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Yhteenveto vuosikertomuksesta
2020

Hyvä varainhoito
Lain mukaan kunnan on määritettävä toiminnalliset ja rahoitukselliset tavoitteensa hyvän taloudenhoidon pohjalta. Kunta pyrkii toimimaan
kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Hyvä varainhoito ei tarkoita pelkästään sitä, että
tilit täsmäävät vastuullisella tavalla. Käsitteeseen sisältyy myös vaatimus siitä, että rahat käytetään oikeisiin kohteisiin ja tehokkaasti.

Hälleforsin kunta saavuttaa yhteensä seitsemän
kahdeksasta vuodelle 2020 määritetystä toiminnallisesta tavoitteestaan. Taloudellisista tavoitteista kunta saavuttaa kaikki viisi tavoitetta,
joista kaksi ovat pitkän aikavälin tavoitteita.
Vuosikertomuksesta voit lukea lisää siitä, miten
kunta työskentelee kunkin tavoitteen saavuttamiseksi, osoitteessa www.hellefors.se

Näin kunnan tulot jakautuvat
478 398 tkr

kunnan tulot saadaan veroista ja yleisistä valtiontuista,
mikä vastaa 69 373 kruunua asukasta kohti.

98 969 tkr

on kohdistettuja valtiontukia, joita kunta saa valtiolta.

26 661 tkr

koostuu kunnan tarjoamista palveluista saaduista maksuista ja korvauksista.

605 tkr

604 633 tkr

on rahoitustuottoa, esimerkiksi kunnan varoista saatavaa korkotuottoa.

Mihin verovarat menivät?
Kunnalle maksettu 100 kruunun vero käytettiin vuonna 2020 seuraavasti:
 Vanhustenhuolto 27,22 kr
 Peruskoulu 16,51 kr
 Kadut, tiet, kiinteistöt, yhdyskuntasuunnittelu sekä pelastuspalvelut 8,06 kr
 LSS:n ja LASS:n mukaiset toimet 7,74 kr
 Yksilö- ja perheenhuolto 7,74 kr
 Esikoulu 7,53 kr
 Lukio-/aikuiskoulutus 7,51 kr
 Yhteinen hallinto 4,75 kr
 Tilikauden tulos 4,17 kr
 Vapaa-aika, kulttuuri ja matkailu 4,14 kr
 Eläkekustannukset 2,92 kr
 Poliittinen toiminta 1,33 kr
 Työmarkkinatoimet ja pakolaisten vastaanotto 0,38 kr

Merkittävät tapahtumat
Kunta on päättänyt rakentaa Hällevin urheilukentälle uimahallin. Hallista tulee uusi kohtaamispaikka kunto- ja koulu-uintia varten, ja toivottavasti se lisää eri yhdistysten yhteistoimintaa urheilukentällä. Uimahallin on tarkoitus valmistua syksyllä 2022.
Kunta on aloittanut uuden esikoulun rakentamisen Lärkaniin, jossa on viisi osastoa ja keittiö.
Rakennus tarjoaa Hälleforsin kuntaan asianmukaiset esikoulutilat. Alue valmistuu kesällä
2021.
Kunta on kuluneen vuoden
aikana kilpailuttanut ja saanut Grythyttan-koulun ulkoympäristön kunnostushankkeen päätökseen. Muutos tekee oppimisympäristöstä inspiroivamman koulun oppilaille. Myös oppilaat osallistuivat kunnostuksen
suunnitteluun.
Kunta on päättänyt solmia uuden hoito- ja
hoiva-asuntojen vuokrasopimuksen Länsgårdenin kanssa. Asianmukaisissa tiloissa toiminta on
entistä tehokkaampaa, ja myös asukkaille voidaan tarjota entistä parempaa
asumista. Tilat voidaan ottaa
käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä.
Kunta päätti vuoden aikana
kunnostaa keskustassa sijaitsevan kunnantalon, ja rakennus mukautetaan sopimaan
myös muuhun kunnalliseen toimintaan. Kunnostetuissa tiloissa toimii jatkossa kunnan yleinen kirjasto, oppimiskeskus, yksilö- ja perhehoito sekä kotihoito. Tilat valmistuvat lokakuussa 2021.

Bergslagenin yhdyskuntarakennusliitto on kunnan toimeksiannosta kesän aikana siirtänyt Kyllervägenin leikkikentän toiseen paikkaan ja kunnostanut sen. Leikkikenttä sijaitsee nyt kauempana vilkkaista kaduista, ja leikkikenttälaitteet
on mukautettu sopimaan useammille ikäryhmille.
Kunta on päättänyt parantaa kokonaan omistamansa asuntoyhtiön ohjausta ja johtamista vuoden 2021 aikana.
Hälleforsin kunta ja Pohjois-Örebron läänin
kunnat aloittivat vuoden 2020
aikana
Samhällsbyggnad
Bergslagenin tulevaisuuden
suunnittelua koskevan selvityksen. Muutostyöhön kuuluu
myös parantaa palveluja ja
saavutettavuutta kunnan elinkeinoelämälle ja kansalaisille.
Kunta on päättänyt aikaistaa infrastruktuuri- ja
kiinteistönhoitoinvestointeja lisätäkseen likviditeettiä kunnan liike-elämässä, jota pandemia on
koetellut. Kunta on muun muassa vaihtanut
Lindholmstorpetin tallin katon, laajentanut Hurtigtorpetin pysäköintialuetta sekä rakentanut uuden pysäköintialueen RV 63:n varrelle puretun
kioskirakennuksen paikalle.
Vuonna 2019 järjestetyn kansalaiskyselyn pohjalta kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa uudelleen käyttöön kansalaisille suunnatut tiedotteet.
Tiedotteita on tarkoitus toimittaa neljä kertaa vuodessa
kaikkiin kunnan kotitalouksiin, jolloin kansalaisille voidaan välittää tärkeitä tietoja.

Kunnan talous
Kunta raportoi 20 miljoonan kruunun positiivisesta tuloksesta, joka on 6 miljoonaa kruunua budjetoitua
tulosta parempi.
Investointeja on tehty 46 miljoonan kruunun arvosta, mikä vastaa 6 665 kruunua asukasta kohti. Investoinnit on rahoitettu omista varoista ja julkisilla investointiavustuksilla. Suurehkoja investointeja on
tehty uuteen esikoulurakennukseen, Grythyttanin koulun ulkoympäristöön sekä vanhan kunnantalon
kunnostukseen.
Vakavaraisuus on tunnusluku, joka osoittaa omilla varoilla rahoitettujen varojen osuuden. Hälleforsin
kunnan vakavaraisuus on 7,1 prosenttia, ja se on parantunut 21,3 prosenttiyksikköä viiden viime vuoden
aikana. Pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 20,0 prosentin vakavaraisuusaste.

Tietoa kunnasta
Hälleforsin kunnassa oli vuoden 2020 lopussa
6 896 asukasta, mikä on 117 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa. Vuoden aikana syntyi
53 lasta.

Lainojen kokonaismäärä on 72 milj. kruunua,
mikä vastaa 10 445 kruunua asukasta kohti. Lainanotto on laskenut 221 milj. kruunua viiden
viime vuoden aikana.

Virallisesti työttömien määrä on kasvanut 13:lla
ja vastaa 4,3 prosenttia 16–64-vuotiaista koostuvasta väestöstä.

Kunnan eläkesitoumus on 167 milj. kruunua,
mikä vastaa 24 216 kruunua asukasta kohti.
Vuodesta 2016 eläkesitoumus on pienentynyt
54 milj. kruunua.

Kunnassa on 652 kokoaikaista työntekijää,
mikä on 15 kokoaikaista työntekijää vähemmän
kuin edellisenä vuonna.
Veroaste on yhteensä 33:60 jaettuna alueen
11:55 ja kunnan 22:05 kesken.

Takaussitoumus on 140 milj. kruunua, mikä
vastaa 20 333 kruunua asukasta kohti. Viiden
viime vuoden aikana takaussitoumus on pienentynyt 10 milj. kruunua.

Hälleforsin kunta
Käyntiosoite: Sikforsvägen 7
Postiosoite: 712 83 Hällefors
Puhelin: 0591-641 00 (vaihde)
S-posti: kommun@hellefors.se
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