare kvartal 

Avbrott 210301 – 
verkställt 22-03-10 

Avböjt dagverksamhet med 
anledning av pandemin 

Bistånd enligt LSS § 10 

Dagverksamhet  

Kvinna Återrapportering 

Avbrott 210301 – ej 
verkställt 

Avböjt dagverksamhet med 
anledning av pandemin. 
Planering för återgång är 
pågående. 

Bistånd enligt LSS § 10 

Dagverksamhet  

Man Återrapportering  

Beslut 210301 – ej 
verkställt 

Avböjt dagverksamhet med 
anledning av pandemin. 
Planering för återgång är 
pågående. 

Bistånd enligt LSS § 10 

Dagverksamhet  

Man Återrapportering 

Beslut 210301 – ej 
verkställt  

Den enskilde har tackat nej, 
vill ej längre ha beviljad 
insats och utredning om 
avslut pågår. 

Bistånd enligt 4 kap. 1 § 
SoL 

Särskilt boende psykiatri  

Man 

 

Kvartal 4  

Beslut 211005 – ej 
verkställt 

Den enskilde vårdas enligt 
LRV med särskild 
utskrivningsprövning, vilket 
har tagit tid. Den enskilde är 
beviljad boende men är ej 
utskrivningsklar från 
slutenvården. Planering för 
flytt till boende i samråd 
med rättspsykiatrin pågår.  

Bistånd enligt 4 kap. 1 § 
SoL 

Särskilt boende för äldre 

Man Beslut 210826 – ej 
verkställt  

Den enskilde har tackat nej 
till erbjudet boende och 
önskar endast bo på 
Munkbohemmet, som haft 
platsbrist. Har blivit 
erbjuden plats och flyttar nu 
in i Maj månad på 
Munkbohemmet.  
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda 
beslut för kvartal 1, 2022. Rapporten skickas till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 

 
 
Marjo Savelius  
 
Förvaltningschef  
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Kommunfullmäktiges presidium 
  
Plats Tjädernhuset, sammanträdesrum Tranan 
Datum 2022-06-09, kl. 10.00-10.15 
Deltagare Ulf Hansson (S), ordförande 

Jonas Carlgren (M) 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 

 
 
 

1. Information från de kommunala bolagen 
AB Hedemorabostäder och Hedemora Kommunfastigheter AB är 
inbjudna att lämna information till fullmäktige den 21 juni.  
 
Beslut: KF-presidiet har tagit del av informationen. 

2. Inbjudan från SKR till utbildningen Stärk fullmäktige 2023 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till utbildningen 
Stärk fullmäktige. Kommunsekreterare presenterar de datum som finns 
att välja på om fullmäktiges presidium anser att fullmäktige ska få del av 
utbildningen. 
 
Beslut:  Uppdrag ges till kommunsekreteraren att boka in lämpligt 
 tillfälle för utbildning. 

3. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ 
Två medborgarinitiativ har inkommit: 
-  Medborgarinitiativ om att återställa täppapuss i Smedby 
- Medborgarinitiativ om kontinuitets jordbruk 

4. Inkomna motioner, interpellationer eller frågor 
Ingen fråga har inkommit. 
 
Ingen motion har inkommit: 
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Ingen ny interpellation har inkommit. 

5. Fyllnadsval 
Inga fyllnadsval finns att behandlas. 

6. Delgivningar 
Presentation om vilka delgivningar som hittills inkommit till 
kommunfullmäktige. 

7. Dagordning för 21 juni 
Ett förslag till dagordning presenteras och godkänns.  
Fullmäktige ska sammanträda i Vasateatern. 

8. Justering 
Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 21 juni 2022 ska ske 
torsdag den 23 juni 2022 kl. 16.00 i Tjädernhuset. På tur att justera är 
Socialdemokraterna och Moderaterna. 

9. Kommande möte 
Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i september 2022 hålls 
torsdag den 8 september 2022, kl. 10.00 i Tjädernhuset. 
Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning.  
 
Ulf Hansson (S) Jennifer Berglund  
 ordförande kommunsekreterare 
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§ 60 Dnr 2021.147.370 

Behandling av medborgarförslag om att ta fram en 
omfattande konsekvensanalys inför en eventuell 
exploatering av vindkraft i Hedemora kommun 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande exploatering med vindbruk i 
kommunen. Nedan följer förslaget i sin helhet. 
”En omfattande och fördjupad konsekvensanalys behövs göras för 
beslutsfattare i Hedemora kommun att ta del av i frågor som skulle innebära 
omfattande exploatering av naturen i kommunen. Med facit i hand från 
Norge, Frankrike, Danmark, USA m.fl. finns risker med att så kallad 
miljövänlig vindkraft istället har blivit en form av greenwashing där stora 
naturområden exploateras och förvandlas till industriområden för ekonomiskt 
vinstintresse hos riskkapitalister och andra stater, som exempel Kinesiska 
staten som i dagsläget äger en femtedel av de svenska vindkraftparkerna. Det 
finns flera exempel i Sverige (och Norge) om kommuner som nu stämmer 
vindkraftbolagen eftersom de nästan aldrig uppfyller den överenskommelse 
som gjorts med kommunerna.  
Jag ger förslag att en omfattande konsekvensanalys ska göras av oberoende 
instanser inför beslut om en sådan eventuell exploatering. Den 
konsekvensanalysen borde ha ett helhetsperspektiv som innefattar dels 
vindkraften i sig, men som även tar hänsyn till boende i områdena det kan 
komma att gälla. Vilka andra ekonomiska satsningar i kommunen skulle 
påverkas negativt, hur blir det för människor som bor där vad gäller värde på 
fastigheter, hur påverkas turism och inflyttning, hur påverkas natur och djur, 
de häckande havsörnarna. Hur planerar kommunen att iordningsställa en 
deponi för avfallet som inte kan återvinnas. Stora problem finns just på det 
området eftersom bland annat rotorbladen inte kan återvinnas över huvud 
taget utan måste samlas någonstans. Svåra att hantera, kräver exklusiva 
maskiner för att dela. Och framför allt; hur ser vi på framtiden och det vi 
lämnar över till våra barn.” 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 19 januari 2021 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 28 april 
2022 

Forts. § 60 

KS039-21   370
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Forts. § 60 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Medborgarförslaget bifalles. 

Motivering: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
medborgarförslaget att en konsekvensanalys ska göras av oberoende instans 
inför beslut om en eventuell exploatering med vindbruk. Detta kan göras som 
del av den vindbruksplan kommunen beslutat att ta fram eller i en specifik 
konsekvensanalys avseende en viss exploatering. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställaren 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 
 
Hedemora kommun 

Hemsida 
www.hedemora.se 

E-post 
miljoochbyggkontoret@hedemora.se 

Organisationsnr 
212000-2254 

Postadress 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box 201 
776 28 Hedemora 

Besöksadress 
Tjädernhuset 
Hökargatan 6 
Hedemora 

Telefon 
0225-340 00 

Fax 
0225-341 64 

Bankgiro 
433-2409 

 

 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Olle Söderström  
0225-340 00 
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 Fastighetsbeteckning 
 

 
  

 

Svar på medborgarförslag om att en konsekvensanalys 
behövs för politiker angående exploatering av naturen 
med vindbruk. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande exploatering med vindbruk i 
kommunen. Nedan följer förslaget i sin helhet. 

Medborgarförslaget 
”En omfattande och fördjupad konsekvensanalys behövs göras för 
beslutsfattare i Hedemora kommun att ta del av i frågor som skulle innebära 
omfattande exploatering av naturen i kommunen. Med facit i hand från 
Norge, Frankrike, Danmark, USA m.fl. finns risker med att så kallad 
miljövänlig vindkraft istället har blivit en form av greenwashing där stora 
naturområden exploateras och förvandlas till industriområden för 
ekonomiskt vinstintresse hos riskkapitalister och andra stater, som exempel 
Kinesiska staten som i dagsläget äger en femtedel av de svenska 
vindkraftparkerna. Det finns flera exempel i Sverige (och Norge) om 
kommuner som nu stämmer vindkraftbolagen eftersom de nästan aldrig 
uppfyller den överenskommelse som gjorts med kommunerna.  
Jag ger förslag att en omfattande konsekvensanalys ska göras av oberoende 
instanser inför beslut om en sådan eventuell exploatering. Den 
konsekvensanalysen borde ha ett helhetsperspektiv som innefattar dels 
vindkraften i sig, men som även tar hänsyn till boende i områdena det kan 
komma att gälla. Vilka andra ekonomiska satsningar i kommunen skulle 
påverkas negativt, hur blir det för människor som bor där vad gäller värde på 
fastigheter, hur påverkas turism och inflyttning, hur påverkas natur och djur, 
de häckande havsörnarna. Hur planerar kommunen att iordningsställa en 
deponi för avfallet som inte kan återvinnas. Stora problem finns just på det 
området eftersom bland annat rotorbladen inte kan återvinnas över huvud 
taget utan måste samlas någonstans. Svåra att hantera, kräver exklusiva 
maskiner för att dela. Och framför allt; hur ser vi på framtiden och det vi 
lämnar över till våra barn.” 
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Sammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår i korthet att en omfattande konsekvensanalys 
ska göras av oberoende instanser inför beslut om eventuell exploatering med 
vindbruk i kommunen. 

Svar 
Det finns idag ett politiskt beslut om att vänta med exploatering med 
vindbruk tills en vindbruksplan har tagits fram. 
Arbetet med att ta fram en vindbruksplan är nyss påbörjad och ska göras av 
extern oberoende konsult på uppdrag av Hedemora kommun. 

Förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
medborgarförslaget att en konsekvensanalys ska göras av oberoende instans 
inför beslut om en eventuell exploatering med vindbruk. Detta kan göras 
som del av den vindbruksplan kommunen beslutat att ta fram eller i en 
specifik konsekvensanalys avseende en viss exploatering. 

Erik Olsson 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Olle Söderström 
Planarkitekt 
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§ 3 Dnr KS039-21   370 

Anmälan av medborgarförslag om att ta fram en 
omfattande konsekvensanalys inför en eventuell 
exploatering av vindkraft i Hedemora kommun 
Sammanfattning 
Följande medborgarförslag anmäls: 
”En omfattande och fördjupad konsekvensanalys behövs göras för 
beslutsfattare i Hedemora kommun att ta del av i frågor som skulle innebära 
omfattande exploatering av naturen i kommunen. Med facit i hand från 
Norge, Frankrike, Danmark, USA m.fl. finns risker med att så kallad 
miljövänlig vindkraft istället har blivit en form av greenwashing där stor 
naturområden exploateras och förvandlas till industriområden för 
ekonomiskt vinstintresse hos riskkapitalister och andra stater, som exempel 
Kinesiska staten som i dagsläget äger en femtedel av de svenska 
vindkraftparkerna. Det finns flera exempel i Sverige (och Norge) om 
kommuner som nu stämmer vindkraftsbolagen eftersom de nästan aldrig 
uppfyller den överenskommelse som gjorts med kommunerna. 
Jag ger förslag att en omfattande konsekvensanalys ska göras av oberoende 
instanser inför beslut om en sådan eventuell exploatering. Den 
konsekvensanalysen borde ha ett helhetsperspektiv som innefattar dels 
vindkraften i sig, men som även tar hänsyn till boende i områdena det kan 
komma att gälla. Vilka andra ekonomiska satsningar i kommunen skulle 
påverkas negativt, hur blir det för människor som bor där vad gäller värde på 
fastigheter, hur påverkas turism och inflyttning, hur påverkas natur och djur, 
de häckande havsörnarna. Hur planerar kommunen att iordningställa en 
deponi för avfallet som inte kan återvinnas. Stora problem finns just på det 
området eftersom bland annat rotorbladen inte kan återvinnas över huvud 
taget utan måste samlas någonstans. Svåra att hantera, kräver exklusiva 
maskiner för att dela. Och framför allt; hur ser vi på framtiden och det vi 
lämnar över till våra barn.” 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 19 januari 2021 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
besluta i ärendet. 
  

 

Forts. § 3 
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Forts. § 3 

Utdrag till 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Till: Jennifer Berglund /Kommunikation /Kommunstyrelseförvaltning
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Med vänlig hälsning/Best regards 

Gunilla Jingstedt 
Förvaltningsassistent 
Kommunstyrelseförvaltningen/Kansliet 
Telefon: 0225- 340 72 

www.hedemora.se  | www.facebook.se/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 Gruvsjö <maria.gruvsjo@gmail.com>  
Skickat: den 19 januari 2021 11:14 
Till: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@hedemora.se> 
Ämne: Medborgarförslag 

Nedan följer ett medborgarförslag från mig. Kontakta mig gärna för mer info i ämnet. Jag har studerat frågan ett tag 
och har samlat på mig länkar med information som har fått mig att överge min naiva föreställning om att vindkraft 
är enbart bra och miljövänligt.  
Vänligen, 
Maria Gruvsjö 
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