Årsredovisning 2019 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 sex av de totalt
tretton verksamhetsmål som fastställts för 2019.
Av de finansiella målsättningar uppnår kommunen två av fem mål och det som uppnås är de
två långsiktiga målen.

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
449 886 tkr

av kommunens intäkter kommer från skatter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 64 150 kronor per invånare

100 865 tkr

är riktade statsbidrag som kommunen erhåller från staten.

24 497 tkr

855 tkr

576 103 tkr

kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som
kommunen erbjuder.
är finansiella intäkter, exempelvis ränteintäkter på tillgångar som kommunen
har.

Vart gick skattepengarna?
100 kronor i skatt till kommunen användes under 2019 så här:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äldreomsorg 30,19 kr
Grundskola 18,62 kr
Insatser enligt LSS och LASS 8,33 kr
Förskola 7,73 kr
Gymnasieskola/vuxenutbildning 7,72 kr
Individ och familjeomsorg 7,35 kr
Gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst 6,67 kr
Gemensam administration 4,85 kr
Fritid, kultur och turism 3,93 kr
Pensionskostnader 2,78 kr
Politisk verksamhet 1,53 kr
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 0,25 kr
Årets resultat 0,05 kr

Viktigare händelser
Kommunen har beslutat att bygga en ny förskola med fem avdelningar och tillagningskök i
anslutning till förskolan Lärkan. Den nya förskolan ersätter förskolorna Masken och Bananen som är i dåligt skick.
Under året har kommunen etablerat ett lärcentra. Etableringen har ökat intresset för främst
gymnasiala studier på distans.
Kommunen har genomfört mer
vuxenutbildning, både mot universitetsstudier på plats och
mot yrkeslivet.
Det blev under vårterminen helt
klart att med en förlängning av projektet för att
förbättra mottagande av nyanlända med en
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
(SKUA) för läsåret 2019/2020. Målsättningen
är att projektet ska leda till ökad kvalitet och
måluppfyllelse inom skolan.
En ny programfördjupning ”Räddning och säkerhet” har under året utvecklats på gymnasieskolans samhällsprogram och har lett till att
elevantalet ökat markant.
Kommunen har under året beslutat att ge Hällefors Bostads
AB i uppdrag att renovera och
verksamhetsanpassa det nuvarande vård- och omsorgsboendet Fyrklövern. Ändamålenliga
lokaler innebär en mer optimal
verksamhet och skapar ett mer
attraktivt boende.
Kommunen har under året beslutat att överta
biblioteksverksamheten i egen regi. I framtida
förändringsbehov kan drift i egen regi skapa
många fördelar, som att det blir lättare att styra

och leda med större flexibilitet, att organisationen blir tydligare och att kommunen blir en
starkare aktör och därmed får ett större inflytande.
Under år 2019 har kommunen fortsatt att utveckla RV63 i Hällefors tätort för att öka attraktionskraften och första intrycket för resande
in i kommunen. Dessutom
har flera grusvägar i tätorten asfalterats under året.
Under året har kommunen
beslutat att överta turistverksamheten i egen regi
efter många år i entreprenadform, då kommunen
anser att verksamheten är av de viktigaste näringarna för kommunens utveckling.
Utställningen ”Finland finns inom mig” blev
välbesökt med knappt 400 besökare. Ett lyckat
samarbete mellan kommunen, Örebro länsmuseum och Hällefors finska förening.
Mellan den 7 september till 15 september genomförde Hällefors kommun i samarbete med
RF-Sisu Örebro och föreningslivet Boosta Hällefors, där fysisk rörelse står i centrum för att
uppmärksamma idrottens
föreningsliv.
Under året har kommunen
anlagt ett utegym vid Hurtigtorpets motionsanläggning som en fortsatt utveckling av kommunens
motionsanläggningar.
Under år 2019 har kommunen beslutat om och
genomfört en engångsinlösen av pensionsförmån enligt PFA och KAP-KL hos upphandlat
pensionsbolag för att minska kommunens årliga pensionskostnader i framtiden.

Kommunens ekonomi
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor, vilket är 8,8 miljoner sämre än budgeterat resultat.
Investeringar för 20,3 miljoner kronor har genomförts, vilket motsvarar 2 899 kronor per invånare.
Investeringarna har finanseriats med egna medel och statliga investeringsbidrag. Större investering har
skett i Grythyttans skola, offentlig belysning samt påbörjande av ny förskolebyggnad.
Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Hällefors kommuns soliditet är 1,2 procent och har förbättrats med 26,9 procentenheter den senaste femårsperioden. Det långsiktiga målet är 20,0 procent.

Fakta om kommunen
Vid årets utgång 2019 har Hällefors kommun
7 013 invånare, en ökning med 30 personer
under året. 77 barn föddes under året.
Antal öppet arbetslösa har ökat med 32 personer och motsvarar 3,9 procent av befolkningen
i åldern 16-64 år.
Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till
667, en ökning med 10 årsarbetare i förhållande till året innan.

Den totala låneskulden uppgår till 72 miljoner
kronor och motsvarar 10 281 kronor per invånare. Låneskulden har minskat med 36 miljoner kronor under den senaste femårsperioden.
Kommunens pensionsåtagande uppgår till
174 miljoner kronor, vilket motsvarar 24 765
kronor per invånare.
Borgensåtagandet uppgår till 140 miljoner
kronor, vilket motsvarar 20 007 kronor per
invånare. Under senaste femårsperioden har
borgensåtagandet minskat med 49 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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