Årsredovisning 2018 i korthet

God ekonomisk hushållning

pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

Enligt lagen ska kommunen fastställa verksamhetsmässiga och finansiella mål utifrån god
ekonomisk hushållning. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt.

Hällefors kommun uppnår åtta av de totalt
tio verksamhetsmål som fastställts för 2018. Av
de finansiella målsättningar uppnår kommunen
sex av sju mål och det som inte uppnåtts är målet att försäkra bort delar av pensionsskulden.

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart
att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt
sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att

Vill du läsa mer om hur kommunen arbetar med
respektive mål kan du göra det i årsredovisningen på www.hellefors.se

Så här får kommunen sina pengar
441 493 tkr

av kommunens intäkter kommer från skatter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 63 224 kronor per invånare

117 700 tkr

är riktade statsbidrag som kommunen erhåller från staten.

587 130 tkr

26 729 tkr

kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som
kommunen erbjuder.

1 208 tkr

är finansiella intäkter, exempelvis ränteintäkter på tillgångar som kommunen
har.

Vart gick skattepengarna?
100 kronor i skatt till kommunen användes under 2018 så här:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äldreomsorg 31,14 kr
Grundskola 15,42 kr
Gymnasieskola/vuxenutbildning 8,11 kr
Förskola 7,75 kr
Insatser enligt LSS och LASS 7,14 kr
Individ och familjeomsorg 6,66 kr
Gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst 5,92 kr
Gemensam administration 4,77 kr
Fritid, kultur och turism 4,35 kr
Årets resultat 4,13 kr
Pensionskostnader 1,99 kr
Politisk verksamhet 1,58 kr
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 1,03 kr

Viktigare händelser
Inför nya mandatperioden har kommunen beslutat om en ny politisk organsation. Beslutet
innebär bland annat att ett oppositionsråd inrättats som ska inneha uppdraget som kommunstyrelsens andre vice ordförande. Dagens tre
utskott minskas ned till två, där ett utskott ska
ha verksamhetsfokus och det andra ska ses som
ett lednings- eller strategiskt utskott.
Under våren 2018 genomfördes
ombyggnad av en lokal i Grythyttan för förskola.
Kommunen har efter behovsinventering projekterat och etablerat en ny skolmodul för parallellklasser för grundskolan i Hällefors, intill
Klockarhagsskolan.
Hällefors kommuns måluppfyllelse för grundskolan har fortsatt att öka vad gäller det samvägda resultatet i jämförelse med övriga 290
kommuner. Kommunen förbättrade sin placering med 125 platser från 224 plats till 99 plats.
Måluppfyllelsen vad gäller brukarupplevelse
av ordinärt boende, hemtjänst, i sin helhet har
fortsatt att öka i jämförelse med övriga 288
kommuner. Kommunen förbättrade sin placering med 139 platser från 216 plats till 77 plats.
Under året har kommunen slutfört projektet att bygga om
Björkhaga kök till ett tillagningskök. Detta innebär att all
mat till äldre tillagas i Björkhaga kök. Maten inom den pedagogiska verksamheten tillagas
i centralköket.

Utifrån kommunens antagna lokalförsörjningsplan har en aktivitetspark i Lindholmstorpet
färdigställts i slutet av året. Enligt planen ska
torpet vara en central oas för unga som gamla
med fokus på lek för barn.
Kommunen har antagit en ny lokalförsörjningsplan för att effektivisera kommunens lokaler utifrån verksamheternas behov. Som en
åtgärd har kommunen återtagit fastighetsförvaltningen av kommunens
fastigheter från bostadsbolaget
från
årsskiftetet
2017/2018.
Hällefors Bostads AB har
under året arbetat fram ett
förslag på en bostadsförsörjningsplan för kommunen. Planen syftar till att
möjliggöra byggande i enlighet med kommunens må och intentioner.
Under året har kommunen antagit tre viktiga
strategiska styrdokument; översiktsplan, grönplan samt LIS-plan. Översiktsplanen omfattar
hela kommunens geografiska yta och visar hur
mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Planerna finns att läsa på kommunens
hemsida.
Kommunen har under året påbörjat en utveckling av Hällefors centrum genom iordningställande en ny toalettbyggnad på torget
Hällefors kommun förbättrade
sin placering med 75 platser
från plats 209 till plats 134 av
Sveriges totalt 290 kommuner
i Svenskt Näringslivs årliga
ranking av företagsklimatet.

Kommunens ekonomi
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 18,1 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner bättre än budgeterat resultat.
Investeringar för 32,5 miljoner kronor har genomförts, vilket motsvarar 4 654 kronor per invånare.
Investeringarna har finanseriats med egna medel och statliga investeringsbidrag. Större investering har
skett i Pihlskolan, ny skolpaviljong Klockarhagsskolan samt upprustning av Stationsvägen.
Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Hällefors kommuns soliditet är -0,6 procent och har förbättrats med 37,7 procentenheter den senaste femårsperioden. Det långsiktiga målet är 20,0 procent.

Fakta om kommunen
Vid årets utgång 2018 har Hällefors kommun
6 983 invånare, en minskning med 126 personer under året. 61 barn föddes under året.
Antal öppet arbetslösa har minskat med 146
personer och motsvarar 3,8 procent av befolkningen i åldern 16-64 år.
Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till
657, en ökning med 19 årsarbetare i förhållande till året innan.

Den totala låneskulden uppgår till 70 miljoner
kronor och motsvarar 9 967 kronor per invånare. Låneskulden har minskat med 38 miljoner kronor under den senaste femårsperioden.
Kommunens pensionsåtagande uppgår till
205 miljoner kronor, vilket motsvarar 29 355
kronor per invånare.
Borgensåtagandet uppgår till 130 miljoner
kronor, vilket motsvarar 18 663 kronor per
invånare. Under senaste femårsperioden har
borgensåtagandet minskat med 59 miljoner
kronor.

Utdebiteringen, d v s skatteuttaget, ligger totalt på 33:60 fördelat på landstinget 11:55 och
kommunen 22:05.
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