
 

 

Årsredovisning 2020 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 sju av de totalt  

åtta verksamhetsmål som fastställts för 2020. Av 

de finansiella målsättningarna uppnår kommu-

nen samtliga fem mål och av dessa är två lång-

siktiga 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 
 

 478 398 tkr  av kommunens intäkter kommer från skatter och gene-

rella statsbidrag, vilket motsvarar 69 373 kronor per in-

vånare 

 

 98 969 tkr  är riktade statsbidrag som kommunen erhåller från staten.  

 

 26 661 tkr  kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som 

kommunen erbjuder. 

 

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

har.  

 

 

Vart gick skattepengarna? 
 
100 kronor i skatt till kommunen användes under 2020 så här: 

 

 
 

604 633 tkr  

 Äldreomsorg 27,22 kr 

 Grundskola 16,51 kr 

 Gator, vägar, fastigheter, samhälls- 

planering och räddningstjänst 8,06 kr  

 Insatser enligt LSS och LASS 7,74 kr 

 Individ och familjeomsorg 7,74 kr  

 Förskola 7,53 kr 

 Gymnasieskola/vuxenutbildning 7,51 kr 

 Gemensam administration 4,75 kr 

 Årets resultat 4,17 kr 

 Fritid, kultur och turism 4,14 kr 

 Pensionskostnader 2,92 kr 

 Politisk verksamhet 1,33 kr 

 Arbetsmarknadsåtgärder och flykting-

mottagande 0,38 kr 

 
 



 

Viktigare händelser 

Kommunen har beslutat att bygga en simhall 

som ska placeras på Hällevi idrottsplats. Hallen 

blir en ny mötesplats för motions- och skolsim 

och kommer förhoppningsvis att öka samarbetet 

mellan föreningsverksamheten på idrottsplat-

sen. Simhallen planeras att stå klar hösten år 

2022. 

Kommunen har påbörjat byggnation av en ny 

förskola vid Lärkan som inrymmer fem 

avdelningar och tillagningskök. Byggnaden 

innebär att kommunen erhåller ändamålsenliga 

lokaler för förskolan i 

Hällefors. Området kommer 

att färdigställas under som-

maren 2021. 

Under året har kommunen 

upphandlat och färdigställt 

renovering av utemiljön för 

Grythyttans skola. Föränd-

ringen främjar en mer inspirerande lärmiljö för 

skolans elever som också har varit delaktiga i 

framtagandet av underlaget för renoveringen.    

Kommunen har beslutat om att teckna ett 

hyresavtal med Länsgården för ett nytt vård- och 

omsorgsboende. Ändamålenliga lokaler innebär 

en mer effektiv verksamhet och skapar också ett 

mer attraktivt boende för den 

enskilde. Lokalerna kommer 

att vara inflyttningsklara i 

slutet av år 2021. 

Under året har kommunen 

beslutat att rusta upp 

kommunhuset i centrum och 

byggnaden anpassas till 

andra kommunala verksamheter. Lokalerna 

byggs om och anpassas för kommunens folk-

bibliotek, lärcentra, individ och familjeomsorg 

samt hemtjänst och kommer vara klara under 

oktober år 2021. 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har 

under sommaren flyttat och rustat upp 

lekplatsen vid Kyllervägen på uppdrag av 

kommunen. Lekplatsen har därmed fått en bättre 

placering längre ifrån de trafikerade gatorna 

samt lekredskap som är anpassade för fler 

åldrar. 

Kommunen har beslutat att förbättra kom-

munens styrning och ledning för det helägda 

bostadsbolaget under år 2021.  

Under året har kommunen tillsammans med 

kommunerna i norra Örebro län påbörjat en 

utredning omkring Samhälls-

byggnad Bergslagens framtida 

utformning. I förändrings-

arbetet ingår även att förbättra 

service och tillgänglighet för 

näringsliv och medborgare i 

kommunen. 

Kommunen har valt att 

tidigarelägga investeringar inom infrastruktur 

och fastighetsförvaltning för att skjuta till 

likviditet i kommunens näringsliv som haft det 

tufft under den pågående pandemin. Bland annat 

har kommunen bytt Lindholmstorpets stalltak, 

utökat parkeringen vid Hurtigtorpet samt skapat 

en ny parkering vid RV 63 efter rivning av 

kioskbyggnad. 

Utifrån den medborgar-

undersökning som genom-

fördes under år 2019 har 

kommunfullmäktige beslutat 

att återinföra informations-

blad till medborgarna. Tanken 

är att informationsbladen ska 

skickas ut fyra gånger per år 

till samtliga hushåll inom kommunen för att 

förmedla viktig information till medborgarna.   

 

 

 



 

  

Kommunens ekonomi 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 20 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner bättre än budgeterat 

resultat. 

 

Investeringar för 46 miljoner kronor har genomförts, vilket motsvarar 6 665 kronor per invånare.  Inve-

steringarna har finanseriats med egna medel och statliga investeringsbidrag. Större investering har skett 

i ny förskolebyggnad, utemiljö vid Grythyttans skola samt upprustning av gamla kommunhuset. 

  

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

fors kommuns soliditet är 7,1 procent och har förbättrats med 21,3 procentenheter den senaste femårs-

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

Fakta om kommunen 
 

Vid årets utgång 2020 har Hällefors kommun  

6 896 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 72 miljoner 

kronor och motsvarar 10 445 kronor per invå-

nare. Låneskulden har minskat med 21 miljo-

ner kronor under den senaste femårsperioden. 

 

Kommunens pensionsåtagande uppgår till  

167 miljoner kronor, vilket motsvarar 24 216 

kronor per invånare. Sedan år 2016 har pens-

ionsåtagandet minskat med 54 miljoner kronor. 

 

Borgensåtagandet uppgår till 140 miljoner kro-

nor, vilket motsvarar 20 333 kronor per invå-

nare. Under senaste femårsperioden har bor-

gensåtagandet minskat med 10 miljoner kro-

nor. 
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