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1 Kommunstyrelsens 

ordförande har ordet 

Jag välkomnar dig härmed till intressant 
läsning om vad som hänt i Hofors kommun 
under 2014. 
 
Det finns så många saker som är värda att 
nämnas lite extra, men jag har bara 
utrymme för att peka på några få saker. 
Först och främst är jag så glad över att 
satsningen på feriearbeten, sommarjobb, 
blev så bra. Alla som ville, fick jobb, ingen 
av de berörda ungdomarna behövde stå 
utanför! Detta kommer vi att fortsätta 
med, för vi är övertygade om att det är ett 
bra sätt för ungdomarna att få lite 
erfarenheter från arbetslivet. 
 
Det är också glädjande att invånarna 
känner sig mer trygga, att de känner större 
delaktighet och att alltfler hoforsbor tycker 
att Hofors kommun är en bra plats att leva 
och bo i. Allt enligt Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) mätningar. Men vi får 
aldrig slå oss till ro, utan vi ska alltid sträva 
efter att bli ännu bättre. 
 
Vi fortsätter att samarbeta på alla fronter 
med olika frågor. Under året gjordes allt 
klart för en gemensam 
överförmyndarnämnd med Sandviken och 
Ockelbo, och arbetet med den 
gemensamma nämnden för 
verksamhetsstöd, har under året tagit hand 
om kommunens telefoni-/växeltjänst. 
Vi måste hela tiden förbättra oss och noga 
se till att vi använder våra invånares 
skattemedel på bästa sätt.  
 
Kommunen har ett positivt ekonomiskt 
resultat på 1,6 miljoner kronor, ändå är jag 
inte nöjd. 80 % av kommunens 
verksamheter utgörs av de två stora 
nämnderna som hanterar framförallt skola 
och omsorg, alltså barn och ungdomar och 

äldre samt de funktionshindrade, och de 
som under en period i livet behöver 
försörjningsstöd.  
 
Verksamheterna visar minusresultat och 
framförallt är det socialnämndens 
verksamhet som kostat mer än vi beräknat 
(11,8 miljoner kronor). En stor del handlar 
om ökat behov inom hemtjänst och LSS. En 
ljusglimt inom socialnämndens område är 
ändå att försörjningsstödet sedan i höstas 
visar en minskande trend, som delvis kan 
förklaras med en positivare 
arbetsmarknad. 
 
Inom Barn och utbildningsnämnden beror 
deras budgetavvikelse (2,7 miljoner 
kronor) framförallt på ökade kostnader för 
fristående gymnasium och 
interkommunala ersättningar. 
 
Det viktiga arbetet med kommunens 
värdegrund och de tre ledorden respekt, 
professionalism och ansvar fortsätter 
oförtrutet. 
 
Under hösten färdigställdes upprustningen 
av centrum. En konstnärstävling 
presenterade tre förslag och medborgarna 
avgjorde vilket konstverk som skulle 
placeras på Bergsprängartorget. Det blev 
konstnär Eva Fornåås ”trädkramare” som 
vann flest röster och som nu pryder torget. 
 
Tack till alla medarbetare 
Avslutningsvis vill jag framföra ett stort 
tack till alla medarbetare för ett bra 
genomfört arbete under 2014!  
Nu fortsätter vi arbetet för framtidens 
Hofors kommun. Vi alla, var och en och 
tillsammans, är viktiga i det fortsatta 
arbetet.  
 
Hofors mars 2015 
Marie-Louise Dangardt 

  



2 Organisation 

Verksamheten är organiserad i fyra 
nämnder/styrelser. Nedan visas den 
politiska organisationen för Hofors 
kommun. Organisationen är från 2007-01-
01. 

Revidering har skett av den politiska 
organisationen under 2011. Under 
kommunstyrelsen har beställarutskott 
samt personal- och ekonomiutskott tagits 
bort. Det sistnämnda har ersatts av ett 
arbetsutskott. 

 

 

 

Nedan visas mandatfördelningen för 
Hofors kommun under nuvarande 
mandatperiod (2011-2014). Totalt är det 
31 mandat som är fördelade på åtta 
partier. 

Under 2014 har två val ägt rum. 

Val till Europaparlamentet infaller vart 
femte år. I år ägde valet rum i alla EU-
länder den 22-25 maj 2014. I Sverige hölls 
valet den 25 maj. 

Riksdagsvalet i Sverige 2014 ägde rum 
söndagen den 14 september 2014. Vid 
detta val valdes Sveriges riksdag för 
mandatperioden 2014–2018.(Val till 
riksdag, kommun- och 

landstingsfullmäktige). 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 

mellan 2011-2014 

Parti Mandat 

Arbetarpartiet socialdemokraterna 14 

Centerpartiet 2 

Folkpartiet Liberalerna 2 

Miljöpartiet 1 

Moderata samlingspartiet 4 

Folkhemmet Hofors - Torsåker 3 

Vänsterpartiet 3 

Sverigedemokraterna 2 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Kommunchefen har ordet 

När man ska summera år 2014 ur 
verksamheternas perspektiv så kan man till 
en början konstatera att åren går fort och 
det är väldigt mycket som händer i och 
kring kommunen. 

Jag skulle vilja sammanfatta året kring 
några nyckelord: 

SAMVERKAN/SAMARBETE 

Det blir alltmer uppenbart att 
kommunerna, för att klara sina uppdrag i 
framtiden, måste söka samverkan med 
varandra. För Hofors del så innebär det att 
vi under 2014 deltar i en gemensam 
nämnd för verksamhetsstöd med övriga 
Gästrikekommuner. Inom ramen för det 
samarbetet så ligger numera kommunens 
telefoni och beträffande andra 
verksamhetsstödjande funktioner pågår 
diskussioner om eventuella samarbeten. 

Under 2014 vidtogs också förberedelser för 
den nya gemensamma 
överförmyndarnämnden i vilken Hofors, 
Ockelbo och Sandviken deltar från och med 
1 januari 2015. 

Under året har kommunen deltagit i ett 
arbete för att undersöka möjligheten till 
samarbete inom bygg- och miljöområdet. 
Även här är det Hofors, Ockelbo och 
Sandviken som är involverade. Eventuella 
beslut i frågan kommer att fattas under 
2015. 

Sedan tidigare samarbetar Hofors kommun 
med andra kommuner inom ramen för 
Gästrike Räddningstjänst, Gästrike 
Återvinnare, Inköp Gävleborg och Gästrike 
Vatten. 

VÄRDEGRUNDSARBETE 

Den politiska ledningen och 
tjänstemannaledningen har varit mycket 
bestämda i frågan om nödvändigheten av 
att arbeta med värdegrundsfrågor i 
organisationen. Under året har alla 
förtroendevalda fått en föreläsning i 

ämnet. Tjänstemännen och en mindre 
politikergrupp har jobbat i arbetsgrupper. 
Under hösten har särskilda 
värdegrundsledare utbildats och 
implementeringen i organisationen har 
påbörjats. 

Arbetet är en del i strategin som syftar till 
att stärka varumärket "Hofors kommun" 
och att öka kommunens attraktionskraft 
både externt och internt. 

POSITIVA VIBRATIONER 

Under 2014 har kommunen kunnat märka 
ett försiktigt ökat intresse för Hofors som 
en möjlig plats att etablera sig på. Under 
året har fokus legat på vad som ska hända i 
och kring den östra infartsrondellen, men 
även andra delar av kommunen har 
diskuterats. En del projekt har slutförts -
 centrumförnyelsen, lekplatserna - andra är 
på god väg att förverkligas, t.ex. 
stationsområdet och inte minst 
genomfarten (E 16). 

Under hösten genomfördes också en 
konstnärstävling som ledde till att 
"Trädkramaren" placerades på 
Bergsprängartorget. 

ÖKADE KRAV 

Man kan inte blunda för att verkligheten 
hela tiden ställer nya krav på den 
kommunala verksamheten. Ibland är dessa 
krav förutsägbara, men ibland uppstår de 
lite oväntat. Under 2014 har Sverige tagit 
emot ovanligt många flyktingar och Hofors 
har, liksom många andra kommuner, ställts 
inför fullbordat faktum när nya 
asylboenden etableras. Detta ställer 
plötsliga, nya krav på bl.a. 
skolverksamheten. Inom omsorgerna så 
märker vi ökad efterfrågan på 
demensboenden, svårare placeringsfall 
inom socialtjänsten m.m. 

Sammantaget har kommunen klarat ett 
positivt ekonomiskt resultat trots dessa lite 
oväntade påfrestningar. Under året har 
också två allmänna val genomförts som har 
ställt stora krav på kommunen. 
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För framtiden måste förvaltningen 
fortsätta sitt arbete för att ständigt 
anpassa verksamheterna till förändrade 
omständigheter och därigenom också 
skapa möjligheter till offensiva satsningar. 

3.2 Omvärldsanalys 

Samhällsekonomisk översikt 

Svagare resultat väntas inom 
kommunsektorn. Efter flera år med relativt 
goda resultat för kommuner och landsting 
förväntas resultaten att stanna på 9 
miljarder kronor år 2014. Det motsvarar 
1,2 procent av skatter och generella 
statsbidrag, vilket är lägre än de 2 procent 
som anses förenligt med god ekonomisk 
hushållning. 

Det sammanlagda resultatet för 
kommunerna förväntas bli 5 miljarder 
kronor år 2014. Det är en försämring med 
10 miljarder jämfört med 2013 och det 
lägsta resultatet sedan 2004. Årets 
förväntade resultat motsvarar 1,1 procent 
av skatter och bidrag. Den främsta 
anledningen till det sämre resultatet är att 
tillfälliga intäktsposter som återbetalning 
av försäkringspremier från AFA-försäkring 
och höjningar av det generella 
statsbidraget helt uteblivit i år 

År 2015 väntas resultaten försämras 
ytterligare något, till 5 miljarder, trots 
skattehöjningar på i genomsnitt 14 öre. Det 
finns dock några osäkerheter när det gäller 
nästa år, bland annat kring detaljer i 
statsbudgeten för 2015. 

När det gäller åren därefter, 2016–2018, 
finns det såväl orostecken som ljusglimtar. 
Trots att den internationella konjunkturen 
inte riktigt tagit fart ökar det reala 
skatteunderlaget i förhållandevis god takt.  
Demografiska förändringar innebär ett 
tilltagande kostnadstryck uppåt på flera 
verksamheter, men även ett behov av 
omvandling mellan olika verksamheter. För 
att bibehålla ett resultat på 1 procent av 
skatter och generella statsbidrag, bör 
kommunsektorn anpassar sitt skatteuttag 
åren 2016–2018, vilket resulterar i en höjd 
utdebitering. Ytterligare en förutsättning är 
att staten skjuter till pengar i enlighet med 

en trendmässig framskrivning. 

Befolkningsutveckling 

Befolkningen i Hofors kommun var vid 
årsskiftet 2014, 9 431personer vilket 
innebär att kommunen under året 
minskade med totalt 80 personer. 

Hofors kommun hade 97 födda under året 
och 127 döda, inflyttningen blev 420 
personer medan utflyttningen uppgick till 
470. Differensen är 30 i födelseunderskott 
och ett flyttningsunderskott på 50 
personer. 

Prognosen för befolkningsutvecklingen var 
-100 personer vilket ger kommunen ett 
bättre utfall än förväntat. 

Byggande och bostadsmarknad 

Antalet tomma lägenheter per 2014-12-31 
är 81 av totalt 1 099 stycken, detta 
motsvarar en vakansgrad på 7,4 % efter 
det att Rönningsgatan 27 och 29 tagits 
bort. Verksamhetsmålet som Hoforshus AB 
har gällande att nå en vakansgrad på cirka 
5 % har inte uppfyllts under 2014. 

I januari 2014 har Hoforshus AB:s styrelse 
beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att 
riva ytterligare 83 lägenheter på 
Rönningsgatan 27 och 29 samt Västerleden 
3 och 5. Kommunfullmäktige beslutade 
under våren 2014 i enlighet med förslaget. 

Befolkningsutveckling och 
sammansättningen av befolkningen har 
gett upphov till ett ökat behov för 
trygghetsboende och ett behov av att 
renovera Storgatan 16 och 18. Hoforshus 
styrelse beslutade i slutet av året att en 
utredning för ett framtida trygghetsboende 
ska genomföras under våren 2015 och att 
Hoforshus ska renovera Storgatan 16 och 
18. Det medförde att Hoforshus styrelse 
tog beslut om att skjuta på rivning av 
Västerleden 3 och 5 på framtiden. 
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3.3 Verksamhetens utveckling 

och måluppfyllelse 

Väsentliga händelser under perioden 

Nedan framgår några av de händelser av 
vikt som styrelse och nämnder har lyft 
fram under 2014. Under rubrik 6 framgår 
detaljerad beskrivning av väsentliga 
händelser under aktuell period. 

Kommunstyrelsen: 

Arbete med implementering av 
kommunens värdegrund. De värdeord som 
är ledstjärnor i Hofors kommun är Respekt, 
Proffesionalism och Ansvar. 

Kommunens styr- och ledningssystem har 
reviderats och beslutats. Ett nytt 
inköpssystem (Proceedo) håller på att 
implementeras. 

Kommunen har medverkat vid för-VM 
(skidor) i Falun och vid 
Landsbygdsriksdagen i Sandviken. 
Kommunen har också medverkat i de 
första stegen för att bilda en 
föreningsallians. 

Fritidsverksamheten överflyttades från 
Hoforshus till kommunen. Sommaren har 
innehållit 40 dagar med aktiviteter -
 Hockeycamper, konståkningsläger. Även 
simhallen hade fyra veckors öppet under 
sommaren. 

Miljö- och byggnadsnämnden: 

Två större lekplatser är nu färdiga för att 
användas. De nya lekplatserna finns i 
Hofors (vid Folketshus) och den andra i 
Torsåker. 

Plan- och gestaltningsarbete pågår för 
järnvägsstationsområdet, Robertsholm. 

Avtal angående "Genomfart Hofors- E16" 
har tecknats med Trafikverket och Region 
Gävleborg. Beräknad byggnationsstart är 
hösten 2016/våren 2017. 
Projekteringsarbete pågår. 

Vid Bergsprängartorget har konstverket 
"Trädkramaren" installerats och invigts. 

Arbetet med att skapa en gemensam 
samhällsbyggnadsnämnd pågår. En 

styrgrupp har utsetts med representanter 
från Ockelbo, Sandviken och Hofors. 

Barn- och utbildningsnämnden: 

Entré ungdom har erbjudit bra aktiviteter 
med gott resultat. De har bland annat 
genomfört kolloverksamhet, 
demokratiprojektet Stolt i Hofors, nätverk 
för vuxna samt drogfri skolavslutning som i 
år genomfördes i Furuviksparken. 

Hofors bibliotek ingår i Hel-Ge biblioteken 
vilka under året blev nominerade till årets 
bibliotek och slutade på en hedrande andra 
plats. 

Förskolan i Hofors har uppmärksammats i 
flera tidningsartiklar under året. De har 
varit med i tidningen Enterprize, Modern 
barndom samt i Gästriklands tidning. 

Förskolan har ingått ett avtal med 
högskolan i Dalarna om att vara 
partnerförskola. Detta innebär att 
förskolan tar emot studenter för praktik. 

Grundskolan har genomgått en 
omorganisation med mål om en F-6 och 7-
9 organisation. Därmed har en ny enhet 
öppnat, Petre 4-6, inför ht-14. Det är dock 
stora svårigheter med lokaler för att 
inrymma återstående elever för att nå fram 
till en F-6 och 7-9 organisation. 

Gymnasieskolans industritekniska program 
samt el- och energiprogrammet fylldes vid 
terminsstart. Fåtal platser kvar på Barn- 
och fritidsprogrammet. Till 
preparandutbildningen kom fler elever från 
grundskolan än beräknat. På både 
språkintroduktionen och SFI var under 
2014 och är fortsatt under våren 2015 
elevtalet mycket stort. 

Socialnämnden: 

I verksamhetssystemet Treserva har en 
avvikelsemodul införts för att få ett bättre 
systematiskt underlag för att se vilka 
förbättringsområden som finns och all 
personal har utbildats i avvikelsemodulen. 
Arbetet med att ta fram processer och 
rutiner i verksamheterna har påbörjats. 
Övergripande rutin för egenkontroll och 
riskanalys har framtagits. 
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Värdegrundsarbete pågår inom hela 
kommunen och värdegrundsledare har 
utbildats. Detta vävs samman med den 
värdegrund som finns inom 
äldreomsorgen. Ett flertal 
kompetenshöjande utbildningar har 
genomförts på alla enheter. 

Inom hemtjänsten har kontinuiteten 
förbättrats från 17 olika personer hos kund 
under en 14-dagarsperiod 2013 till 15 
personer 2014. 

Nytt samarbete med vuxenenheterna i 
Sandviken, Ockelbo och Beroendecentrum, 
västra Gästrikland fortsätter över 
årsskiftet. För missbruksdelen ökar 
samverkan med de externa 
placeringspartners vi samarbetar med, 
detta för att få ett bättre resultat av 
placeringarna. Ett samverkansavtal skrevs 
på under hösten 2014. 

Från att tidigare arbetat kvantitetsinriktat 
främst beroende på det tidigare kravet: att 
alla försörjningstagare skall ha 
sysselsättning inom Centrum för Arbete 
(CFA) har mer kvalitativa inslag skapats. 
Sysselsättningsåtgärder kvarstår men 
omfattningen av CFA:s yttre verksamheter 
kommer att minska. 

Nämndernas budgetavvikelse 

Nämndernas budgetavvikelse påvisar ett 
underskott om totalt 12,7 mkr. Detta 
underskott beror bland annat på 

nedanstående faktorer: 

Barn- och utbildningsnämnden: 

 Grundskola: ökat antal elever samt 
ökat behov av särskilt stöd. 

 Gymnasiet: kostnader avseende 
ersättningar till fristående 
gymnasieskolor samt 
interkommunala ersättningar ökat. 

Socialnämnden: 

  

 Äldreomsorgen: ökad vårdtyngd 
och antalet beviljade timmar inom 
Hemtjänst ökat. 

 LSS/psykiatrin: ökad 
övertidsersättning samt ökad 
vårdtyngd. 

Nämndernas underskott vägs upp av att de 
gemensamma 
kostnaderna/finansförvaltningen påvisar 
ett överskott. Samt att Kommunstyrelsen 
och Miljö- och byggnadsnämnden påvisar 
ett överskott om totalt 2,2 mkr. 

Överskottet under finansförvaltningen 
beror bland annat på minskade 
pensionskostnader, lägre kostnader för 
media (el, vatten och energi) för 
kommunlokaler samt lägre kostnader för 
personalomkostnader.  
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Mkr Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse 2014 

Kommunfullmäktige -2,5 -2,7 -3,1 -0,4 

Intäkter 1,8 1,5 2,4 0,9 

Kostnader -4,3 -4,2 -5,5 -1,3 

     

Kommunstyrelsen -60,4 -75,6 -74,8 0,8 

Intäkter 60,3 51,8 46,0 -5,8 

Kostnader -120,7 -127,3 -120,8 6,5 

     

Miljö- och 
byggnadsnämnden -9,4 -7,7 -6,3 1,4 

Intäkter 1,9 1,7 2,0 0,3 

Kostnader -11,3 -9,4 -8,3 1,1 

     

Barn- och 
utbildningsnämnden -226,4 -214,2 -216,9 -2,7 

Intäkter 14,5 8,8 16,1 7,3 

Kostnader -240,9 -223,0 -233,0 -10,0 

     

Socialnämnden -219,3 -218,4 -230,2 -11,8 

Intäkter 114,3 101,1 107,4 6,3 

Kostnader -333,6 -319,5 -337,5 -18,0 

     

Gemensamt 3,0 -15,5 -8,5 7,0 

Intäkter 13,8 113,9 2,6 -111,3 

Kostnader -10,8 -129,4 -11,1 118,3 

     

Summa 
nettokostnader -514,9 -534,1 -539,8 -5,7 

Intäkter 206,6 278,7 176,5 -102,2 

Kostnader -721,5 -812,8 -716,2 96,7 
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Måluppfyllelse 

Alla aktörer i Hofors kommun använder sig 
av ett gemensamt styr- och 
ledningssystem. 

Syftet med detta är att vi ska arbeta åt 
samma håll och att vi genom ständiga 
förbättringar når bättre resultat. Med hjälp 
av tydliga mål och aktiviteter som vi följer 
upp och utvärderar styr vi mot vår 
gemensamma vision, Hofors kommun 
Vänligast i Sverige för boende, näringsliv 
och fritid. 

Utifrån visionen har fem olika 
fokusområden tagits fram: 

 Företagande 

 Boende 

 God ekonomisk hushållning 

 Den goda arbetsplatsen 

 Miljö 

Utifrån dessa fokusområden har 
Kommunfullmäktige fastställt Strategiska 
mål  som är vägledande för vad som ska 
prioriteras i verksamheterna. Dessa mål 
syftar till att ge ökad nytta till våra 
medborgare och motivera verksamheten 
till förbättringsarbete. 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges 
mål formulerar styrelsen och nämnderna 
sina respektive effektmål. Utifrån 
nämndsmålen utformas sedan aktiviteter 
och nyckeltal. 

Fokusområden och strategiska mål ger en 
"vägledning" för vad som ska prioriteras. 
Målen anger den inriktning som 
verksamheterna ska sträva efter att uppnå. 

Under 2014 har Hofors kommun haft sex 
strategiska mål. Nedan framgår 
måluppfyllelse och analys av målen. 

Strategiska mål har beslutas av 
kommunfullmäktige och har en 
tidshorisont av 3 – 6 år. Målen ställs för 
varje respektive fokusområde. 

Effektmålen skall styra mot de strategiska 
mål som kommunfullmäktige har givit. 
Effektmålen är inriktade mot ett specifikt 
strategiskt mål. Tidshorisonten är 1 – 3 år. 
Effektmålen fastställs av respektive nämnd 

eller styrelse. 

Aktivitet ställs upp av respektive 
verksamhetschef och utgör åtgärder som 
denne speciellt vill utveckla/följa för att nå 
styrelsens/nämndens effektmål. 
Aktiviteten är kopplad till ett speciellt 
effektmål. Tidshorisonten är ett enskilt 
planår eller upprepad aktivitet under flera 
år. 

Nedan kommenteras måluppfyllelsen för 
de strategiska målen, medan under 
respektive nämnd kommenteras 
effektmålen. Aktiviteterna har legat till 
grund för bedömningen av effektmålen. 
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Fokusområden Strategiska mål (KF-mål)   Senaste kommentar 

Företagande Kommunens verksamhet 
ska främja ett bra 
företagsklimat 

 Utfallet 
stämme
r 
överens 
med 
uppsatt 
mål och 
är 
uppfyllt 

Kommunen arbetar i nära 
samverkan med Entré 
Hofors med aktiviteter för 
att främja företagsklimatet. 
Svenskt Näringslivs senaste 
undersökning under 2014 
har ännu inte publicerats. 
Under året har 
kommunledningen 
genomfört ett stort antal 
företagsbesök, vilket har 
mottagits väldigt positivt. 
CFA arbetar tillsammans 
med Entré Hofors. 
Handläggningstiderna för 
bygglov klarar uppsatta 
mål, liksom rutinerna när 
det gäller miljö- och 
hälsoskydd, liksom 
livsmedeltillsynen. 

Boende Det ska vara tryggt och 
säkert för alla att leva och 
bo i Hofors kommun 

 Utfallet 
stämme
r 
överens 
med 
uppsatt 
mål och 
är 
uppfyllt 

Av 2014 års 
medborgarundersökning 
som framgår att invånarnas 
känsla av trygghet har ökat 
ytterligare. Kommunen har 
deltagit i regional övning 
"X-Ray" för att öka sin 
förmåga att hantera kriser. 
Bygg- och miljökontoret har 
genomfört sina 
tillsynskontroller enligt plan 
avseende miljö, hälsa och 
livsmedel. 
Både skolan och 
socialtjänsten arbetar 
systematiskt med 
kvalitetsarbete för att 
säkerställa att målet 
uppnås. 

Barn och ungdomar ska 
uppleva sin 
barndom/uppväxt som 
positiv. 

 Utfallet 
stämme
r 
överens 
med 
uppsatt 
mål och 
är 
uppfyllt 

Under 2014 har kommunen 
genomfört dialogmöten 
med alla femteklassare 
under temat "Stolt i 
Hofors". Dialogmöte har 
också genomförts med 
niondeklassarna som en 
uppföljning av "LUPP-
undersökningen. 
BUN har haft svårigheter 
att nå effektmålen 
avseende resursallokering 
av särskilt stöd till lägre 
åldrar, att få helt 
genomslag för fysisk 
aktivitet varje dag och att 
alla elever ska kunna läsa 
vid utgången av åk 2. 
SN har utvecklat 
samverkansformerna med 
andra aktörer för att nå 
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Fokusområden Strategiska mål (KF-mål)   Senaste kommentar 

målet och också 
vidareutvecklat det s.k. 
kommunala 
informationsansvaret. 
Sammanvägt måste målet 
anses som uppnått. 

God ekonomisk hushållning Sett över tiden ska 
kommunen och dess bolag 
ha en ekonomi som är 
hållbar. 

 Resultat
et är 
inte helt 
uppnått 
jämfört 
med 
uppsatt 
mål 

Hofors kommun har ett 
positivt resultat om 
1,6 mkr, vilket medför att 
kommunen inte har något 
underskott att återställa 
kommande år. 
Målsättningen om att vid 
årets slut ha ett överskott 
om 5 mkr uppfylls inte. Det 
är oroväckande är att 2 av 4 
nämnder påvisar högre 
kostnader än beslutad ram. 
Barn- och 
utbildningsnämnden på 
visar ett underskott om 
totalt 2,7 mkr, vilket kan 
bland annat hänföras till 
interkommunala 
ersättningar. 
 
Socialnämnden påvisar ett 
underskott om totalt 
11,8 mkr vilket kan 
hänföras till ökade 
kostnader för personal och 
för externa placeringar. 
Handlingsplaner/åtgärder 
har vidtagits inom 
nämnderna, effekterna av 
detta får vi ta del av under 
2015, vilket 
förhoppningsvis kommer 
att påverka ekonomin i rätt 
riktning. 
 
Driften förbrukar 101,9 % 
av skatteintäkter och 
generella bidrag, vilket  på 
långsikt inte är att föredra. 
Kommunens mål ligger på 
98% av skatteintäkterna. 
Soliditeten inklusive 
pensionsåtaganden uppgår 
till -4,8%, exklusive 
pensionsåtaganden 65,8%. 
Långsiktigt soliditetsmått 
ligger på 70%.  
 
Investeringarna har 
finansierats med egna 
medel, dvs inga lån har 
upptagits för att finansiera 
detta. 
 
Under året har ett lån 
amorterats, kommunen har 
nu 1 lån att förhålla sig till. 
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Fokusområden Strategiska mål (KF-mål)   Senaste kommentar 

"Den goda arbetsplatsen" Hofors kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

 Resultat
et är 
inte helt 
uppnått 
jämfört 
med 
uppsatt 
mål 

Någon 
medarbetarundersökning 
har inte genomförts under 
året. 
Sjukfrånvaron har vid årets 
slut visat sig ha marginellt 
minskat något, vilket är 
bättre än vad som 
befarades tidigare under 
året. 
Kommunen har under året 
satsat stort på 
Värdegrundsarbete som ett 
led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
Sammantaget är 
medarbetarnas syn på 
kommunen som 
arbetsgivare något osäker. 

Miljö Hofors kommun ska vara en 
miljövänlig kommun. 

 Utfallet 
stämme
r 
överens 
med 
uppsatt 
mål och 
är 
uppfyllt 

Kommunens (koncernens) 
energiförbrukning har 
minskat tydligt jämfört med 
de två föregående åren. 
Resandet med utnyttjande 
av fossila bränslen har 
minskat något jämfört med 
föregående år. 
Kommunen har införskaffat 
en el-bil för 
postdistributionen och 
beställt ytterligare en s.k. 
laddhybridbil för 
tjänsteresor. 
Förbättring av det interna 
återvinningsarbetet har 
ännu inte kunnat märkas. 

Slutsats strategiska mål 

Kommunen har under 2014 arbetat mot 
sex, av kommunfullmäktige fastställda 
strategiska mål. 

Av dessa klarar kommunen fyra, medan två 
bedöms som svåra att uppnå. Kommunen 
som en attraktiv arbetsgivare har vi inget 
tydligt resultat på. 

Jämfört med föregående år så har 
måluppfyllelsen förbättrats något. 

Från och med 2015 så tillämpar kommunen 
ett nytt styr- och ledningssystem som ska 
hjälpa till i formuleringen av mer precisa 
mål och mått. 

Målet för god ekonomisk hushållning har 
brutits ner i delmål och mått för måtten 
finns målvärden uppskattat per år. 
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3.4 Ekonomisk översikt och sammanställning 

Årets resultat

   Kommunen  Koncernen  

Mkr Not 
Bokslut 

2013 
Budget 

2014 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 

Verksamhetens       

Intäkter 1 145,0 281,8 132,6 311,6 280,8 

Kostnader 2 -648,2 -801,5 -659,8 -749,8 -732,0 

Avskrivningar 3 -11,7 -14,1 -12,3 -47,1 -79,9 

Verksamhetens nettokostnader  -514,9 -533,8 -539,5 -485,3 -531,1 

       

Skatteintäkter 4 410,1 407,5 406,6 410,1 406,6 

Generella statsbidrag och 
utjämning 5 111,7 121,8 122,7 111,7 122,7 

       

Resultat efter skatteintäkter  6,9 -4,5 -10,2 36,5 -1,8 

       

Finansiella intäkter 6 10,5 12,9 13,2 1,0 0,6 

Finansiella kostnader 7 -1,8 -1,6 -1,3 -12,7 -13,0 

Resultat före extraordinära poster  15,6 6,8 1,6 24,8 -12,4 

       

Extraordinära intäkter      1,6 

Extraordinära kostnader       

skatt, uppskjuten     -2,7 4,2 

       

Årets resultat  15,6 6,8 1,6 22,1 -8,4 

Kommunen 

Årets resultat för kommunen uppgår till 
1,6 mkr, vilket är 5,2 mkr sämre än budget. 
Resultatet 2013 var 15,6 mkr. Vid 
delårsbokslutet prognostiserades ett 
resultat på -2,2  mkr.  

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 
539,5 mkr vilket innebär en ökning med 0,5 
% jämfört med föregående år. 

Personalkostnaden är 424,9 mkr, vilket är 
en ökning med 0,3 % eller 12,7 mkr jämfört 
med 2013. 

Skatte- och statsbidragsintäkter uppgår till 
529,5 mkr, vilket är en ökning med 0,2 % 
eller 7,7 mkr jämfört med 2013. 
Finansnettot uppgår till 11,9 mkr, som har 
ökat igen mellan 2013 och 2014 med 3,7 % 

eller 3,2 mkr. 

Koncernen 

Årets resultat för koncernen är -8,4 mkr 
(2013: 25,1 mkr), vilket är ett sämre 
resultat än föregående år. Det försämrade 
resultatet beror på att bolaget har 
tillämpat ett nytt regelverk (K3) Gällande 
bland annat komponentavskrivning.  

Hofors kommun och Hofors Energi AB 
redovisar ett positivt resultat medan 
Hofors kommunhus AB, koncernen, 
redovisar ett negativt resultat samt Hofors 
Vatten AB har ett nollresultat. 

Försäljningen inom koncernen är även i år 
73,7 mkr (2013: 73,7 mkr). Tyngdpunkten 
av försäljningen är mellan Hofors Kommun 
och Hoforshus AB. 
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Balanskravsutredning 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i 
kommunallagen en möjlighet att under 
vissa förutsättningar reservera delar av ett 
positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). 

Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, 
under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. 

Hofors kommun avser att nyttja den nya 
lagstiftningen som medger införande av 
kommunal resultatutjämningsreserv. 

Avsättning till RUR  

Hofors kommun avsatte totalt 5,2 mkr för 
2013. 

 

 

Mkr 2014 2013 

Skatteintäkter och generella 
bidrag 

529,5 522,3 

2 % av skatter o generella 
bidrag 

10,6 10,4 

Årets resultat 1,6 15,6 

Årets resultat efter 
balanskravsutredning 

1,6 15,6 

Att reservera till RUR 0,0 5,2 

*lägsta av årets resultat eller årets resultat 
efter balanskravsjustering 
 
Kommunfullmäktige fastställer i samband 
med bokslutet om reservering till RUR ska 
göras, även vilket belopp som ska avsättas. 
För 2014 kommer ingen avsättning att ske 
till resultatutjämningsreserven. 
 

mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Årets resultat 1,6 15,6 8,4 -5,2 -0,9 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa reavinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vissa reaförluster enligt undantag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Orealistiska förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Återföring av orealistisk förlust i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Underskott att täcka från tidigare år 0,0 0,0 -6,1 -0,9 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1,6 15,6 2,3 -6,1 -0,9 

Medel till /från resultatutjämningsreserv 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat 1,6 10,4 2,3 -6,1 -0,9 
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Balansräkning

Mrk Not Kommunen Koncernen 

  
Bokslut 

2013 
Budget      

2014 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

Immateriella 8 3,8 4,0 3,1 3,8 3,1 

Materiella  106,2 118,5 110,3 721,1 711,4 

-mark, byggnader, publika- och 
tekniska anläggningar 9 84,0  90,6 576,8 562,8 

-maskiner och inventarier 10 12,9  13,8 122,0 120,8 

-pågående investeringar 11 9,3  5,9 22,3 27,8 

Finansiella 12 224,3 219,5 217,8 4,6 7,7 

Summa anläggningstillgångar  334,3 342,0 331,3 729,5 722,2 

Omsättningstillgångar       

Förråd, exploatering 13 0,1 0,1 0,1 2,8 2,9 

Kortfristiga fordringar 14 55,8 59,1 65,2 109,1 88,1 

Kassa 15 68,1 9,6 23,3 100,1 61,7 

summa omsättningstillgångar  124,0 68,7 88,6 212,0 152,7 

Summa tillgångar  458,3 410,7 419,9 941,5 874,9 

Eget kapital, avsättningar och 
skulder       

Övrigt eget kapital 16 253,9 254,1 269,5 282,3 342,9 

Årets resultat  15,6 6,8 1,6 22,1 -8,4 

Resultatutjämningsreserv  5,2 0,0 5,2 282,3 0,0 

Summa eget kapital  274,7 260,9 276,3 304,5 334,5 

Avsättningar       

Pensioner 17 27,8 30,6 29,3 28,8 30,2 

Övriga avsättningar 18 0,5 0,5 0,5 34,9 19,2 

Summa avsättningar  28,3 31,1 29,8 63,7 49,4 

Skulder       

Långfristiga 19 48,1 32,1 25,1 399,4 361,4 

Kortfristiga 20 107,2 86,6 88,7 173,9 129,6 

Summa skulder  155,3 118,7 113,75 573,3 491,0 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 458,3 410,7 419,9 941,5 874,9 

Panter och ansvarsförbindelser       

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter 23 272,2  345,1 5,3 1,8 

Ansvarsförbindelser 21 307,9  296,6 307,9 296,6 

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp      

bland skulder eller avsättningar       

Övriga ansvarsförbindelser       
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Vid årsskiftet uppgår balansomslutning till 
419,9 mkr, vilket är en minskning med 
38,4 mkr jämfört med föregående år. 

Kommunens avsättningar för pensioner har 
ökat med 1,5 mkr jämfört med föregående 
årsskifte. 

Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet 
exkl. pensionsåtagandet är 65,8 %, vilket 
skall jämföras med 59,9 % föregående år. 
Soliditet inkl. pensionsåtagandet är -4,8 %, 
vilket skall jämföras med 0,5 % föregående 
år. 

Kassaflödesanalys 
Koncernen har likvida medel vid årsskiftet 
2014/15 på 61,7 mkr. Kassaflödesanalysen 
visar att likvida medel i koncernen har 
minskat under 2014 med -38,4 mkr. Detta 
skall jämföras med en ökning på 47,0 mkr 
under förra året. Koncernens låneskuld har 
minskat från 399,4 mkr 2013 till 343 mkr 
2014.   

I budgeten för Hofors Kommun beräknades 
de likvida medlen minska med 8,4 mkr till 
28,8 mkr vid årsskiftet 2014/15.  Vid 
utgången av 2013 hade kommunen 
68,1 mkr i likvida medel. 

Bokslutet för 2014 visar att kommunen har 
likvida medel med 23,3 mkr. Förändringen 
under året har varit -44,8 mkr. En del av 
förändringen beror på att kommunen har 
amorterat av ett externt lån. 

 

  



Sida 18 av 48 

 

Kassaflödesanalys  

Mkr Not Kommunen Koncernen 

  
Bokslut 

2013 
Budget 

2014 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2014 

Den löpande verksamheten       

Årets resultat 16 15,6 6,8 1,6 22,1 -8,4 

Justering för ej 
likviditetspåverkande poster       

-av- och nedskrivningar  11,7 14,1 12,3 47,1 79,9 

-förändring avsättning ökat 
(+)/minskat (-) 17 2,0 1,6 1,5 14,9 1,4 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  29,3 22,6 15,4 84,1 72,9 

Ökning(-)/minskning 
(+)kortfristiga fodringar 14 3,4 0,0 -9,4 -21,7 -7,3 

Ökning/minskning förråd, 
exploatering 13 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 

Ökning(+)/minskning (-) 
kortfristiga skulder 20 20,6 0,0 -18,5 34,0 -44,3 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  53,3 22,6 -12,5 97,0 21,2 

Investeringsverksamhet       

investering i immateriella 
anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 -0,8 -38,8 -0,8 

investering i materiella 
anläggningstillgångar 9 -10,7 -19,8 -14,8 -0,4 -13,9 

försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 9 0,0 0,0 0,0   

investering i finansiella 
anläggningstillgångar 12 0,0 0,0 0,0  -3,1 

försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 12 0,0 0,0 0,0   

Finansierings verksamhet       

Nyupptagna lån 19 0,0 7,0 0,0 3,2 0,0 

Amortering av skuld 19 0,0 -23,0 -23,0 -14,0 -38,0 

Ökning (-) långfristig fordran 12 1,7 0,0 0,0  -3,8 

Minskning (+) långfristiga 
fordringar 12 0,0 4,8 6,3   

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  1,7 -11,2 -16,7 -10,8 41,8 

Periodens kassaflöde  44,3 -8,4 -44,8 47,0 -38,4 

Likvida medel från periodens 
början 15 23,8 37,2 68,1 53,1 100,1 

Likvida medel vid periodens slut 15 68,1 28,8 23,3 100,1 61,7 
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Investeringar 

IT investeringar: har skett i planerad 
omfattning vad avser 
arbetsplatsutrustning. 

Ärende- och dokumenthanteringssystem: 
anskaffning av system för digital 
dokumenthantering har inletts och 
kommer att fortsätta även under 2015. 
Under 2014 har diarieförings- och 
registreringsdelarna sjösatts och används 
nu skarpt. Nästa steg – handläggningen 
påbörjas under första kvartalet 2015. 

Centrumförnyelse: genomförande av 
förnyelse i centrum färdigställdes under 
2014. Mindre detaljer som t ex 
papperskorgar och planteringar kommer 
att utföras våren 2015. Av budgeterade 
medel kvarstår 2 mkr som kommer att 
överföras i investeringsbudget till 2015. 

Genomfart Hofors: under 2013 pågick 
förhandlingar med Trafikverket och Region 
Gävleborg som medförde att ett avtal 
skrevs för byggnation av Genomfart Hofors 
E16. Start av byggnation beräknas ske 
hösten 2016/våren 2017. 

Tågstationen: utformningen av 
stationsområdet (tågstationen 
Robertsholm) togs fram under 2014. Bidrag 
från Trafikverket har sökts för 
genomförandet och markarbeten beräknas 
påbörja 2015. Under våren 2015 antas en 
ny detaljplan för området. 

Lekplatser: upphandling av lekplatserna  

skedde under våren 2014 och markarbeten 
genomfördes under sommaren. 
Lekplatserna i Hofors och Torsåker 
färdigställdes under sen hösten. Invigning 
kommer att ske våren 2015. Återstående 
arbete är belysning och planteringar. 

Exploatering: avser området kring 
Hagaområdet. Processen har blivit fördröjd 
(Burger King) på grund av oklarheter om 
vem som ska förvärva marken. Detta är 
klart nu och arbetena beräknas slutföras 
under 2015. 

Geografiskt informationssystem(GIS): 
implementeringen kommer att fortsätta 
under 2015. 

Bredbandsstrategi 2020: ansökan för 
projektet genomförs tillsammans med 
Region Gävleborg för att kunna påbörja 
den del i bredbandsstrategin som riktar sig 
mot delar i Hofors kommun som inte kan 
uppnå ekonomisk lönsamhet via 
anslutningsavgifter. Ansökan är påbörjad 
under 2015 varför samtliga 
investeringsmedel avsedd för år 2014 är 
oförbrukade. 

Ledningscentral: projekt är i sin slutfas där 
ombyggnation av delar i kommunhus är 
genomförd. Leverans av reservkraft 
beräknas ske till våren/sommaren 2015 
från Myndigheten för Skydd och Beredskap 
(MSB). Efter denna leverans kommer 
kostnadsredovisning genomföras och 
investeringsmedel från år 2014 överförs till 
år 2015 för detta. 

Mkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Överför. 
fr. 2013 

Bokslut 
2014 

Avvikelse 
2014 

Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunstyrelsen -9,4 14,3 9,5 13,1 14,2 

Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden -0,5 1,0 1,5 1,8 0,7 

Socialnämnden -0,8 1,0 0,4 0,7 0,7 

Gemensamma kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa -10,7 19,8 11,4 15,6 15,6 
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Överföring av ej förbrukade investeringsmedel 2014 till 2015: 

 

Överföring av investeringar i tkr  

Nämnd Projekt Belopp 

KS IT 1897 

KS Lekplatser 2732 

KS Centrum 2000 

KS Bredbandsstrategi 3000 

KS Ärende- och 
dokumenthanteringssystem 

1035 

KS GIS 1189 

KS Genomfart Hofors 1300 

KS Exploatering 4482 

KS Tågstationen 932 

KS Malmjärnsdammen 390 

KS Ledningscentral 1250 

Summa  20207 

BUN Utlåningssystem, Bibliotek 370 

BUN Diverse 328 

Summa  698 

SN Diverse 629 

Summa  629 

Totalt  21534 

Borgensåtaganden 

Kommunens borgensåtagande ligger 343,3 
mkr. 99 % av borgensåtagande avser 
Hoforshus AB. 

Borgensåtagandet innebär i sig en risk i det 
fall verksamheten skulle ha svårt att 
fullgöra sina betalningar till borgenärerna. 
Hofors Kommun har inte infriat några 
åtagande under år 2014, risken bedöms 
som minimal att kommunen skall infria 
några nya åtaganden. 

 Pensionsåtagande 

 

Övriga åtagande, leasing- och 

hyresavtal 

Hoforshus AB äger huvuddelen av 
kommunens verksamhetslokaler. 
Kommunen svarar framöver för samtliga 
kostnader som inte avser bostäder. 

Kommunen leasar drygt 29 personbilar till 
ett anskaffningsvärde av ca 4,8 mkr. 

 

 

Pensionsförpliktelser, mkr 2014 2013 2012 2011 2010 

-Intjänande under året, individuell del 18,0 17,3 16,2 14,7 15,2 

-Avsättning 29,3 27,8 25,8 24,0 22,4 

Summa pensionsförpliktelser i balansräkningen 47,3 45,1 42,0 38,7 37,6 

Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse 296,6 307,9 289,2 290,5 246,5 

Summa pensionsförpliktelser 343,9 353,0 331,2 329,2 284,1 
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Förväntad utveckling 

Utdebiteringen sänktes med 15 öre till 
2013. Den kommunala skattesatsen 2013 
var 23,01 kr. Inför 2014 har skattesatsen 
sänkts ytterligare med 10 öre, skattesats 
22,86 kr. 

Under planperioden ingår en ytterligare 
sänkning med 5+5 öre under 2016-2017, 
skattesatsen beräknas då till uppgå till 
22,76 kr år 2017. 

Dock kan konstateras att de kommunala 
verksamheterna förbrukar mer än 
skatteintäkter, generella bidrag och 
utjämningsbidrag. Kommunen har ett 
positivt finansnetto vilket gör att resultatet 
påvisar överskott. 

Omstruktureringen av bostäder måste 
fortsätta under planperioden och är den 
största utmaningen för kommunen. I 
budgeten 2015 finns medel avsatta för 
detta arbete. 

Enligt antagen prognos 2015, så beräknas 
befolkningen minska med 75 personer per 
år. 

Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys för större poster 
redovisas nedan: 

 löneökning med 1 % ökar 
kostnaderna med cirka 4,0 mkr 

 en förändring av skatteunderlaget 
med 1,0 % motsvarar 
ökade/minskade skatteintäkter på 
+/- 4,9 mkr 

 en förändring av invånarantalet 
med 100 personer ökar/minskar 
kommunens skatteintäkter med 
cirka +/- 5,1 mkr 

 en ökad utdebitering med 1 krona 
motsvarar 18,0 mkr i ökade 
intäkter. 

Väsentliga händelser efter årsskiftet 

Skatteverket har stramat upp reglerna för 
avdragsrätten gällande lån som Hofors 
kommun ställt till de kommunala bolagen. 
Vilket medför att bolagen nekas att göra 
avdrag för räntekostnader för kommunala 
lån i inkomstskattedeklarationen. 

Av det skälet är det nödvändigt för de 
kommunala bolagen att amortera av det 
kommunala lånet och i stället låna av en 
extern långivare. 

Detta medför att återbetalning till 
kommunen av upptagna lån kommer ske 
enligt nedan: 

Hoforshus AB: 37,4 mkr 

Hofors Elverk AB: 20,0 mkr 

Hofors Vatten AB: 84,1 mkr 

Summa: 141,5 mkr 

Detta innebär att kommunens "kassa" 
förstärks med 141,5 mkr. 

Vid upplåning av extern långivare ställs 
krav på kommunal borgen. Kommunen 
kommer gå i borgen såsom för egen skuld 
vid extern upplåning. 
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3.5  Ekonomiska nyckeltal 

Mkr 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2013 
Bokslut 

2012 
Bokslut 

2011 
Bokslut 

2010 

Årets Resultat 1,6 15,6 8,4 -5,2 -0,9 

andel av skatteintäkter/statsbidrag 0,3 3,0 1,7 -1,1 -0,2 

andel av eget kapital 0,6 5,7 3,2 -2,1 -0,3 

      

Eget kapital 276,3 274,7 259,1 250,6 255,9 

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse, % -4,8 0,5 -7,1 -9,6 2,3 

Soliditet exkl. ansvarsförbindelse 65,8 59,9 61,7 60,4 66,0 

Likviditet, % (omsättningstillgångar/korta 
skulder) 99,9 115,7 95,8 85,4 79,6 

      

Verksamhetens nettokostnad inkl. 
finansnetto -527,6 -506,2 -490,0 -493,7 -483,7 

andel av skatteintäkt, % 99,7 97,0 98,3 101,1 100,2 

skattemedel och utjämning 529,5 521,8 498,4 488,6 482,9 

kronor per invånare 57 231 54 869 52 347 50 529 49 569 

      

Investeringar -15,6 -10,7 -11,5 -22,7 -25,4 

Självfinansieringsgrad % 100 100 100 100 100 

      

Nettokostnader -539,5 -514,9 -506,9 -500,3 -490,2 

Förändring, % 0,5 1,6 1,3 2,0 5,0 

skatter och utjämning 529,5 521,8 498,4 488,6 482,8 

Förändring, % 0,2 4,6 2,0 1,2 2,6 

Finansnetto 11,9 8,7 16,9 6,6 6,5 

Förändring, % 3,7 -51,5 156 3,1 -72,5 

      

Övrigt      

Befolkning 9431 9 510 9 521 9 669 9 741 

Skattesats egna kommunen 22,86 23,01 22,89 22,7 22,7 
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3.6 Personalöversikt 

Väsentliga händelser 

Under 2014 påbörjades ett intensivt arbete 
med värdegrund i kommunen. Samtliga 

chefer och medarbetare har och kommer 
fortsättningsvis att bli berörda av detta 
arbete. 

Statistik och nyckeltal  

mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Personal kostnader, totalt 424,9 412,2 412,7 402,6 393,3 

Andel av externa kostnader, % 65 64 65 65 65 

      

Antal anställda 904 918 1 210 1 118 939 

-varav tillsvidare 848 838 829 848 881 

-varav visstidsanställda 57 80 381 270 58 

Medelålder 46,9 47,2 47,7 46,3 46,3 

Andel kvinnor 83 82 86 86 86 

Sysselsättningsgrad 94 92 94 94 92 

Personalrörlighet 

Andelen avslutade anställningar på egen 
begäran har ökat. Detta beror på att även 

byte av tjänst inom kommunen redovisas i 
denna statistik. Kommunen upplevs ha en 
god intern rörlighet. 

Antal personer Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Annan orsak 13 - 16 1 4 

Arbetsbrist 11 2 13 22 10 

Avliden 3 1 6 3 3 

Egen begäran 94 - 72 23 19 

Pension 36 26 23 32 18 

Totalt 157 29 130 81 54 

Arbetsmiljö och hälsa 

Ohälsotal 

Mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Totalt 6,0 6,1 5,3 4,1 4,7 

- varav långtid 40,3 34,5 28,3 27,3 41,2 

Åldersintervall      

0-29 4,0 6,2 3,7 2,6 2,7 

30-49 5,0 5,0 5,3 3,9 4,6 

50 - 7,3 7,1 5,6 5,1 5,3 

Kön      

Kvinnor 6,7 6,7 5,8 4,4 4,8 

Män 3,0 3,6 4,9 2,5 4,0 
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Det totala frisktalet för kommunen har 
ökat något. Långtidssjukskrivningarna har 
dock ökat i förhållande till tidigare år. 
Arbete pågår med utbildning för chefer i 
aktiv rehabilitering och tidiga insatser. 

Arbetsskador och tillbud 

Både skador och tillbud har minskat i 
förhållande till tidigare år. 

Arbetsskador och tillbud 

Nämnd 
Skad

a 
Tillb
ud 

Fall Våld Stick Lyft 
Bran

d 
Hot Kläm Halk 

Övrig
a 

Sjukt
illf 

KS 5 2 2   1     3 1 

MBN             

SN 33 8 4 7 2 6 4 7 2 2 6 3 

BUN 1 6 3     2   2 1 

Bokslut 
2014 

39 16 9 7 2 7 4 9 2 2 11 5 

Bokslut             

2013 55 34 10 24 4 8 0 10 3 8 22 14 

2012 43 69 23 15 3 2 2 45 1 6 17 11 

2011 32 52 18 4 2 6 0 32 2 2 15 0 

2010 53 21 11 18 7 8 0 9 0 6 7 0 

Jämställdhet 

Arbete utifrån kommunens antagna 
jämställdhetsplan fortlöper. 

Pensionsavgångar 

Medarbetare som uppnår pensionsålder 
under de kommande åren fortsätter att 
öka. Hittills har kommunen som helhet inte 
haft några stora bekymmer med att ersätta 
pensionsavgångar. 

Befattning 2015 2016 2017 2018 2019 

Adjunt   1   

Administrativ assistent    1  

Aktivitetshandledare     1 

Aktivitetsledare    1  

Arbetskonsulent 1     

Assistent 1 1  2 1 

Barnskötare    1 2 

Biblioteksassistent    1  

Behandlingsassistent     1 

Elevassistent    1 3 

Enhetschef  1 2 1 1 

Fritidspedagog 1 1    

Förskollärare 1 3 4 3 3 

Habiliteringspersonal  1  1 3 

Handledare AMS    1  

Idrottsvaktmästare     1 

IT-Chef     1 
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Befattning 2015 2016 2017 2018 2019 

IT Strateg 1     

Kartteckniker   1   

Kock/Kokerska    1  

Kombitjänst kost/städ   1 2 1 

Kommunchef 1     

Kostekonom     1 

Lokalvårdare 1 2 2 2  

Lärare 2 3 1 5 2 

Måltidsbiträde  1 2 1  

Områdeschef   1   

Personlig assistent 1  2 1  

Receptionist   1   

Samordnare lokalvård  1    

Sjuksköterska 1  1  2 

Skolchef 1     

Skolvaktmästare     1 

Socialsekreterare 1   1 1 

Specialpedagog  1 1   

SYV-konsulent    1  

Säkerhetssamordnare    1  

Trafiksamordnare 1     

Turistansvarig    1  

Undersköterska 2 7 3 3 4 

Ungdomscoach     1 

Vaktmästare 1     

Vårdbiträde 2 3 5 1 1 

Total/år 19 25 28 33 31 
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4 Kommunens kvalitet i korthet 

4.1 Varför KKIK? 

Sedan 2006 genomför Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) kvalitetsmätningen 
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). 
Antalet kommuner som deltar ökar stadigt 
och 2014 deltog 225 av Sveriges 290 
kommuner. Hofors har varit delaktig i 
mätningarna sedan 2010 och 
kvalitetsmätningen genomförs varje år. 

Målet är att använda måtten som en del i 
vår styrning och verksamhetsutveckling, att 
öka kvalitetsmätningar samt att ge en bild 
av kommunens verksamheter utifrån ett 
medborgarperspektiv. 

Syftet är framförallt att ge dig som 
kommuninvånare kunskap om vad du får 
för dina skattepengar och ge dig möjlighet 
att diskutera detta med kommunens 
politiker. Dessutom kan kommunens 
verksamheter använda resultaten till att 

genomföra förbättringar. 

Kommunens kvalitet i korthet består av ett 
40-tal mått som är indelade i fem olika 
områden: Tillgänglighet, Trygghet, 
Delaktighet, Information, Effektivitet och 
Samhällsutveckling. 

Frågorna i undersökningen är hämtade 
från olika verksamhetsområden och ger en 
samlad bild av vad kommunen 
åstadkommer. Vi får också en uppfattning 
om hur vi ligger till i jämförelse med de 
andra kommunerna i undersökningen. Vad 
är vi bra på och vad bör vi förbättra? 

Det är olika hur ofta och vilka mätperioder 
som används för de olika måtten. Därför 
saknas det mätetal för en del år. Tex 
medborgarundersökningen som Hofors 
kommun deltar i genomförs vartannat år. 

  

  

4.2 Din kommuns tillgänglighet

 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

  1. Hur många 
av medborgarna 
som skickar in en 
enkel fråga via e-
post får svar inom 
två arbetsdagar? 

70% 80%   

  2. Hur stor 
andel av 
medborgarna som 
tar kontakt med 
kommunen via 
telefon för att få 
svar på en enkel 
fråga får kontakt 
med en 
handläggare? 

54% 27%   

  3. Hur många 
av medborgarna 
uppfattar att de får 
ett gott 
bemötande när de 
via telefon ställt en 
enkel fråga till 
kommunen? 

75% 86%   

  4. Hur många 
timmar/vecka har 

5 5 5 5 
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 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

huvudbiblioteket i 
kommunen öppet 
utöver tiden 08-17 
på vardagar? 

  5. Hur många 
timmar/vecka har 
kommunen öppet 
simhallen utöver 
tiden 08-17 på 
vardagar? 

18 12 17 15 

  6. Hur stor 
andel av dem som 
erbjudits plats 
inom 
förskoleverksamhe
ten får plats på 
önskat 
placeringsdatum? 

0% 70% 80%  

  7. Hur lång är 
väntetiden (dagar) 
för dem som inte 
får plats för sitt 
barn inom 
förskoleverksamhe
ten på önskat 
placeringsdatum? 

 36 20  

  8. Hur lång är 
väntetiden i snitt 
(dagar) för att få 
plats på ett 
äldreboende från 
ansökan till 
erbjudande om 
plats? 

51 58 40 63 

  9. Hur lång är 
handläggningstide
n i snitt (dagar) för 
att få ekonomiskt 
bistånd? 

10 6 12  

4.3 Trygghetsaspekter i din kommun 

 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

  Hur trygga 
känner sig 
medborgarna i 
kommunen? 

45 45 52 56 

  11. Hur många 
olika vårdare 
besöker en äldre 
person, med 
hemtjänst beviljad 
av kommunen, 
under 14 dagar? 

 18 17 15 

  12. Hur många 
barn per personal 

 5,2 5,1 5,6 



Sida 28 av 48 

 

 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

är det i 
kommunens 
förskolor? 
Planerad tid 

  12 B. Hur 
många barn per 
personal är det i 
kommunens 
förskolor? Faktiskt 
tid 

 4,3 4 4 

4.4 Din delaktighet och kommunens information 

 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

  13. Hur stor 
andel av 
kommunens 
röstberättigade 
röstade i senaste 
kommunvalet? 

   81,6% 

  14. Hur god är 
kommunens 
webbinformation 
till medborgarna? 

72% 65% 67% 66% 

  15. Hur väl 
möjliggör 
kommunen för 
medborgarna att 
delta i kommunens 
utveckling? 

32% 32% 30% 41% 

  16. Hur väl 
upplever 
medborgarna att 
de har inflytande 
över kommunens 
verksamhet? 

34% 34% 32% 36% 

4.5 Din kommuns effektivitet 

 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

  17. Vad är 
kostnaden för ett 
inskrivet barn i 
förskolan? 

112 161 124 460 129 000 133 000 

  18 A. Vilket 
resultat når elever 
i årskurs 6 i 
kommunen i de 
nationella proven? 

 62 85 85 

  18 B. Vilket 
resultat når elever 
i årskurs 3 i 
kommunen i de 
nationella proven? 

81,7 59 60 49 

  19. Andel 80,7% 86,7% 83,8% 75,7% 
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 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

behöriga elever till 
något nationellt 
program på 
gymnasiet 

  20. Elevers syn 
på skolan och 
undervisningen i 
årskurs 8 

 74% 69% 79% 

  21.Kostnad per 
betygspoäng 

 429 000 415 000 450 000 

  22. Andelen 
elever som 
fullföljer 
gymnasieutbildnin
gen i kommunen 

 72% 76% 50,7% 

  23. Kostnad 
för de elever som 
inte fullföljer ett 
gymnasieprogram 

 28 509 26 500 56 000 

  24. Vilket 
serviceutbud finns 
inom särskilt 
boende finansierat 
av kommunen? 

92 55   

  25. Vad kostar 
en plats i 
kommunens 
särskilda boende? 

551 168 705 087 656 000 833 000 

  26. Hur nöjda 
är brukarna med 
sitt särskilda 
boende? 

73 76 82 87 

  27. Vilket 
omsorgs- och 
serviceutbud har 
hemtjänst 
finansierad av 
kommunen? 

67% 70%   

  28. Vad är 
kostnaden per 
brukare inom 
hemtjänsten i 
kommunen? 

78 180 96 205 166 000 189 000 

  29. Hur nöjda 
är brukarna med 
den hemtjänst de 
erhåller? 

73 86 92 91 

  30. Vilket 
serviceutbud finns 
inom LSS grupp- 
och 
serviceboende? 

84% 100%   

  31. Andelen  100% 87% 92% 
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 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

inte 
återaktualiserade 
ungdomar ett år 
efter avslutad 
insats/utredning 

4.6 Din kommun som samhällsutvecklare 

 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

  32. Hur hög är 
kommunens 
sysselsättningsgrad
? 

76,6% 78,6% 78,8% 77,9% 

  33. Hur många 
fler/färre 
förvärvsarbetande 
har 
tillkommit/försvun
nit i kommunen? 

18,5 18,2   

  34. Hur många 
nya företag har 
startats per 1.000 
invånare i 
kommunen? 

2,9 3,8 2,7 3,4 

  Vad ger 
företagarna för 
sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen? 
Insikten 

  59 55 

  36. Hur högt är 
sjukpenningtalet 
bland kommunens 
invånare? 

6,1 9,1 10,2 10,2 

  Hur effektiv är 
kommunens 
hantering och 
återvinning av 
hushållsavfall? 

45% 48% 46% 46% 

  38. Hur stor är 
kommunorganisati
onens andel 
miljöbilar av totala 
antalet bilar? 

0% 1%  9% 

  Hur stor är 
andelen inköpta 
ekologiska 
livsmedel? 

6% 7% 7% 10% 

  Hur ser 
medborgarna på 
sin kommun som 
en plats att bo och 
leva på? 

50 50 48 54 

  Extra. Vad ger     
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 Mått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 

företagarna för 
sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen? 

  Förbättra 
"placering" i 
ranking, Svenskt 
Näringsliv 

 284 281 281 

  Extra. Hur stor 
är andelen 
miljöbilar av totala 
antal bilar i hela 
den geografiska 
kommunen? 

    

  Extra. Hur 
många fler/färre 
invånare har 
kommunen fått 
under de fem sista 
åren? 

    

  Extra. Hur stor 
del av 
befolkningen får 
försörjningsstöd? 

    

4.7 Slutsats/sammanfattning 

KKik 

Kommunen deltar regelbundet i Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) mätningar 
inom ramen för Kommunens kvalitet i 
korthet (KKIK). Av årets resultat, som visar 
vår egen utveckling över tiden, kan 
följande slutsatser dras: 

När det gäller Tillgängligheten så har 
kommunen resultat försämrats på de 
punkter som mätts under 2014. Det gäller 
bl.a. öppethållande på Bibliotek och 
Simhall under tider utanför kontorstid. 

Trygghetsaspekter. Resultaten visar att 
invånarna känner sig alltmer trygga 
generellt. Färre vårdare besöker varje 
hemtjänsttagare. Varje personal inom 
förskola har planerats att ta hand om något 
fler barn. Verkligheten innebär dock en 

oförändrad siffra. 

Delaktighet och kommunens information. 
Webbinformationen behöver utvecklas, 
men i övrigt upplever invånarna en större 
delaktighet. 

Effektivitet. Jämfört med föregående år så 
har i princip de flesta punkter försämrats. 
(Föregående år hade de flesta förbättrats). 
Positivt är dock synpunkterna om skolan 
från eleverna i 8:e klass, samt brukarnas 
omdöme om särskilda boenden. 

Kommunen som samhällsutvecklare. Här 
visas en spretig bild. Mest glädjande är att 
alltfler Hoforsbor tycker att Hofors är en 
bra plats att leva och bo på. Antalet nya 
företag ökar och framsteg görs på 
hållbarhetsområdet. Kommunen måste 
fortsätta sitt arbete med att förbättra 
företagsklimatet. 
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5 Nämndernas verksamhetsberättelser 

Respektive verksamhetsberättelse finns i bifogad bilaga. 

5.1 Internkontroll 

I respektive nämnd och styrelses verksamhetsberättelser ligger genomförda kontroller. 

 

5.2 Slutsats/sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska varje styrelse 
och nämnd säkerställa en god intern 
kontroll av sin verksamhet. Syftet med 
internkontrollen är att säkerställa att de av 
fullmäktige fastställda målen uppfylls. 
Reglemente för internkontroll finns 
fastställt. 

Internkontroll omfattar alla system och 
rutiner/processer som syftar till att styra 
ekonomi och verksamhet. 

Årligen fastställer styrelsen och nämnderna 
en internkontrollplan för verksamhetsåret. 

I årsredovisningen framgår under 
respektive nämnd vilka kontrollmoment 
som granskats under 2014. 

I huvudsak har den samlade interna 
kontrollen visat att verksamheterna och de 
politiska organen har en tillfredsställande 
kontroll över sina ansvarsområden. Några 
områden som dock förtjänar ytterligare 
insatser och fokus är: 

- arbetet med egenkontrollen, främst vad 
gäller miljö- och hälsoskyddet 

- säkerställandet av att aktuella 
styrdokument finns tillgängliga för 
medarbetare och andra 

- rutiner för att säkerställa verkställighet av 
fattade beslut, samt 

- skalskyddet vid vissa av kommunens 
verksamhetslokaler. 
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6 Koncernbolagen 

6.1 Verksamhet i annan 

organisationsform 

Hofors Kommun bedriver verksamheter i 
bolagsform. De företag som ingår i den 
sammanställda redovisningen beskrivs 
kortfattat nedan: 

Hofors Kommunhus AB är moderbolag till 
Hoforshus AB inklusive Hoåns Kraft AB 
samt Hofors Elverk AB som därmed 
klassificeras som dotterbolag. 

 Hoforshus AB tillhandahåller 
bostäder samt ändamålsenliga 
lokaler för de mindre företagen 
och de kommunala 
verksamheterna. Vidare har 
Hoforshus AB till uppgift att 
samordna och utföra insatser kring 
fastighetsskötsel och underhåll, 
skötsel av gator, vägar, parker och 
lekplatser. Hoforshus AB är 
moderbolag till Hoåns Kraft AB. 

 Hoåns Kraft AB har till uppgift att 
producera elektrisk ström vid tre 
egna vattenkraftverk i Hoån. 

 Hofors Elverk AB bedriver 
nätverksamhet i Hofors kommun. 

Hofors kommun har också delägarskap i 

bolag. Dessa bolag är Hofors Energi AB och 
Hofors Vatten AB. 

Hofors Energi AB bedriver 
fjärrvärmeverksamhet i centrala Hofors, 
inom Ovakos industriområde, i Böle 
industriområde och i Torsåker. 
Kommunens ägarandel är 40 %. 

Hofors Vatten AB ingår i Gästrikevatten AB, 
som ansvar för vatten- och 
avloppsverksamheten inom Hofors 
Kommun. 

Utöver de ovan beskrivna bolagen bedriver 
kommunen verksamhet genom följande 
organisationer, där kommunens andel är 
mindre än 20 % : 

 Räddningstjänst genom Gästrike 
Räddningstjänstförbund. 

 Inköpsverksamhet genom Inköp 
Gävleborg. 

 Avfallshantering genom Gästrike 
Återvinnare. 

 Datatrafik genom Norrsken AB. 

 Hjälpmedel samt IT-
kommunikation genom 
kommunalförbundet SAM. 

 

6.2 Hofors Kommunhus AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2014 2013 

Rörelsens intäkter 5,3 5,6 

Rörelsens kostnader -5,3 -5,6 

Avskrivningar 0,0 0,0 

Rörelsens resultat före finansiella poster 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 

Resultat före skatt 0,0 0,0 

Skatt 0,0 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 

Hofors Kommunfullmäktige ändrade under 2010 ägardirektiv till Hofors Kommunhus 
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AB. Ändringen innebär att uppdraget att 
samorda insatser inom fastighetsskötsel 
och -underhåll, skötsel av gator, vägar, 
parker och lekplatser, fritidsanläggningar 

samt elnät överfördes till dotterbolagen. 

Företaget bytte namn från DTU i Hofors AB 
till Hofors Kommunhus AB 2010. 

6.3 Hoforshus AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2014 2013 

Rörelsens intäkter 151,0 165,9 

Rörelsens kostnader -115,1 -130,6 

Avskrivningar -54,1 -20,7 

Rörelsens resultat före finansiella poster -18,2 14,6 

Finansiella intäkter 0,1 0,2 

Finasiella kostnader -13,5 -15,3 

Resultat efter finansiella poster -31,6 -0,5 

Bokslutsdispositioner 2,3 2,2 

Resultat före skatt -29,3 1,7 

Skatt 7,7 0,0 

Årets resultat -21,6 1,7 

Ägaren har formulerat direktiv som 
fastställts i Hofors kommunfullmäktige i 
december 2010. Enligt ägardirektivet har  
bolaget som ändamål att tillhandahålla 
bostäder för livets all skeden och 
ändamålsenliga lokaler för de mindre 
företagen och kommunala verksamheterna 
samt vara en resurs för att stimulera och 
främja kommunens näringsliv. 
 
Bolaget har också i uppdrag enligt 
direktivet att samordna och utföra insatser 
inom fastighetsskötsel och -underhåll, 
skötsel av gator, vägar, parker och 
lekplatser samt elnät.  
 
I januari 2014 beslöt styrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att riva ytterligare 83 
lägenheter på Rönningsgatan 27 och 29 
samt Västerleden 3 och 5. Hofors 
kommunfullmäktige beslutade under våren 
2014 i enlighet med förslaget. Under 
hösten fattade styrelsen beslut om att 
påbörja en utredning om ett 

trygghetsboende samt att renovera 
fastigheten vid Storgatan 16-18 och av 
dessa skäl kommer Västerleden 3 och 5 för 
närvarande inte att rivas. 
 
Under de två senaste åren har 
lågkonjunkturen haft negativ inverkan på 
verksamheten för flera hyresgäster i de 
kommersiella lokalerna, vilket medfört att 
dessa hyresgästers förmåga att betala 
hyror försämrats. Hyresförluster har 
beaktats i bokslutet. 
 
Styrelse och verkställande direktören 
bedömer att en av de viktigaste faktorerna 
för en positiv utveckling i Hoforshus är att 
utveckla olika former av boenden inriktat 
mot olika efterfrågan från kunderna. 
Utveckling av trygghetsboende för äldre är 
det som i det närmaste ska utredas och 
enligt styrelsen ska uppföras.  
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6.4 Hoåns Kraft AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2014 2013 

Rörelsens intäkter 1,4 1,5 

Rörelsens kostnader -1,6 -1,4 

Avskrivningar -0,1 0,0 

Rörelsens resultat före finansiella poster -0,3 0,1 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 -1,1 

Resultat efter finansiella poster -0,3 -1,0 

Bokslutsdispositioner 0,3 0,0 

Resultat före skatt 0,0 -1,0 

Skatt 0,0 0,0 

Årets resultat 0,0 -1,0 

Bolaget har som ändamål att äga bolag 
samt äga och förvalta anläggningar för 
produktion av elenergi. Bolaget ska 
producera, inköpa, distribuera och sälja 
energi. 
 
Enligt utfärdade ägardirektiv i Hofors 
kommunfullmäktige i december 2010 har 
Hoåns Kraft som syfte att genom ägande 
och delägande i enheter, som producerar 
elektrisk energi, vara en liten producent av 
förnyelsebar elenergi. 
 
Styrelsen i Hoåns Kraft utses av Hofors 
kommunfullmäktige. Verksamheten under 
året har präglats av en låg produktionsnivå 
samt en försäljning av elenergi till låga 
priser. Verksamheten vid 

produktionsanläggningen Tjärnäs 
kraftstation har under del av året stått 
stilla på grund av utbyte av tub samt 
utbyte styrsystem vid anläggningen.  
 
Inom en framtid kan kärnkraften komma 
att avvecklas, vilket kan resultera i att 
priset på fossila energikällor ökar avsevärt 
genom minskad tillgång och höjda skatter, 
vilket ger ökade energipriser. Samtidigt 
sker en utbyggnad av bl a vindkraft som 
motverkar detta. Inom de närmaste åren 
kommer det att avgöras vilken framtida 
prisbild energin kommer att stabiliseras på, 
sett ur ett längre perspektiv. 

 

6.5 Hofors Elverk AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2014 2013 

Rörelsens intäkter 30,9 30,7 

Rörelsens kostnader -20,6 -22,6 

Avskrivningar -3,6 -3,7 

Rörelsens resultat före finansiella poster 6,7 4,4 

Finansiella intäkter 0,1 0,2 

Finansiella kostnader -0,5 -0,9 

Resultat efter finansiella poster 6,3 3,7 

Bokslutsdispositioner -6,1 -3,7 

Resultat före skatt 0,2 0,0 

Skatt -0,2 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 
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Enligt utfärdade ägardirektiv i Hofors 
kommunfullmäktige i december 2010 är 
bolagets syfte att vara kommunens 
instrument för att göra elkraften tillgänglig, 
för fastigheter och övriga användare, 
genom att erbjuda överföring av 
elektricitet i eget elnät. Bolaget ska bedriva 
produktion av energi för deltäckning av 
överföringsförluster. Bolaget ska även 
tillhandahålla nät för överföring av 
fiberoptiska- och elektroniska signaler. 
 

Styrelsen i Hofors Elverk AB utses av Hofors 
kommunfullmäktige. 
  
Verksamheten i Hofors Elverk AB har följt 
upprättad budget och verksamhetsplaner 
med mycket få elavbrott för kunderna. 
Befolkningen har minskat marginellt under 
året vilket medfört en marginell minskning 
av elnätsintäkterna.  
 

 

6.6 Hofors Vatten AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2014 2013 

Rörelsens intäkter 27,2 28,4 

Rörelsens kostnader -18,6 -19,4 

Avskrivningar -6,2 -5,4 

Rörelsens resultat före finansiella poster 2,4 3,6 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -2,4 -3,5 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,1 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 

Resultat före skatt 0,0 0,1 

Skatt 0,0 -0,1 

Årets resultat 0,0 0,0 

Hofors Vatten AB är huvudman för den 
allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i Hofors kommun 
vilket omfattar produktion och distribution 
av rent vatten, avledning och rening av 
spillvatten samt omhändertagande av slam 
från reningen.  
 
Bolaget äger samtliga VA-anläggningar för 
allmänt VA i Hofors kommun. 
Anläggningsbeståndet består av 
vattenverk, avloppsreningsverk, 
pumpstationer, tryckstegringsstationer, 
högreservoarer, infiltrationsanläggningar 
samt ett omfattande ledningsnät. 
Beståndet kräver löpande omfattande 
underhållsinsatser. 
 
Hofors Vatten AB har inga anställda, 
verksamheten sköts av inhyrd personal 
från moderbolaget Gästrike Vatten AB. 

Ägarförhållanden 

Hofors Vatten AB är ett dotterbolag till 
Gästrike Vatten AB som innehar 99 % av 
aktierna. Hofors kommun äger resterande 
1 % av aktierna men har kontroll över 
samtliga röster i bolaget.  
 
Genom Hofors Vatten AB tillförsäkras 
kommunen inflytande över VA-
anläggningarna och kan besluta om till 
exempel utbyggnadsplaner. Hofors 
kommun ansvarar för bolagets upplånings 
behov för finansiering av investeringar. 
 
Hofors kommun styr 100 % av rösterna i 
dotterbolaget och styrelsen är utsedd av 
kommunfullmäktige i Hofors kommun. 
Hofors Vatten AB äger och förvaltar VA-
anläggningarna i Hofors och är därmed 
huvudman. 
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Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
• Risk och sårbarhetsanalyser med 
krishanteringsplaner och åtgärdsplaner har 
tagits fram på begäran av Hofors kommun 
som underlag för kommunens 
övergripande krishanteringsplan.  
• På Bodås vattenverk har åtgärder 
genomförts för att säkerställa en bra 
arbetsmiljö vid leveranser av lut. 

• Vid Hofors vattenverk har arbetet 
påbörjats för att anlägga en 
pilotanläggning med membranteknik. Den 
är en del i utredningen för att komma 
tillrätta med problemen medhöga färgtal 
på råvattnet. 
• Ledningsnät har förnyats på delar av 
Faktorsgatan och Läxvägen. På 
Yxbrobäcksvägen är utbyggnaden av den 
allmänna VA-försörjningen påbörjad. 
 

6.7 Hofors Energi AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2014 2013 

Rörelsens intäkter 63,7 71,0 

Rörelsens kostnader -29,9 -40,4 

Avskrivningar -5,0 -9,6 

Rörelsens resultat före finansiella poster 28,8 21,0 

Finansiella intäkter 0,1 0,2 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 

Resultat efter finansiella poster 28,9 21,2 

Bokslutsdispositioner 3,4 7,5 

Resultat före skatt 32,3 28,7 

Skatt -7,1 -6,3 

Årets resultat 25,2 22,4 

Hofors Energi AB bedriver 
fjärrvärmeverksamhet i centrala Hofors, 
inom OVAKOs industriområde, i Böle 
industriområde samt i Torsåker. Bolaget 
producerar och levererar även ånga till 
OVAKOs processer. Med en turbin kopplad 
till bolagets biobränslepanna i Hofors 

produceras även en del el. 
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7 Ekonomiska upplysningar 

7.1 Upplysningar om 

redovisningsprinciper 

Regelverk 

Hofors kommun följer den kommunala 
redovisningslagen (KRL) på samtliga 
punkter utom 2 kap 7§, avseende 
systemdokumentation och 
behandlingshistorik. 
Systemdokumentationen som avses i KRL 
2:7 har påbörjats och kommer att 
färdigställas under kommande år. 

Hofors kommun följer allt väsentligt i de 
rekommendationer som utgivits av Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). 
Redovisningsprinciper samt avvikelser från 
rekommendationer kommenteras nedan. 

Redovisningsprinciperna har ändrats 
mellan 2013 och 2014 då det gäller 
materiella anläggningstillgångar, se nedan. 

Sammanställd redovisning 

Koncernredovisningen har upprättats 
enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 
moderbolagets bokförda värden på aktier i 
dotterbolagen har eliminerats mot 
dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvstillfället. Elimineringar av andelar 
har skett på samma sätt. 

I den kommunala koncernen ingår samtliga 
bolag och kommunalförbund där 
kommunen har minst 20 % inflytande i 
eller ett betydande inflytande. Inga 
förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning 
avseende ägarandel. 

Kommunkoncernens medlemmar och 
ägarandelar framgår av bilden under 
avsnittet koncernbolagen. 

Från och med delårsbokslutet 2014 gör 
kommunen en sammanställd redovisning 
två gånger per år. 

Jämförelsestörande poster 

För att en post skall betraktas som 

jämförelsestörande, skall posten uppgå till 
ett väsentligt belopp samt vara av sådant 
slag att den inte förväntas inträffa ofta 
eller regelbundet. 

Intäkter 

Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på Sveriges 
kommuner och landstings (SKL), 
decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2. 

Kostnader 

Avskrivningar 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, 
dvs. lika stora nominella belopp varje år. 
Avskrivning påbörjas det år tillgången tas i 
bruk, vilket innebär att avskrivning sker 
med ett halvt års avskrivning oberoende av 
när investeringen tas i bruk. Avsteg kan 
göras från principen. 

Under 2010 infördes ett nytt 
anläggningsregister. Detta innebär bl.a. att 
utrangering har skett av inventarier och 
maskiner, som är äldre än 1994. Principen 
har varit att inventarier och maskiner har 
utrangerats efter dubbla avskrivningstiden. 

Avskrivningstider 

Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar görs för den 
beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar 
i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs emellertid inga avskrivningar 

Avskrivningstiderna beräknas till följande 
år: 

 Byggnader och anläggningar 20-33 

 Idrottsanläggning, utrustning      10 

 Persondator, maskiner, inventarier 
5 

 Immateriella anläggningstillgångar 
5 
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Anläggningstillgångar 

Anskaffningsvärde 

Gränsdragning mellan kostnad och 
investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk 
eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger 
gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till ett halvt 
basbelopp (2014: 22 200 kronor) och gäller 
som gemensam gräns för materiella och 
immateriella tillgångar och därmed också 
för finansiella leasingavtal. 

Anläggningstillgångar tas upp i 
balansräkningen till anskaffningsvärdet 
efter avdrag för planenliga avskrivningar 
samt inkomster. Investeringsbidrag tas 
fr.o.m. 2010 upp som en förutbetald intäkt 
och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod. 

Lånekostnader enligt rekommendationen 
RKR 15,1 redovisas enligt huvudmetoden, 
d.v.s. belastar inte anskaffningsvärdet. 

Komponentavskrivning 

Från och med 2014 ska 
komponentavskrivning tillämpas, RKR, 
Rådet för kommunal redovisning, är i detta 
fall det normgivande organet. Detta 
innebär att våra materiella 
anläggningstillgångar ska delas in i 
komponenter efter livslängd. 

I RKR 11.4 hanteras redovisningen av 
materiella anläggningstillgångar. Hofors 
Kommun har inte hunnit med detta arbete 
under 2014 men en handlingsplan har 
arbetats fram för hur kommunen ska 
hantera komponentavskrivning samt att 
tjänstemän inom tekniska och fritid har fått 
ut listor på de anläggningar som berörs, för 
att expertisen ska kunna ta fram de olika 
komponenterna. 

Kommunen har även gjort vissa 
prioriteringar i handlingsplanen för att 
arbetsinsatsen inte ska överstiga nytta och 
väsentlighet. Koncernbolagen har dock 
gjort detta arbeta under 2014 efter deras 
nya regelverk i K3. 

Pensioner  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade enligt 
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i 
de företag som ingår i kommunkoncernen 
redovisas enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Förpliktelser för särskild 
avtals/ålderspension som inte regleras 
enligt RIPS07 är nuvärdesberäknade. För 
avtal med samordningsklausul utgår 
beräkningen från de förhållanden som är 
kända vid bokslutstillfället. Om inget annat 
är känt görs beräkningen utifrån att ingen 
samordning kommer att ske. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till 
särskild avtalspension redovisas som 
avsättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar. 

Avsättningar 

Avsättningar är förpliktelser som är 
sannolika eller säkra beträffande sin 
förekomst men som är obestämda ifråga 
om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. 
Exempelvis kan avsättning göras för 
förväntade kundförluster innan de blivit 
realiserade. Andra exempel på avsättningar 
kan vara avsättning för pension, vilket 
Hofors kommun har. Avsättning görs enligt 
försiktighetsprincipen och behandlas i RR 
16. Avsättningen ska tas upp i 
balansräkningen om den är en befintlig 
förpliktelse, det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer krävas och om 
utflödets storlek går att bestämma 
tillförlitligt.  En avsättning har likheter med 
en skuld men med en stor skillnad; 
beräkningsmöjligheten, en avsättning är 
mer oviss att beräkna än en skuld. 

Leasing- och hyresavtal 

Hofors Kommun redovisar samtliga 
leasingavtal som hyresavtal, och följer inte 
RKRs rekommendation 13.1 Redovisning av 
hyres-/leasingavtal avseende redovisning 
av finansiella leasingobjekt. Avvikelsen 
gäller cirka 30 leasade bilar. Kommunen 
håller på att se över alla leasingavtal och 
riktlinjer för hyres/leasingavtal är 
påbörjade. 
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7.2 Tilläggsupplysningar

 

  Kommunen Koncernen 

Mkr  Bokslut Bokslut 

  2014 2013 2014 2013 

Not 
1 Verksamhetens intäkter     

 Driftredovisningens intäkter  145,0 280,8 311,6 

 Försäljningsintäkter 9,5    

 Taxor och avgifter 9,8    

 Hyror och Arrenden 11,7    

 Bidrag 99,9    

 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 1,3    

 Exploateringsintäkter     

 Realisationsvinster     

 Försäkringsersättningar     

 Övriga intäkter 0,3    

 Summa verksamhetens intäkter 132,6 145,0 280,8 311,6 

Not 
2 Verksamhetens kostnader     

 Driftredovisningens kostnader  -660,0 -732,0 -532,4 

 Löner och sociala avgifter -385,0    

 Pensionskostnader -33,3    

 Inköp av anläggning och underhållsmaterial     

 Bränsle energi och vatten -4,8    

 Köp av huvudverksamhet -84,7    

 Lokal- och markhyror -51,7    

 Övriga tjänster     

 Lämnade bidrag -33,2    

 Realisationsförluster och utrangeringar     

 Bolagsskatt     

 Övriga kostnader -67,2    

 Summa verksamhetens kostnader -659,8 -660,0 -732,0 -532,4 

Not 
3 Avskrivningar  -11,7 -79,9 -47,1 

 Avskrivningar immateriella tillgångar -1,4    

 Avskrivningar byggnader och anläggningar -6,6    

 Avskrivningar maskiner och inventarier -4,3    

 Nedskrivningar     

 Summa avskrivningar -12,3 -11,7 -79,9 -47,1 
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  Kommunen Koncernen 

      

Not 
4 Skatteintäkter     

 Preliminär kommunalskatt 407,6 412,2 407,6 412,2 

 Preliminär slutavräkning innevarande år -1,0 -2,1 -1,0 -2,1 

 Slutavräkningsdifferens föregående år     

 Summa skatteintäkter 406,6 410,1 406,6 410,1 

Not 
5 Generella statsbidrag och utjämning     

 Inkomstutjämnings bidrag 71,5 64,0 71,5 64,0 

 Strukturbidrag 1,0 3,9 1,0 3,9 

 Regleringsavgift 2,2 4,3 2,2 4,3 

 Kostnadsutjämning, inkl LSS 30,8 22,8 30,8 22,8 

 Generella bidrag, staten  -0,4 0,0 -0,4 

 Kommunal fastighetsavgift 17,2 17,1 17,2 17,1 

 Summa generella statsbidrag och utjämning 122,7 111,7 122,7 111,7 

Not 
6 Finansiella intäkter     

 Utdelning aktier, andelar 8,0 3,3   

 Ränteintäkter 4,3 5,8  1,0 

 Övriga finansiella intäkter 0,9 1,4 0,6  

 Summa finansiella intäkter 13,2 10,5 0,6 1,0 

Not 
7 Finansiella kostnader     

 Räntekostnader -1,3 -1,8 -13,0 -12,7 

 Ränta på pensionsavsättningar     

 Summa finansiella kostnader -1,3 -1,8 -13,0 -12,7 

Not 
8 Immateriella anläggningstillgångar     

 Redovisat värde vid årets början 3,8 4,0 3,8 4,0 

 Årets investeringar 0,8 1,2 0,8 1,2 

 Utrangering och avyttring     

 Årets nedskrivning     

 Återförda nedskrivningar     

 Årets avskrivningar -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

 Övriga förändringar     

 Redovisat värde vid periodens slut 3,1 3,8 3,1 3,8 

Not 
9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

 Redovisat värde vid årets början 84,0 69,9 576,8 574,7 

 Årets investeringar 13,2 20,3  35,0 

 Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar     

 Nedskrivningar    -0,6 
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  Kommunen Koncernen 

 Återförda nedskrivningar     

 Avskrivningar -6,6 -6,2  -30,1 

 Överföring från eller till annat slag     

 Övriga förändringar   -13,9 -2,2 

 Redovisat värde vid periodens slut 90,6 84,0 562,9 576,8 

Not 
10 Maskiner och inventarier     

 Redovisat värde vid årets början 12,9 15,0 122,0 132,5 

 Årets investeringar 5,1 2,1  2,6 

 Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar     

 Nedskrivningar     

 Återförda nedskrivningar     

 Avskrivningar -4,3 -4,2  -11,8 

 Överföring från eller till annat slag    -1,3 

 Övriga förändringar   -1,2  

 Redovisat värde vid periodens slut 13,8 12,9 120,8 122,0 

Not 
11 Pågående investeringar     

 Redovisat värde vid årets början 9,4 22,3 22,3 38,6 

 Investeringar, nettoförändringar -3,4 -12,9 5,5 -16,3 

 Redovisat värde vid periodens slut 5,9 9,4 27,8 22,3 

Not 
12 Finansiella anläggningstillgångar     

 Aktier i dotterbolag     

 Hofors kommunhus AB, 100% 74,8 74,8   

 -varav aktieägartillskott 62,4 62,4   

 Hofors energi AB, 40% 1,6 1,6   

 Hofors vatten AB, 0,0 0,0   

 -varav aktieägartillskott 2,7 2,7   

 Summa aktier i dotterbolag 79,2 79,2 0,0 0,0 

      

 Andelar i intresseföretag och föreningar   0,8 1,5 

 Hofors Folketshus, värdereglering 0,0 0,0 0,0 0,0 

 kommunalförbundet SAM 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Kommuninvest 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Norrsken AB 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Gästrike vatten 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Summa andelar i intresseföretag och föreningar 2,0 2,0 2,8 3,5 

      

 Långfristiga placeringar     

 Långfristiga fordringar     

 Hoforshus AB 35,5 37,4   
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 Hofors Elverk AB 20,0 21,5   

 Hofors Vatten AB 81,2 84,1   

 Övriga 0,0 0,0 4,9 1,1 

 Summa långfristiga fordringar 136,7 143,0 4,9 1,1 

      

 Summa finansiella tillgångar 217,9 224,2 7,7 4,6 

Not 
13 Förråd, exploatering   2,8 2,7 

 Exploatering, Hammardamman 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Summa förråd, exploatering 0,1 0,1 2,9 2,8 

Not 
14 Kortfristiga fordringar     

 Kundfordringar 15,8 13,0 31,8 31,7 

 Statsbidragsfodringar 11,7  11,7  

 skattefodringar 0,0  0,0  

 Övriga fordringar kort fristiga fodringar 30,9 22,0 39,6 25,0 

 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 6,9 20,8 5,0 24,1 

 Summa kortfristiga fordringar 65,2 55,8 88,1 80,8 

Not 
15 Kassa och bank     

 Koncernkonto 22,9 67,7 61,3 100,1 

 Övriga bankkonton 0,4 0,4 0,4  

 Summa kassa och bank 23,3 68,1 61,7 100,1 

Not 
16 Eget kapital     

 Övrigt eget kapital 269,5 253,9 342,9 282,4 

 Årets resultat 1,6 15,6 -8,4 22,1 

 Resultatutjämningsreserv 5,2 5,2 0,0 0,0 

 Utgående eget kapital 276,3 274,7 334,5 304,5 

Not 
17 Avsättningar för pensioner     

 Särskild avtals/ålderpension 23,6 22,4 24,3  

 Ålder- och efterlevande pension 0,0 0,0 0,0  

 Visstidspension, ÖK-SAP 0,0 0,0 0,0  

 Summa pensionsavsättningar 23,6 22,4 24,3  

 Löneskatt, 24,26% 5,7 5,4 5,9  

 Summa avsättningar inkl löneskatt 29,3 27,8 30,2 28,8 

      

 Aktualiseringsgrad 92% 91%   

      

 Ingående avsättning 27,8 25,8 28,8 26,8 

 Nya förpliktelser under året 1,5 2,8 1,4  

 varav     
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 -Nyintjänad pension 1,8 1,3   

 -Ränte- och basbeloppsberäkning 0,3 0,6   

 -Ändringar av försäkrings tekniska grunder     

 -Pension till efterlevande     

 -Övrig post  0,9   

 Årets utbetalningar -0,9 -1,2   

 Förändring av löneskatt 0,3 0,4 0,3  

 Summa avsatt till pensioner 29,3 27,8 30,2 19,3 

Not 
18 Övriga avsättningar   18,7 15,5 

 Framtida kostnader avfalls deponi 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Summa  avsättningar 0,5 0,5 19,2 16,0 

      

Not 
19 Långfristiga skulder     

 långfristig skuld bank, externa kreditinstitut 25,0 48,0 361,4 399,4 

 övriga 0,1 0,1 0,0  

 Summa långfristiga skulder 25,1 48,1 361,4 399,4 

      

Not 
20 Kortfristiga skulder     

 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder     

 Leverantörsskulder 24,1 36,1 25,8 126,1 

 Moms och särskild punktskatt 0,4 0,2 0,4 0,2 

 Personalskatter, avgifter och löneavdrag 13,4 13,1 13,4 10,4 

 övriga kortfristiga skulder 0,8 0,3 22,9 23,7 

 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 50,1 57,5 67,1 13,5 

 Summa kortfristiga skulder 88,7 107,2 129,6 173,9 

Not 
21 Ansvarsförbindelser     

 Ingående pensioner intjänade före 1998 238,7 232,7 238,7 232,7 

 Aktualisering  15,1  15,1 

 Ränteuppräkning     

 Basbeloppsuppräkning     

 Ändring av försäkringstekniska grunder     

 Övrig post     

 Årets utbetalningar     

 Summa pensionsförpliktelser 238,7 247,8 238,7 247,8 

 Löneskatt på pensioner, 24,26 % 57,9 60,1 57,9 60,1 

 Utgående ansvarsförbindelser 296,6 307,9 296,6 307,9 

      

Not 
22 

Förtroendevalda med heltid eller betydande del 
av heltid omfattas av visstidspension, alternativt     
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avgångsersättning, enligt 
pensionsbestämmelserna PBF, 3 stycken 

Not 
23 Borgensförbindelser och ställda panter     

 Hoforshus AB 343,3 370 0,0 0,0 

 Räddningstjänstförbundet, pensioner 1,8 1,8 1,8 1,8 

 Ansvar för egnahem och småhus 0,0 0,4 0,0 0,4 

 Fastighetsinteckning 0,0 0,0 0,0 3,1 

 Summa borgensförbindelser och ställda panter 345,1 372,2 1,8 5,3 

      

 

Not 24 

Hofors kommun har i november 2003 
ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga förpliktelser. Samtliga 280 
kommuner som per 2014-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomiska förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomiska 
förening. 

Vid en uppskattning av de finansiella 
effekterna av Hofors Kommuns ansvar 
enligt ovan nämnda borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2014-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala värde 
till 299 065 476 978 kronor och totala 
tillgångar till 290 729 650 160 kronor. 
Kommunens andel av förpliktelserna 
uppgick till 505 465 979 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 491 402 313 kronor. 
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8 Revisionsberättelse 
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9 Ordlista 

Avskrivning – Planmässig värdeminskning 
av anläggningstillgång p.g.a. ålder och 
utnyttjande. 

Avsättning – En ekonomisk förpliktelse där 
storleken eller förfallotiden inte är helt 
bestämd. 

Balansomslutning – Summa av det 
bokförda värdet av tillgångarna i 
kommunens balansräkning. 

Balansräkning – En sammanställning som 
visar tillgångar, eget kapital och skulder vid 
årets slut. 

Balanserat resultat – Resultat justerat för 
taxefinansierad verksamhet och 
extraordinära poster. 

Borgensåtagande  – Borgensförbindelser 
som kommunen har tecknat för t.ex. 
kommunala bolag. 

Driftredovisning– Redovisar kostnader och 
intäkter under året per nämnd. 

Eget kapital – Kommunens förmögenhet, 
ingående eget kapital samt årets resultat. 

Finansnetto – Skillnaden mellan 
räntekostnader och ränteintäkter. 

Internränta – Kalkylmässig kostnad för det 
kapital som utnyttjas inom en viss 
verksamhet. 

Immateriella tillgångar - Med immateriell 
tillgång avses en tillgång utan fysik form, 
exempelvis nyttjanderätt, programvaror, 
licenser 

Investeringsbudget – Redovisar planerade 
investeringsutgifter per objekt och nämnd. 

Kapitaltjänst – Samlad benämning för 
internränta och avskrivningar. 

Kassaflödesanalys – Visar hur kommunen 
finansierat sin verksamhet. Skillnaden 
mellan tillförda och använda medel 
beskriver hur kommunens likvida medel 
förändras. 

Kortfristiga skulder respektive fordringar: 
Skulder eller fordringar som förfaller under 
det närmaste året. 

Långfristiga skulder respektive fordringar- 
Skulder eller fordringar, som förfaller efter 
mer än ett år.  

Materiell anläggningstillgång – Fasta och 
lösa tillgångar för stadigvarande bruk som 
fastigheter, anläggningar, maskiner och 
inventarier. 

Likviditet – Betalningsberedskap på kort 
sikt 

Nettokostnader – Driftskostnader efter 
avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Nettokostnadsandel – Summa 
verksamhetens nettokostnader i % av 
skatteintäkter och generella bidrag. 

Omsättningstillgångar – Tillgodohavande i 
form av tillgodohavande i kassa, bank och 
kortfristiga placeringar. 

Pensionsskuld – Avsättning för pensioner 
som skall motsvara nuvärdet av framtida 
pensionsutbetalningar till den del 
pensionerna är intjänade. 

Periodisering – Fördelning av kostnader 
och intäkter på de redovisningsperioder till 
vilka de hör. 

Resultaträkning– Översiktlig 
sammanställning av årets intäkter och 
kostnader och hur det påverkar eget 
kapital. 

Rörelsekapital – Skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. 

Skatteunderlag – Är totalsumman av 
kommunmedborgarnas beskattningsbara 
inkomst dividerat med 100. 

Soliditet – Andel eget kapital av de totala 
tillgångarna, d.v.s. graden av egna 
finansierade tillgångar 
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(Konstnär Eva Fornåås) 

 


