Årsredovisning 2017 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
18 verksamhetsmål som fastställts för 2017. Av
de finansiella målsättningar uppnår kommunen
åtta av nio 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 kommunens sina pengar
429 731 tkr

av kommunens intäkter kommer från skatter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 60 449 kronor per invånare

578 238 tkr

87 252 tkr

är riktade statsbidrag som kommunen erhåller från staten.

60 492 tkr

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

763 tkr

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

Vart gick skattepengarna?
100 kronor i skatt till kommunen användes under 2017 så här:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äldreomsorg 28,80 kr
Grundskola 17,10 kr
Gymnasieskola/vuxenutbildning 8,60 kr
Förskola 8,00 kr
Gator, vägar, fastigheter, samhällsplanering och räddningstjänst 7,30 kr
Insatser enligt LSS och LASS 7,00 kr
Individ och familjeomsorg 6,00 kr
Gemensam administration 4,60 kr
Fritid, kultur och turism 4,60 kr
Årets resultat 3,70 kr
Pensionskostnader 2,20 kr
Politisk verksamhet 1,50 kr
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 0,60 kr

Viktigare händelser
Hällefors kommun förbättrade sin placering
med 78 platser från plats 287 till plats 209.
Hällefors är årets klättrare i Örebro län och på
topp fem listan av landets alla kommuner vad
gäller företagens upplevelse av ett förbättrat företagsklimat.
Kommunen har i samverkan
med Trafikverket slutfört en
ny fullgod 110 meter lång perrong i Grythyttan som finansierats fullt ut av Trafikverket.
Samverkansprojektet med Statens
Bostadsomvandling
(SBO)
har
färdigställts.
Kommunens förskoleverksamhet har flyttat in i
tre upprustade och ändamålsenliga avdelningar
som innebär att kommunen nu har ändamålsenliga lokaler för förskolan i tätorten och att behovet av lägenheter för äldre kan tillgodoses
bättre.
Fiberprojektetet, som tecknats gällande utbyggnad av bredband i Hällefors och Nora
kommun, har kommit in i fasen där entreprenörerna påbörjat grävning i de tio delområdena.
Slutfört investeringen i en helt ny kylanläggning i ishallen på Hällevi idrottsplats i samverkan med Hällefors Ishockeyklubb och anläggningen bedöms spara stora mängder energi och
innebär en bättre arbetsmiljö för berörda.
Uppdraget centrumutveckling har slutförts med
syftet att utarbeta förslag på
hur Hällefors centrum kan utvecklas på lång och kort sikt.
Arbetat med utredningen
”vård- och omsorgsboende”
som har målsättningen att arbeta fram förslag på alternativa vård- och omsorgs-

boenden i kommunen. Ändamålsenliga lokaler
skulle innebära en mer optimal verksamhet och
skapa ett mer attraktivt boende för den enskilde.
Projektet All in, som är ett ESF-projekt tillsammans med sju andra kommuner i Örebro
län, jämte Region Örebro län och Arbetsförmedlingen, påbörjades. Syftet med projektet är att
minska långtidsarbetslösheten, utanförskap och
minska kostnaderna för försörjningsstöd. Projektet går
också ut på att uppnå en
bättre balans mellan olika
åldrar på arbetsmarknaden.
Kommunens planarbete har varit i fokus där
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen
sammanställt ett förslag på ny översiktsplan
(ÖP) samt Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) på uppdrag av kommunen. Dessutom har arbete gjorts med framtagande av ny
grönplan samt skogsbruksplan.
Projekterat och byggt om Björkhaga kök till ett
tillagningskök. Målet är att tillagning av mat
till äldre ska hanteras inom Björkhaga kök.
Påbörjat en ombyggnation av gymnasieskolans
lokaler för att möjliggöra en laborationssal och
renoverat av tre lektionssalar och ett arbetsrum.
Tillgängligheten för alla med funktionsnedsättning förbättras också i och med ombyggnationen.
Verkställt kommunstyrelsens beslut att flytta större
delen av verksamheten i fd
kommunhuset till Formens
hus.

Kommunens ekonomi
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 15,7 miljoner
kronor.
Investeringar har skett med 22,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 194 kronor per invånare, och har finanseriats med
egna medel. Större investering har skett i Terrassen, Pihlskolan, ombyggnad av Björkhaga kök samt kylanläggning i
Ishallen.
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Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor del av tillgångsmassan som finansierats med egna medel.
Hällefors kommuns soliditet är -9,2 procent och har förbättrats med 29,6 procentenheter senaste
femårsperioden. Långsiktiga målet är ett nyckeltal på 20,0 procent.

Fakta om kommunen
Vid årets utgång 2017 har Hällefors kommun
7 109 invånare, en minskning med 29 personer under året. 77 barn föddes under året.

Totala låneskulden uppgår till 85 miljoner
kronor och motsvarar 11 900 kronor per invånare. Låneskulden har minskat med 55 miljoner kronor under den senaste femårsperioden.

Öppet arbetslösa har minskat med 7 personer
och motsvarar 6,6 procent av befolkningen i
åldern 16-64 år.

Kommunens pensionsåtagande uppgår till
219 miljoner kronor och omräknat per invånare motsvarar det 30 811 kronor.

Antalet årsarbetare i kommunen uppgår till
638, en ökning med 31 årsarbetare i förhållande till förra året.

Borgensåtagandet uppgår till 130 miljoner
kronor, vilket motsvarar 18 333 kronor per
invånare. Under senaste femårsperioden har
åtagandet minskat med 78 miljoner kronor.

Utdebiteringen ligger totalt på 33:60 fördelat
på landstinget 11:55 och kommunen 22:05.

Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 7
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
E-post: kommun@hellefors.se
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