
 

 

Årsredovisning 2021 i korthet 



 

God ekonomisk hushållning 

Enligt lagen ska kommunen fastställa verksam-

hetsmässiga och finansiella mål utifrån god eko-

nomisk hushållning. Verksamhetsperspektivet 

tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin 

verksamhet på ett kostnadseffektivt och ända-

målsenligt sätt.  

 

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart 

att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt 

sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att 

pengarna används till rätt saker och att de utnytt-

jas på ett effektivt sätt.  

 

Hällefors kommun uppnår fyra av de totalt  

nio verksamhetsmål som fastställts för 2021. Av 

de finansiella målsättningarna uppnår kommu-

nen samtliga tre mål och av dessa är ett långsik-

tigt mål. 

 

Vill du läsa mer om hur kommunen arbetar med 

respektive mål kan du göra det i årsredovis-

ningen på www.hellefors.se 
 

 
 

Så här får kommunen sina pengar 
 

 503 596 tkr  av kommunens intäkter kommer från skatter och gene-

rella statsbidrag, vilket motsvarar 73 528 kronor per in-

vånare 

 

 77 269 tkr  är riktade statsbidrag som kommunen erhåller från staten.  

 

 26 766 tkr  kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som 

kommunen erbjuder. 

 

 506 tkr  är finansiella intäkter, exempelvis ränteintäkter på tillgångar som kommunen 

har.  

 

 

Vart gick skattepengarna? 
 
100 kronor i skatt till kommunen användes under 2021 så här: 

 

 
 

608 137 tkr  

• Äldreomsorg 25,44 kr 

• Grundskola 17,39 kr 

• Gymnasieskola/vuxenutbildning 8,20 kr 

• Insatser enligt LSS och LASS 7,97 kr 

• Förskola 7,82 kr  

• Individ och familjeomsorg 7,37 kr  

• Gator, vägar, fastigheter, samhälls- 

planering och räddningstjänst 7,28 kr  

• Årets resultat 5,91 kr  

• Fritid, kultur och turism 4,89 kr  

• Gemensam administration 4,59 kr 

• Pensionskostnader 1,33 kr 

• Politisk verksamhet 1,10 kr 

• Arbetsmarknadsåtgärder och flykting-

mottagande 0,71 kr 

 
 



 

Viktigare händelser 

Kommunen har under året slutfört nybyggnat-

ionen av förskolan vid Lärkan som inrymmer 

fem avdelningar och tillagningskök. Byggnaden 

innebär att kommunen erhåller ändamålsenliga 

lokaler för förskolan i Hällefors. 

Under året har upprustningen av kommunhuset 

i centrum slutförts. Lokalerna har byggts om 

och anpassats för kommunens folkbibliotek, lär-

centra, individ och familje-

omsorg samt hemtjänst. 

Den 13 april togs första spad-

taget till Hällefors badhus 

som placeras på Hällevi id-

rottsplats. Badhuset blir en ny 

mötesplats för motions- och 

skolsim och kommer för-

hoppningsvis att bidra till ett utvecklat samar-

bete mellan föreningsverksamheterna på idrotts-

platsen. Badhuset planeras att stå klart hösten år 

2022.    

Under året har Länsgården fortsatt om- och till-

byggnaden av kommunens nya vård- och om-

sorgsboende som innebär ytterligare 10 nya 

platser. Lokalerna kommer att tas i anspråk un-

der våren 2022.  

Örebro Universitet har fattat beslut som innebär 

att Restaurang- och hotellhögskolans (RHS) ut-

bildningar till kulinarisk kock och sommelier 

blir kvar i Grythyttan och 

forskningen koncentreras till 

kärnområdet måltidskunskap.   

Kommunen har antagit ett 

styrdokument för medborgar-

dialog som har till syfte att 

tydliggöra vad Hällefors kom-

mun menar med medborgar-

dialog och vad den innefattar.  

 

 

 

Under hösten har kommunen totalrenoverat 

Kronhagsskolans idrottshall, vilket innebär ett 

lyft för både grundskolan och föreningslivet. 

Kommunen har fattat beslut om ny bolagsord-

ning och ägardirektiv för det helägda bostadsbo-

laget för att förbättra kommunens styrning och 

ledning av bolaget.  

Under året har kommunen till-

sammans med de övriga kom-

munerna i norra Örebro län ut-

rett Samhällsbyggnad Bergs-

lagens framtida utformning. 

En viktig utgångspunkt i för-

ändringsarbetet är att öka ser-

vice och tillgänglighet gente-

mot näringsliv och medbor-

gare i kommunen.  

Kommunen har beslutat om nya riktlinjer för 

föreningsstöd som trädde i kraft 1 maj. Stödet 

avser såväl stöd i form av fria lokaler som olika 

föreningsbidrag så som bidrag till offentliga ar-

rangemang och aktivitetsstöd. Kommunen har 

också beslutat om att införa ett nytt årligt bidrag 

avseende mindre investeringar för att kunna bi-

stå föreningar som tar ett stort ansvar för skötsel 

på olika välbesökta platser i kommunen.  

Föreningen Hällefors skidklubb genomförde 

under året ett projekt för att förenkla och effek-

tivisera konstsnötillverk-

ningen vid Hurtigtorpets ski-

danläggning där kommunen 

stöttat projektet med bidrag. 

Kommunen har valt att tidiga-

relägga investeringsåtgärder 

inom infrastruktur och fastig-

het för att stötta näringslivet i 

pandemin. Bland annat har 

kommunen placerat Carl Jan-bysten på Grythyt-

tans torg och nya parkeringsplatser vid försko-

lan Lärkan har anlagts. 



 

Kommunens ekonomi 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 30 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner bättre än budgeterat 

resultat. 

 

Investeringar för 111 miljoner kronor har genomförts, vilket motsvarar 16 217 kronor per invånare.  In-

vesteringarna har finanseriats med egna medel och nyupplåning. Större investering har skett i ny försko-

lebyggnad, upprustning av gamla kommunhuset och Kronhagsskolans idrottshall samt badhus. 

  

Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Hälle-

fors kommuns soliditet är 13,5 procent och har förbättrats med 22,7 procentenheter den senaste femårs-

perioden. Det långsiktiga målet är att soliditeten ska uppgå till 20,0 procent. 

Fakta om kommunen 
 

Vid årets utgång 2021 har Hällefors kommun  

6 849 invånare, en minskning med 117 perso-

ner under året. 53 barn föddes under året. 

 

Antal öppet arbetslösa har ökat med 13 perso-

ner och motsvarar 4,3 procent av befolkningen 

i åldern 16-64 år. 

 

Antal årsarbetare i kommunen uppgår till 652, 

en minskning med 15 årsarbetare i förhållande 

till året innan. 

 

Utdebiteringen, d v s skatteuttaget, ligger totalt 

på 33:60 fördelat på regionen 11:55 och kom-

munen 22:05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Den totala låneskulden uppgår till 132 miljoner 

kronor och motsvarar 19 287 kronor per invå-

nare. Låneskulden har ökat med 50 miljoner 

kronor under den senaste femårsperioden. 

 

Kommunens pensionsåtagande uppgår till  

158 miljoner kronor, vilket motsvarar 23 048 

kronor per invånare. Sedan år 2017 har pens-

ionsåtagandet minskat med 61 miljoner kronor. 

 

Borgensåtagandet uppgår till 139 miljoner kro-

nor, vilket motsvarar 20 272 kronor per invå-

nare. Under senaste femårsperioden har bor-

gensåtagandet minskat med 9 miljoner kronor. 

 

 

 

Hällefors kommun 
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Telefon: 0591-641 00 (växel) 

E-post: kommun@hellefors.se 

 

Layout och sammanställning Jessica Jansson, ekonomichef 

mailto:kommun@hellefors.se

