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1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Befolkning ökade återigen igen!  

Vi blev 96 personer fler i Hofors kommun under 2017 och detta betyder att vi för tredje året i 
rad har en positiv befolkningsutveckling.   
 
Under 2017 flyttade hela 439 personer till Hofors kommun och 352 flyttade härifrån, vilket gav 
ett positivt flyttningsnetto med 87 personer.  Det innebär att 31/12-17 var vi 9 660 invånare i 
Hofors kommun. Prognosen för befolkningsutvecklingen var +25 personer vilket innebär 
betydligt bättre förutsättningar för kommunen än förväntat.  

Balanskravsresultatet har ett negativt resultat på -22 mkr. 
Det är 30 mkr sämre än budget som var +8 mkr.  
 
Nämnderna har under 2017 inte klarat av att parera kostnaderna mot intäkterna och har ett 
tufft år framför sig 2018. 2017 var återigen ett tufft ekonomiskt år med ökade utgifter och 
svårt att prognostisera stadsbidrag. Det stora underskottet ser vi beror till stor del på minskade 
stadsbidrag. Hur det gått för respektive nämnd och styrelse finns att läsa mera om på 
kommande sidor. 
 
Ökad befolkning förändrar förutsättningarna för våra skatteintäkter och detta har gjort att vi 
har fått ett nytt läge för vår gemensamma kassa. Även om vi har fått mera gemensamma 
medel så ser vi att dessa inte räcker till utan att vi måste se över kommunens verksamheter.  
Det är stora utmaningar. Dessa utmaningar måste vi ta på allvar och bli ännu bättre på att 
parera de ökade kostnaderna med effektiviseringar och nya sätt att bedriva våra 
verksamheter. 

Våra verksamheter ställs inför ett ökat tryck och inom många yrken är det svårt att rekrytera 
personal. Detta är en utmaning och trots detta ska verksamheterna fortsätta att fungera och 
jag vill verkligen tacka alla medarabetare för allt arbete ni lägger ner för vår gemensamma 
välfärd.   

Jag vill även tacka alla fanstatiska föreningsmänniskor som verkar i vår kommun. Allt ni gör att 
för våra föreningar och för vår kommun är en styrka som bygger samhället som helhet.  Under 
året har vi haft många idrottsarrangemang tex Hockey camp. Dessa betyder mycket för den 
lokala handeln att fler, än vi som bor i kommunen, handlar här. Därför tillhör även 
föreningslivet besöksnäringen. 

Jag känner en oerhörd stolthet över Hofors kommun och alla vi som bor här. 2017 var ännu ett 
år när Hofors fick blomma ut och alla som bor här visade hur mycket kärlek och omtanke som 
finns i vår kommun.  
Nu fortsätter vi arbetet för framtidens Hofors Kommun.  
 
Hofors mars 2018 

 

Linda-Marie Anttila 
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2 Organisation 

Kommunens högsta beslutande organ är Kommunfullmäktige. 

Fullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna i kommunalvalet som sker samtidigt med 
riksdag- och landstingsvalen vart 4:e år. Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas 
proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti får i kommunalvalet. 

Kommunfullmäktige har utsett ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, styrelser och 
bolagsstyrelser, de har även utsett revisorer och revisionsersättare. 

Kommunstyrelsen har berett ärenden som sedan har avgjorts av kommunfullmäktige. Besluten 
har sedan verkställts av kommunens nämnder. 

Den politiska organisationen i Hofors har två nämnder förutom Kommunstyrelsen, samt två 
gemensamma nämnder med Sandviken, Hofors och Ockelbo. 

 

 

Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
revisorer, valnämnd, myndighetsnämnd samt överförmyndare. Därutöver får kommunen välja 
hur verksamheten ska organiseras. 

Organisationen i Hofors kommun har byggt på en tydlig rollfördelning mellan politiker och 
verksamheter. Nämnderna har haft budgetansvar inom sitt politikerområde och har fått 
tjänstemannastöd av respektive verksamhet. 

Nedan visas mandatfördelningen för Hofors kommun under nuvarande mandatperiod (2015-
2018). Totalt är det 31 mandat som är fördelade på åtta partier. 
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige mellan 2015-2018 

Parti Mandat 

Arbetarpartiet - socialdemokraterna 12 

Vänsterpartiet 4 

Hoforspartiet 4 

Moderata samlingspartiet 3 

Sverigedemokraterna 3 

Folkpartiet Liberalerna 2 

Centerpartiet 2 

Folkhemmet i Hofors - Torsåker 1 

 

Nämnder, ordförande och ansvarig tjänsteman 

Nämnd Ordförande Ansvarig tjänsteman 

Kommunfullmäktige Diana Blomgren Mimmi Abramsson 

Kommunstyrelsen Linda- Marie Anttila Mimmi Abramsson 

Barn- och utbildningsnämnden Daniel Johansson Katarina Ivarsson 

Socialnämnden Kennet Axling Sussie Holmgren 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Kommunchefen har ordet 

Det är mitten på februari och det är dags för mig att summera året som gått. 

Hofors kommun syntes som aldrig förr i media under 2017. I början på året kunde vi följa 
dokumentären Samtidigt i Hofors och i slutet på året samlade den digitala insamlingsbössan 
Med kärlek från Hofors in 1,5 mkr till Musikhjälpen. Det är andra året i rad som bössan samlar 
in mest med pengar i Sverige till Musikhjälpen. 

Kommunfullmäktige fattade i september beslut om Trädgårdsstaden som är en utökad 
verksamhet inom Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI). Verksamheten omfattar 
integrations- och arbetsmarknadsutveckling i trädgårds- och växthusmiljö i Hagaparken. 
Byggnationen beräknas vara färdigställd i slutet på 2018. 

När jag i övrigt ser tillbaka på 2017 är det några saker jag vill nämna: 

Länets bästa företagsklimat för fjärde året i rad. Kommunen har, tillsammans med Entré 
Hofors, arbetat målmedvetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Årets mätning, 
som genomfördes av Svenskt Näringsliv, påvisar att för Hofors del är resultatet än en gång 
positivt.  Resultatet påvisade att Hofors klättrade 27 platser och nu ligger på plats 116 av 
landets 290 kommuner. Under 2018 kommer en ny strategi för näringslivsutveckling för åren 
2018-2020 att tas fram. 

SCB:s medborgarundersökning är en attitydsundersökning och är ett av flera verktyg för att få 
en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Resultaten från höstens 
undersökning påvisar att nöjdheten bland de boende i kommunen har ökat från tidigare år. 

Den senaste befolkningsprognosen för Hofors kommun visar på ett plus, vilket jag också vill 
nämna som positivt för året. Antalet personer i Hofors kommun för 2017 var 9660, detta var 
96 fler personer än 2016. Sedan 2015 har Hofors kommun växt med 225 personer, vilket är en 
ökning med cirka 1 % per år. 

Hofors är på topp 10 i en undersökning om hemtjänst. En undersökning där man tittat på 
nöjdheten hos brukare, personalrotation och hur lång tid personalen kan lägga på en enskild 
person. Hofors kommun hamnar här på plats nio av Sveriges 290 kommuner. Detta är exempel 
på flera olika mätningar/rankningar som påvisar en positiv trend för kommunen. 

Hofors kommun har även inlett ett arbete med sin lokalförsörjning på lång och kort sikt. Fokus 
är lokaler inom förskola, skola, vård och omsorg. I arbetsgruppen finns representanter från 
bland annat skolan och omsorgen samt bostadsbolaget Hoforshus AB. I januari 2018 
presenterades slutrapporten gällande framtida skola och äldreboende för politiker och 
tjänstemän. 

De strategiska insatser som genomförts gällande att öka frisknärvaron har gett positiva 
resultat, frisktalet för hela kommunen har ökat 0,70% under 2017. 

Något som inte är lika glädjande att lyfta fram är det ekonomiska resultatet 2017. Detta 
påvisar ett balanskravsunderskott om totalt 22,3 mkr. Pensionsinlösen om 29,9 mkr har 
aktiverats under året, denna inlösen innebär dock att kommunen har stärkt förmågan att klara 
framtida pensionskostnader. 

Det är ett oerhört tufft ekonomiskt läge 2018 och kommande år. Inom verksamheterna måste 
åtgärder omgående vidtas för att en ekonomi i balans ska uppnås. 

________________________ 

Mimmi Abramsson 
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3.2 Omvärldsanalys 

Samhällsekonomisk översikt 
Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidigare utfall och prognoser indikerat. 
Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av 
högkonjunktur. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller 
lönesumman, SKL:s prognos innebär tvärtom en något starkare utveckling. Det innebär en 
fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir 
den ekonomiska utvecklingen dock svagare och högkonjunkturen når då sin kulmen. 

Framför allt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten under 2017. Även den höga 
investeringstakten har dämpats något, vilket drog ned den totala tillväxttakten jämfört med 
förväntningarna. Det beror på att bostadsbyggandet nu är på en så hög nivå att det är svårt att 
höja det ytterligare. 

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognostisera. SKL:s skatteunderlagsprognos för 2019 
bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det 
innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer 
utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det 
går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt 
växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag. 

Trots den svagare investeringstakten är det ändå just investeringarna som är den komponent i 
försörjningsbalansen som växer snabbast 2015 – 2018. Därutöver bidrar både hushållens och 
offentliga sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Däremot blir draghjälpen från 
utlandet inte heller framöver särskilt stor. Den snabbare tillväxt som nu förväntas i Europa är 
ändå relativt måttlig. Vi räknar med att BNP växer med 2,6 procent både i år och nästa år, dvs. 
något långsammare än under 2016. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaders talen för KPI har tillfälligt nått över 2 
procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt 
svaga prisöknings takten gör att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till nästa höst 

Befolkningsutveckling 
Befolkningen i Hofors kommun var vid ingången av 2017, 9 564 personer och den sista 
december 2017 uppgick Hofors kommuns invånarantal till 9 660 personer, vilket innebär en 
ökning med 96 personer jämfört med utgången 2016. 

I SKL:s skatteprognos beräknades kommunens befolkning uppgå till 9 534 personer den 1 
november 2017. Den 30 oktober 2017 hade Hofors en befolkning på 9606 vilket var 72 
personer mer än prognosen. 

Byggande och bostadsmarknad 
Befolkningsutveckling och sammansättningen av befolkningen har gett upphov till ett ökat 
behov av trygghetsboende. 

Trygghetsboendet på Centralgatan 5 färdigställdes 30 juni och inflyttning påbörjades 1 augusti 
2017. Under året genomfördes även en större utredning gällande framtidens äldreboende och 
skola i Hofors. 

En strategisk grupp har tillsatts för att lägga fram förslag på vilka fastigheter Hoforshus ska äga 
och förvalta. Sannolikt kommer förslaget innebära att smärre delar av beståndet kommer att 
säljas. Tänkbara områden för nybyggnation kommer också ingå i gruppens förslag. 
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3.3 Verksamhetens utveckling och måluppfyllelse 

Väsentliga händelser under året 
Nedan framgår några av de händelser av vikt som styrelse, nämnder och bolag har lyft fram 
under perioden. Under respektive nämnd framgår detaljerad beskrivning av väsentliga 
händelser under aktuell period, se bilagor 

Kommunstyrelse:  

Under perioden har två nya chefer anställts, IT-chef och Fritidschef. 

Olika insatser pågår för att sänka sjukfrånvaron varav en är Hållbart arbetsliv. 
Värdegrundsarbetet fortsätter i organisationen och ett Personalpolitiskt program är framtaget. 
Hofors kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och som en del i detta pågår ett 
arbete med Falck Healthcare. 

Barn- och utbildningsnämnden: 

Antalet elever och barn i verksamheten har ökat under året vilket medfört behov av ytterligare 
lokaler och lärare i verksamheten 

Socialnämnden: 

Fortsatt arbete med processer, rutiner och implementering för att öka kvaliteten i 
verksamheterna. 

Platser på korttidsboendet Vårsolen har  öppnats pga ökat tryck på platser under våren. 

Upphandling av trygghetstelefoner pågår. 

Arbete med förbättrad kommunikation för att undvika vårdskador, har påbörjats. 

En person är anställd för att huvudsakligen arbeta med projektansökningar gällande framför 
allt Framtid Haga. 

Värdegrund 
Arbetet med värdegrunden påbörjades för några år sedan och vi börjar nu få rutiner på plats. 
Det här gjorde att vi var väl rustade när arbetsmiljölagen våren 2016 skärptes och 
arbetsgivaren fick ett tydligare ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bygger på återkommande nulägesbedömningar, analyser, åtgärder och 
utvärdering. 

Vi har lagt en bra grund i form av en väl förankrad målbild för vår gemensamma värdegrund, 
genom systematiska utvärderingar, genom kompetensutveckling av chefer och 
medarbetarrepresentanter och genom återkommande analyser och åtgärder ute i 
verksamheten. Regelbundna mätningar (två gånger per år) sker via kulturskattning där 
enheterna ska analysera, arbeta med samt utvärdera effekten av sina åtgärder. Vi 
kompletterar även detta med enkäter om psykosocial arbetsmiljö där vi ringar in områden som 
hot och våld, organisatorisk och social arbetsmiljö samt ledarskap. 

Vi kan också se att medarbetarnas upplevelse av kulturen förbättrats sedan den första 
mätningen våren 2015. 

Nedan finns en sammanställning på högsta nivå, Hofors kommun. Bilden visar trenden för 
medelvärdet av alla de frågor som ingår i enkäten. Man kan se att värdet stigit från ca 6,6 
första mätningen 2017 till ca 6,8 hösten 2017. 
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Hofors kommun Vår 2017 Höst 2017 

Antal erhållna svar 643 579 

   

1. Alla acceptera olikheter 7,1 7,3 

2. Alla lyssnar aktivt 6,8 7,0 

3. Alla visar gränser 6,6 6,9 

4. Alla söker information 6,6 6,9 

5. alla visar handling 6,9 7,1 

6. Alla visar engagemang 6,8 7,0 

7. Andra efterfrågar min 
kompetens 6,6 6,8 

8. Alla bejaka förbättring 6,9 7,1 

9. Alla tar ansvar 6,8 7,0 

10. Alla visar lärande 6,7 6,9 

11. Alla "går utanför boxen" 6,0 6,0 

12. Alla bekräftar varandra 6,4 6,6 

13. Jag får feedback 6,6 6,8 

14. Alla efterfrågar feedback 6,3 6,3 

15 Alla påtalar 6,5 6,7 

   

Medelvärde 6,6 6,8 

Nämndernas budgetavvikelse 
Nämndernas budgetavvikelse påvisade ett underskott på -15,8 mkr i samband med tertial 1 
och  kommunen prognostiserade ett underskott på -38,4 mkr år 2017. I delårsbokslutet hade 
kommunen ett underskott på -4,9 mkr och bedömningen var att nämnderna prognostiserade 
ett underskott på -22,1 mkr. Det slutliga resultatet för nämnderna blev -67 mkr. 

Avvikelsen grundar sig främst på att Hofors kommun har erhållit betydligt lägre statsbidrag för 
migration än budgeterat. Kommunen har även gjort en till stor pensionsinbetalning på 30 mkr. 

Efter året finns följande avvikelser hos nämnderna. 

Kommunstyrelsen -4,1 mkr: 

• Avskrivningar som missats i budgeten 
• Ökade föreningsbidrag 

Barn- och utbildningsnämnden -5,3 mkr: 

• Utökad verksamhet i förskola och grundskola 
• Lägre stadsbidrag för asylsökande/ensamkommande barn 
• Integrationskostnaderna ligger på samma nivå 
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Socialnämnden -24,8 mkr: 

• Försörjningsstöd 
• Minskade intäkter från migrationsverket 
• Externa placeringar 
• Obudgeterad verksamhet, personalkostnader 
• Ungdomsboende, nya ärenden 

   

Mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 2017 

Kommunfullmäktige -2,8 -2,9 -2,9 0,0 

Intäkter 0,0 0,0 0,1 0,1 

Kostnader -2,9 -2,9 -3,0 -0,1 

     

Kommunstyrelsen -88,7 -86,0 -90,1 -4,1 

Intäkter 50,5 48,4 53,9 5,6 

Kostnader -139,2 -134,4 -144,0 -9,6 

     

Miljö- och 
byggnadsnämnden -0,8 0,0 0,0 0,0 

Intäkter 0,8 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -1,6 0,0 0,0 0,0 

     

Barn- och 
utbildningsnämnden -233,9 -245,2 -250,5 -5,3 

Intäkter 36,7 31,6 39,5 7,9 

Kostnader -270,6 -276,8 -290,0 -13,2 

     

Socialnämnden -234,9 -254,4 -279,2 -24,8 

Intäkter 149,5 118,2 111,7 -6,5 

Kostnader -384,4 -372,6 -390,9 -18,2 

     

Gemensamt -83,0 -16,0 -48,9 -32,9 

Intäkter 2,5 119,8 2,1 -117,8 

Kostnader -85,5 -135,8 -50,9 84,9 

     

Summa 
nettokostnader -644,3 -604,5 -671,5 -67,0 

Intäkter 240,0 318,0 207,3 -110,7 

Kostnader -884,2 -922,5 -878,7 43,8 
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Överblick över de kommunövergripande målen samt måluppfyllelse 

Inledning 

Att vision och mål är kända i hela organisationen är en förutsättning för att kommunen skall 
kunna leva upp till lagens krav om god ekonomisk hushållning. Arbetet med att ständigt 
levandegöra vision och mål är därför ytterst viktigt. Genom detta förfaringssätt skapas respekt 
för helheten och möjlighet att agera efter kommunens bästa. 

Alla aktörer i Hofors kommun använder sig av målstyrning och ett gemensamt ledningssystem. 
En tydlig och effektiv styrning sätter kommuninvånarna i första fokus. 

Syftet med ledningssystemet 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. 

Det finns fem fokusområden som ska styra mot att uppnå visionen "Hofors kommun vänligast i 
Sverige- för boende, näringsliv och fritid". 

• Företagande 
• Boende 
• God ekonomisk hushållning 
• Den goda arbetsplatsen 
• Miljö 

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

Under 2017 finns det sex kommunövergripande mål och dessa följs upp nedan. Under 
respektive kommunövergripande mål finns respektive nämndmål redovisat med bedömning av 
måluppfyllelse. 

Sammanfattande bedömning och analys av kommunövergripande mål 

Kommunövergripande mål följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. De mått 
som är kopplade till Kommunens kvalitet i korthet, Näringslivsranking samt 
Medborgarundersökning följs upp en gång per år. 

Bedömning av måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen görs genom uppföljning av 
mått samt genom måluppfyllelse avseende styrelsemål, nämndmål och bolagsmål. 

Under rubrik 2.2.4.2 framgår vilka nämndmål som är kopplade till de kommunövergripande 
målen. 

Efter genomförd bedömning per augusti kan följande konstateras gällande de 
kommunövergripande målen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att måluppfyllelsen gällande de kommunövergripande 
målen ser ut enligt nedan. 

Verksamhetsmål: 

*Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat, utfallet stämmer överens med uppsatt 
mål och är uppfyllt. 

*Det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun, utfallet stämmer överens 
med uppsatt mål och är uppfyllt. 

*Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare, resultatet är inte helt uppnått jämfört med 
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uppsatt mål. 

*Hofors kommun är en positiv arbetsplats, utfallet stämmer överens med uppsatt mål och är 
uppfyllt. 

*Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling, resultatet är 
inte helt uppnått jämfört med uppsatt mål. 

Finansiellt mål: 

* För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga 
intäkterna, måluppfyllelsen är inte uppnådd  jämfört med uppsatt mål. 

Bedömning per sista december är att samtliga 4 mål är röda dvs måluppfyllelsen är inte 
uppnådd jämfört med uppsatt mål. 

De mått som finns under det finansiella målet och är uppsatta för 2017 är följande: 

Årets resultat efter finansnetto, målvärde: +7,9 mkr. Utfall per december -52,2 mkr. 

Soliditet, målvärde: 68%. Utfall per december 44,4%. 

Soliditet, inklusive ansvarsförbindelse; 17%. Utfall per december -3,0%. 

Verksamhetens nettokostnad ink. finansnetto i relation till skatteintäkter och generella bidrag, 
målvärde: 98,7%. Utfall per december: 108,0%. 

Fokusområden: 
Företagande 

Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat. 

Hofors kommun främjar ett positivt företagsklimat.   

Kommentar 

Hofors kommun 

Kommunchef och Kommunalråd har haft hög prioritet på företagsbesök under året. Under 
2017 var målsättningen att besöka 30 företag/företagare. Utfallet för året uppgår till totalt 41 
företagsbesök. Företagsbesöken har varit uppskattade av företagare och kommunledning. 
 
För fjärde året i rad har Hofors länets bästa företagsklimat. Hofors klättrar 27 platser från förra 
året. I och med klättringen till plats 116 innebär det att Hofors behåller sin plats som länsetta. 
 
I bedömning av måluppfyllelsen ingår nämnder och styrelsers bedömning av respektive mål. 
Därav bedöms målet som att utfallet stämmer överens med uppsatt mål och är uppfyllt. 

(Hofors kommun) 

Nämndmål 

 Företagarna ska ha förtroende för kommunledningen  (Kommunstyrelsen) 
 

 Samtliga enheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska ha någon form av samarbete 
med näringslivet i Hofors kommun.  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

 Skapa förtroendefulla relationer med lokala företag genom AMI.  (Socialnämnden) 
 

 Beredskap skall finnas för uppförande av nya industrihus.  (Bolag) 
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Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

 Antal genomförda 
företagsbesök  
(Kommunstyrelsen) 

 

25 41 30 

 Vad ger företagarna för 
sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen? 
SKL:s Insiktsmätning  

 

0 0 58 

 Förbättra "placering" i ranking, 
Svenskt Näringsliv  

 

116 116 130 

Fokusområden: 
Boende 

Det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun 

Det är tryggt och utvecklande att leva och bo i Hofors kommun   

Kommentar 

Måluppfyllelsen grundas framför allt på den årliga medborgarundersökning som genomförs 
under hösten av SCB. (Statistiska centralbyrån.) SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens 
medborgare ser på sin kommun. Analysmodellen som används i medborgarundersökningen 
kallas Nöjd-Kund-Index (NKI) vilket är uppbyggt dels av ett mått på den totala nöjdheten och 
på en del faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. 
 
Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland 
medborgare i kommunen. SCB har skickat ut enkäter till cirka 800 personer i Hofors kommun. 
 
Undersökningen gjordes mellan september och november 2017 och 37% av det urval på 800 
personer mellan 18-84 år svarade på enkäten i Hofors kommun. Svarsfrekvensen för 2016 
uppgick till 41%. 
 
Resultatet påvisar att det sammantagna indexet har ökat mellan 2016 och 2017. 
 

(Hofors kommun) 

Nämndmål 

 Kommuninvånarna ska uppleva att de är delaktiga i och har inflytande över vad som händer i kommunen.  
(Kommunstyrelsen) 

 

 Barn och ungdomars (6-18 år) besök på Entré ungdom ska öka utifrån 2016 års nivå.  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

 

 En kulturvecka/kulturdagar ska genomföras varje år i samverkan med kulturaktörer i kommunen.  (Barn- 
och utbildningsnämnden) 

 

 Antalet fysiska besökare som nyttjar bibliotekets tjänster ska öka utifrån 2016 års nivå.  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

 

 Måluppfyllelsen för eleverna i kommunens skolor ska öka.  (Barn- och utbildningsnämnden) 
 

 Elever i åk 8 ska ges möjlighet att besöka kulturellt evenemang/kulturinstitution inom länet.  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

 

 Ett pass per dag med fysisk aktivitet för alla elever i grundskolan ska genomföras (de dagar de inte har 
idrottslektion).  (Barn- och utbildningsnämnden) 
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Nämndmål 

 Bidra till att öka brukarnas förutsättningar att hantera sin situation.  (Socialnämnden) 
 

 Alla ska arbeta aktivt med värdegrund  (Socialnämnden) 
 

 Uthyrningsgraden ska öka under perioden.  (Bolag) 
 

 Kvarboendetid över 4 år ska öka under perioden  (Bolag) 
 

 Nöjdkundindex ska uppgå till 50%  (Bolag) 
 

 Anläggningarnas kapacitet ska säkra leveranssäkerheten.  (Bolag) 
 

 Vattenkraftstationer och dess utrustning ska kapacitetssäkras  (Bolag) 
 

 Vattenkraftsproduktionen ska utföras på ett boendevänligt sätt  (Bolag) 
 

 

Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

 Anpassad hyresnivå  (Bolag) 
 

1 1 högst 1 

 Andel som får svar på e-post 
inom två dagar, (%)  

 

92 91 85 

 Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får 
ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%)  

 

43 43 44 

 Andel som upplever ett gott 
bemötande vid kontakt med 
kommunen, (%)  

 

64 71 65 

 Nöjd Inflytande-Index -
 Helheten 
Medborgarundersökning del 1  

 

40 40 40 

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

 

56 57 57 

 Hur trygga känner sig 
medborgarna i kommunen?  

 

53 56 60 

 Hur god är kommunens 
webbinformation till 
medborgarna?  

 

71% 0% 73% 

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

 

44% 44% 44% 

Fokusområden: 
God ekonomisk hushållning 

För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter 
överstiga intäkterna 

För kommuninvånarnas bästa får inte kostnaderna för kommunens verksamheter överstiga intäkterna   

Kommentar 

Per sista december uppvisar Hofors kommun ett negativt resultat på - 52,2 mkr. 
Resultatet är för kommunen ett underskott på drygt -60,1 mkr mot det budgeterade 
resultatet på + 7,9 mkr på årsbasis. 
Underskottet beror på höga kostnader främst inom socialnämnden. 
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Men även Bun och KS uppvisar underskott. (Hofors kommun) 

Nämndmål 

 Kommunstyrelsen ska arbeta för att kommunens finansiella mål om ett årligt överskott på en procent 
uppnås.  (Kommunstyrelsen) 

 

 Varje enhet och verksamhet ska använda organisation, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser 
effektivt inom given ram.  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

 Biståndsbeslut och verksamheternas insatser ska utföras med god kvalitet utifrån gällande lagstiftning 
inom Socialnämndens ram  (Socialnämnden) 

 

 Soliditeten ska vara lika som jämförbara bostadsbolag och bolag i Hoforshus regionala närhet.  (Bolag) 
 

 Belåningsgraden ska vara högst 85%  (Bolag) 
 

 

Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

 Årets resultat efter finansnetto  
 

-53,4 -52,2 7,9 

 Soliditet  
 

55% 44% 68% 

 Soliditet, inklusive 
ansvarsförbindelse  

 

2,3% -3% 17% 

 Verksamhetens nettokostnad 
ink finansnetto i relation till 
skatteintäkter och generella 
bidrag  

 

96% 108% 98,7% 

Fokusområden: 
"Den goda arbetsplatsen" 

Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Hofors kommun är en attraktiv arbetsgivare   

Kommentar 

Hofors Kommuns Värdegrund består av värdeorden respekt, professionalism och ansvar. För 
att vi tillsammans ska kunna följa hur vårt förhållande till de beteenden som vi kopplat till våra 
värdeord utvecklas, måste vi på ett enkelt sätt kunna mäta i vilken grad värdegrunden präglar 
vår arbetsvardag. 
 
Två gånger per år genomförs nulägesskattningar (april och oktober) där medarbetare bedömer 
i vilken grad värdegrunden präglar arbetsvardagen. Kulturskattningens syfte är att respektive 
arbetsgrupp ska identifiera ett nuläge. Ett nuläge som synliggör beteenden och områden som 
idag fungerar bra eller kan utvecklas april mätningen ska även medarbetare bedöma 
ledarskap, hot och kränkningar. Kulturskattningen ger oss en förståelse för vad vi är bra på och 
vad vi skall utveckla vidare. Mätningen per april påvisar att resultatet uppgår till 6,6. Målvärdet 
för 2017 är 7.0. 
 
Resultatet för oktober påvisar ett medelvärde på 6,8. Resultatet samma period förra året 
uppgick till 6,8. 
Viktigt är att respektive enhet och verksamhet arbetar med analys av resultatet per oktober. 
(Hofors kommun) 
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Nämndmål 

 Genom utveckling och ständig delaktighet ska medarbetarna känna sig nöjda.  (Kommunstyrelsen) 
 

 All personal ska erbjudas kompetensutveckling varje år.  (Barn- och utbildningsnämnden) 
 

 Senast vid utgången av 2019 ska all personal, som har behov av det, ha tillgång till arbetsrum för enskilt 
arbete samt samtalsrum/konferensrum.  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

 Samtlig personal ska uppnå en grundläggande nivå i datorkunskap utifrån IT-strategin.  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

 

 Brukaren ska uppleva en hög grad av delaktighet och trygghet  (Socialnämnden) 
 

 

Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

 Kulturskattning, 
Värdegrundsmätning  
(Kommunstyrelsen) 

 

7% 7,2% minst 6,7% 

 Förbättra utfallet gällande 
beteenden i kulturmätningen  

 

6 6,6 minst 7 

Hofors kommun är en positiv arbetsplats 

Hofors kommun är en positiv arbetsplats   

Kommentar 

Olika insatser pågår för att sänka sjukfrånvaron varav en strategi för Hållbart arbetsliv har 
tagits fram. Insatser som prioriterats är bland annat:   

• Tydliggjort rehabiliteringsansvaret, cheferna har fått ett bättre stöd i och med att 
rehab rutinen har förtydligats 

• Tidiga insatser te x fånga korttidsfrånvaron i Sjuk och Frisk som också är ett bra verktyg 
i statistik 

• Jobba mer förebyggande och främjande, t ex utbildning kränkande särbehandling och 
SAM i stratsys 

• Cheferna delger varandra goda exempel 
• Via kulturskattningen fånga upp ”signaler” ute i organisationen 
• Tjänsten Personalstöd 

Projektet Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) har avslutats. Samtliga enheter/chefer har 
genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys. Arbetet med det systematiska 
arbetsmiljöarbete ska från och med nu nu bedrivas i Stratsys 
 
Frisktalet under året (jan-dec) uppgick till 93,36 %. Målsättningen totalt för kommunen 2017 
ligger på 93%. Frisktalet har ökat med 0,7% i jämförelse med 2016. (Hofors kommun) 

Nämndmål 

 Kommunstyrelsens  frisktal ska vara högt  (Kommunstyrelsen) 
 

 

Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

 Frisktal för Kommunstyrelsen  
(Kommunstyrelsen) 

 

94% 94,54% minst 94% 

 Frisktal  
 

93% 93,6% 93,2% 
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Fokusområden: 
Miljö 

Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling. 

Hofors kommun är en miljöinriktad kommun som bidrar till hållbar utveckling.   

Kommentar 

Uppföljning av införandet av follow me print påvisar att: 
Utskrifter som har självraderats eller ej hämtats ut i motsvarande pengar: 102 042 kr 
Sparade träd: 60,17st 
Sparat vatten: 252 717 liter 
Undvikit att skapa 8 109 kg CO2 
 
Flertalet verksamheter och lokaler/anläggningar inom Barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde är numera utrustade med kärl för källsortering och kompostering. Brännbart, 
plast, metall, pant, batterier, papper/tidningar, glas. 
 
Under året har bidragssansökan gällande ladd infrastruktur för elfordon upprättats. (Hofors 
kommun) 

Nämndmål 

 Kommunstyrelsens interna miljöarbete ska förbättras  (Kommunstyrelsen) 
 

 Samtliga verksamheter och lokaler/anläggningar inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ska 
vara utrustade med kärl för källsortering och kompostering. Brännbart, plast, metall, pant, batterier, 
papper/tidningar, glas.  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

 Trafiksituationen kring Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vara anpassade för cyklande och 
gående.  (Barn- och utbildningsnämnden) 

 

 Verksamheternas arbete ska präglas av ett miljötänkande  (Socialnämnden) 
 

 Elproduktionen ska ske på ett miljövänligt sätt  (Bolag) 
 

 

Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Mål 2017 

 Miljöbilar i 
kommunorganisationen av 
totalt antal bilar, andel (%)  

 

14 10 12 

 Hur effektiv är kommunens 
hantering och återvinning av 
hushållsavfall?  

 

46% 48% 47% 

 Hur stor är andelen inköpta 
ekologiska livsmedel?  

 

19% 19% 19% 
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3.4 Ekonomisk översikt och sammanställning 

Årets resultat 
Hofors kommun redovisar ett underskott efter 2017 om totalt -52,2 mkr och jämfört med årets 
budgeterade resultat på +7,9 mkr blir avvikelsen -56,1 mkr. Nämnderna visar negativa resultat 
efter perioden. 

Främsta orsaken till detta är ökade kostnader för externa placeringar, på exempelvis HVB-hem 
(hem för vård och boende) samt minskade intäkter från migrationsverket med 14,7 miljoner.. 
Men även en extra pensionsinbetalning på 29,,9 miljoner detta för att minska kommunens 
ansvarsförbindelse och få in den i balansräkningen. 

Mkr Not Kommunen Koncernen 

  
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 

Verksamhetens       

Intäkter 1 195,3 275,1 158,7 301,5 306,1 

Kostnader 2 -826,4 -868,1 -813,6 -871,9 -907,3 

Avskrivningar 3 -13,1 -11,4 -14,9 -58,5 -45,2 

Verksamhetens nettokostnader  -644,2 -604,4 -669,8 -628,9 -646,4 

       

Skatteintäkter 4 435,2 449,0 452,4 435,3 452,4 

Generella statsbidrag och utjämning 5 145,5 155,1 157,2 145,5 157,2 

       

Resultat efter skatteintäkter  -63,5 -0,3 -60,2 -48,1 -36,8 

       

Finansiella intäkter 6 10,1 9,2 9,9 1,1 0,0 

Finansiella kostnader 7 0 -1,0 -0,2 -2,2 -2,5 

Resultat före extraordinära poster  -53,4 7,9 -50,5 -49,3 -39,3 

       

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader    -1,7  -1,7 

skatt, uppskjuten     0,5 -1,1 

       

Årets resultat  -53,4 7,9 -52,2 -48,8 -42,1 

 Kommunen 

I kommunallagen stadgas en nedre nivå för utvecklingen i en kommun, balanskravet. 

Balanskravet innebär att resultatet varje år måste vara positivt, det vill säga intäkterna måste 
överstiga kostnaderna. Ett nollresultat är inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 

Målet för årets resultat varierar i olika kommuner. Ett riktvärde brukar vara att 
kommunsektorn som helhet ska ha ett överskott motsvarande 2% av skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning. För Hofors kommun är ett överskott motsvarande 2% ca 10 mkr. 
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Hofors kommun har som mål att årligen generera ett överskott på drygt 5 mkr, vilket medför 
att årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ligger på 1%. 

1% i resultat innebär en värdesäkring av det egna kapitalet. 

Nivån på resultatet för Hofors ligger lägre än riket beroende på att kommunen har ett positivt 
finansnetto samt att kommunen har en upparbetad likviditet och klarar med denna av 
investeringsbehovet. 

Kommunens resultat per december 2017 uppgår till -52,2 mkr, vilket är -60,1 mkr sämre än 
budget. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till -669,8 mkr vilket innebär en ökning med 4,4% 
jämfört med föregående år. 

Personalkostnaden är 459,6 mkr, vilket är en ökning med ungefär 1,4 % eller 6,4 mkr jämfört 
med bokslutet 2016. 

Skatte- och statsbidragsintäkter uppgår till 609,6 mkr, vilket är en ökning med 5% eller 
28,9 mkr jämfört med bokslut 2016. 

Finansnettot uppgår till 9,7 mkr, en minskning har skett mellan bokslutet 2016 och 2017 med 
4% eller 0,4 mkr. 

En felaktig inkomstdeklaration har inlämnats för 2016. Ett för lågt underlag för löneskatten har 
redovisat. Felaktigheten har föranlett att en kvarskatt ska betalas gällande löneskatt. En risk 
föreligger också att ett skattetillägg på 40% av aktuell kvarskatt måste erläggas. Detta innebär 
att 8 miljoner kan komma att påverka resultatet för 2018. Hofors kommer att begära 
omprövning av beslutet från skatteverket då vi anser att vi rättat till felaktigheten och att ett 
skattetillägg ej är befogat, 

Koncernen 

Koncernens resultat är -42,4 milj kr vilket är ett något bättre resultat än 2016. Koncernbolagen 
visar plusresultat vid bokslutet 2017, Hofors kommunhus koncernen visar ett resultat på 1,0, 
Hofors Energi 23,4 (vilket betyder 40% till koncernen, 9,4 milj kr) Hofors vatten 0 och 
kommunen -52,2 

Balanskravsutredning 
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger 
intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre 
år.  

Varje år skall i årsredovisning redovisas en balanskravsutredning. Kommunen uppfyller inte det 
lagstadgade balanskravet 2017 då vi har ett resultat på -52,2 mkr. Av dessa tas 29,9 mkr bort i 
balanskravsutredningen, eftersom det är en avsättning till pensioner, vilket ger ett resultat på -
22,3 mkr. 

Kommunen har inget underskott från tidigare år att återställa. 

Hofors kommun har som mål att årligen generera ett överskott på drygt 5 mkr, vilket medför 
att årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag ligger på ca 1%. 

Kommunen har gjort en pensionsinlösen på totalt 29,9 milj kr vilket kan i 
balanskravsutredningen ses som ett synnerligt skäl och får tas bort från det egentliga 
resultatet. Detta har gjorts för att minska den ansvarsförbindelse kommunen har.   
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mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Årets resultat -52,2 -53,4 -17,3 1,6 15,6 

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 -10,9 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -52,2 -64,3 -17,3 1,6 15,6 

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

Synnerliga skäl 29,9 75,5 1,2 0,0 0,0 

Årets balanskravsresultat -22,3 11,2 -10,9 1,6 10,4 

Balansräkning 
Vid bokslutet 2017 uppgår kommunens balansomslutning till 343,9 mkr, vilket är en minskning 
med 31,7 miljoner jämfört med föregående år. Koncernens balansomslutning är 936,1 vilket är 
27,9 mkr mindre än bokslutet 2016. 

Kommunens avsättningar för pensioner har minskat jämfört med föregående års bokslut, detta 
eftersom kommunen gjort en inlösen av pensioner. 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Soliditet exkl. 
pensionsåtagandet är 44,4%, vilket skall jämföras med 54,7 % föregående årsbokslut. Soliditet 
inkl. pensionsåtagandet är -3,0 %, vilket skall jämföras med 2,3 % föregående års bokslut. 
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Mrk Not Kommunen Koncernen 

  
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

Immateriella 8 0,8 2,2 0,5 0,8 0,5 

Materiella  121,3 139,6 126,8 701,3 706,4 

-mark, byggnader, publika- och tekniska 
anläggningar 9 82,0  71,5 475,9 452,5 

-maskiner och inventarier 10 28,0  30,2 193,2 200,8 

-pågående investeringar 11 11,3  24,9 32,2 53,0 

Finansiella 12 85,1 83,3 83,4 10,4 9,7 

Summa anläggningstillgångar  207,2 225,1 210,8 712,5 716,6 

       

Omsättningstillgångar       

Förråd, exploatering 13 0,0 0,0 0,0 3,0 2,3 

Kortfristiga fordringar 14 55,9 59,1 36,2 78,5 58,0 

Kassa 15 112,5 124,6 96,9 170,0 159,2 

summa omsättningstillgångar  168,4 183,7 133,1 251,5 219,5 

       

Summa tillgångar  375,6 408,8 343,9 964,0 936,1 

       

Eget kapital, avsättningar och skulder       

Övrigt eget kapital 16 259,1 268,2 205,7 326,6 270,2 

Årets resultat  -53,4 7,9 -52,2 -48,8 -42,1 

Resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa eget kapital  205,7 276,1 153,5 277,7 228,0 

       

Avsättningar       

Pensioner 17 34,4 39,5 36,9 35,2 37,7 

Övriga avsättningar 18 0,5 0,5 0,5 19,0 17,4 

Summa avsättningar  34,9 40,0 37,4 53,8 55,1 

       

Skulder       

Långfristiga 19 25,1 0,1 25,0 470,4 470,4 

Kortfristiga 20 109,9 92,6 128,0 161,7 182,6 

Summa skulder  135,0 92,7 153,0 632,1 653,0 

       

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 375,6 408,8 343,9 964,0 936,1 

       

Panter och ansvarsförbindelser       

Panter och därmed jämförliga säkerheter 23 437,3   3,1 3,1 
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Mrk Not Kommunen Koncernen 

Ansvarsförbindelser 21 197,0  163,7   

Pensionsförpliktelser som inte tigits upp      

bland skulder eller avsättningar       

Övriga ansvarsförbindelser       

Kassaflödesanalys 
Koncernen har likvida medel vid årsskiftet 2017/2018 på 159,2 mkr. Kassaflödesanalysen visar 
att likvida medel i koncernen har minskat under 2017 med -12,4 mkr. 

Vid bokslutet 2016 hade kommunen 112,5  mkr i likvida medel och vid årsskiftet 2017/2018 
hade kommunen 96,6 i kassan. 

Inlösen av pensioner gjordes under 2017, inlösen omfattar 29,9 mkr. 
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Mkr Not Kommunen Koncernen 

  
Bokslut 

2016 
Budget 

2017 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2017 

Den löpande verksamheten       

Årets resultat 16 -53,4 7,9 -52,2 -48,8 -42,4 

       

Justering för ej likviditetspåverkande poster       

-av- och nedskrivningar 3 13,1 11,4 14,9 58,5 45,2 

-förändring avsättning ökat (+)/minskat (-) 17 -1,9 2,3 2,5 -15,0 2,5 

       

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  -42,2 21,6 -34,8 -5,3 5,3 

       

Ökning(-)/minskning (+)kortfristiga fodringar 14 -13,3 0,0 19,7 5,0 20,5 

Ökning (-)/minskning(+) förråd, exploatering 13 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 

Ökning(+)/minskning (-) kortfristiga skulder 20 -4,2 0,0 18,1 -9,3 20,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -59,7 21,6 3,0 -9,1 47,4 

       

Investeringsverksamhet       

investering i immateriella 
anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

investering i materiella anläggningstillgångar 9 -22,1 -23,1 -20,1 -40,2 -60,3 

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

investering i finansiella anläggningstillgångar 12 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -24,0 -23,1 -20,3 -40,2 -60,5 

       

Finansierings verksamhet       

Nyupptagna lån 19 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 

Amortering av skuld 19 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning (-) långfristig fordran 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Minskning (+) långfristiga fordringar 12 0,0 0,0 1,7 0,0 0,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0,0 -25,0 1,7 4,8 0,7 

       

Periodens kassaflöde  -83,7 -26,4 -15,6 -44,5 -12,4 

       

Likvida medel från periodens början 15 196,2 295,5 112,5 216,1 171,6 

Likvida medel vid periodens slut 15 112,5 269,1 96,9 171,6 159,2 
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Investeringar 
IT investeringar: har skett i planerad omfattning vad avser arbetsplatsutrustning. 

Administrativt system: Utveckling av våra system sker kontinuerligt för att underlätta arbetet 
samt följa de lagar som finns. 

Genomfart Hofors: under 2013 pågick förhandlingar med Trafikverket och Region Gävleborg 
som medförde att ett avtal skrevs för byggnation av Genomfart Hofors E16. Kommer att 
genomföras under 2019. 

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 2013-2016 är oförbrukade. 
Representation i regionala forum, fram för allt att ansöka om medel från Tillväxtverket och 
Jordbruksverket. 

Fritid: Duschrummen på Hoforshallen är rustade, en aqua track är inköpt till Simhallen, samt 
att en ny åkgräsklippare är inköpt 

Mkr Bokslut 2016 Budget 2017 
Överför. fr. 

2016 
Bokslut 2017 

 Pågående 

Kommunstyrelsen 21,5 21,1 15,3 8,1 23,1 

Barn- och 
utbildningsnämnden 1,2 1,0 0,8 1,5 0,5 

Socialnämnden 0,9 1,0 5,4 0,8 1,3 

Summa 23,6 23,1 21,5 10,4 24,9 

  

Överföring av investeringar   

Nämnd Projekt Belopp 

KS IT 656 

KS Bredbandsstrategi 8 961 

KS E16 7 815 

KS Tågstationen 1 295 

KS Deponi 2 651 

KS Laddstationer 750 

KS Adm utveckling 641 

KS Infartsskyltar 673 

KS Exploatering Haga 2 932 

KS Fritid 3 804 

Summa  30 178 

BUN  0 

Summa  0 

SN Diverse 5 689 

Summa  5 689 

Totalt att föra över till 2018  35 977 
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Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtagande är 2017 437,3 mkr. 78 % av borgensåtagande avser Hoforshus 
AB, 19% avser Hofors vatten, 2% Hofors Elverk och 1% Hoåns kraft. 

Borgensåtagandet innebär i sig en risk i det fall verksamheten skulle ha svårt att fullgöra sina 
betalningar till borgenärerna. 

Hofors Kommun infriade under hösten 2015 ett borgensåtagande på 1,8 milj kr avseende 
Samkraft AB. Samtliga aktieägare och borgensmän har löst det förfallna lånet till 
Kommuninvest. Samtliga kommuner medgav anstånd med utkrävande av regressrätten. 

En försäljning av Samkraftkoncernens vindkraftverk är genomförd och anståndet med 
utkrävande av regressrätten från samtliga kommuner upphörde under maj 2016. Pengar har 
återbetalats till kommunen under 2017. Hofors fick 142,4 tkr i utdelning vilket innebär att vi 
gör en finansiell nedskrivning på 1,7 mkr. 

Övriga åtagande, leasing- och hyresavtal 
Hoforshus AB äger huvuddelen av kommunens verksamhetslokaler. 

Kommunen leasar drygt 37 personbilar. 

Kommunen borgar för koncernbolagens lån. 

Pensionsåtagande 

Pensionsförpliktelser, mkr 2017 2016 2015 2014 2013 

-Intjänande under året, individuell del 20,6 20,1 18,3 18,0 17,3 

-Avsättning 36,7 33,4 36,3 29,3 27,8 

Summa pensionsförpliktelser i balansräkningen 57,3 53,5 54,6 47,3 45,1 

Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse 163,7 197,0 289,9 296,6 307,9 

Summa pensionsförpliktelser 221,0 250,5 344,5 343,9 353,0 

Förväntad utveckling 
Kommun: 

Den förväntade befolkningsutvecklingen innebär att kommunen i snitt kommer att få ökade 
skatter och bidrag med i genomsnitt 1,7% under de kommande åren. Detta innebär att 
behovet kommer att vara fortsatt mycket stort, att anpassa, effektivisera, analysera framtida 
behov för att få en sund ekonomi. 

Befolkningsutvecklingen framåt ser ut att stabilisera sig på en nivå som medför att 
utflyttningen inte kommer att vara på den nivå som den tidigare varit. 

Hofors Elverk AB 

Den fortsatta utbyggnaden av bredband på landsbygden är inte bara viktig för Hofors elverk 
utan även för Hofors kommun. Att nå målsättningarna som Hofors kommun och Sveriges 
riksdag satte upp kommer att kräva mycket arbete. Inom elnät kommer successivt arbete med 
andra elnätbolag troligtvis öka. 

Hoforshus AB 

Behovet av ytterligare ytor för förskola, skola och moderna lokaler för äldreomsorgen kommer 
att ha mycket stor betydelse för Hoforshus under de närmaste åren. Nybyggnationer och 
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ombyggnationer kommer att kräva stora insatser i verksamheten. 

Hoåns Kraft AB 

Produktionen ska löpa på och intäkter är beroende på prisutveckling på energi. 

Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys för större poster redovisas nedan: 

o löneökning med 1 % ökar kostnaderna med cirka 4,0 mkr 
o en förändring av skatteunderlaget med 1,0 % motsvarar ökade/minskade 

skatteintäkter på +/- 4,9 mkr 
o en förändring av invånarantalet med 100 personer ökar/minskar kommunens 

skatteintäkter med cirka +/- 5,1 mkr 
o en ökad utdebitering med 1 krona motsvarar 20,0 mkr i ökade intäkter. 
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3.5 Ekonomiska nyckeltal 

Mkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2013 

Årets Resultat -52,2 -53,4 -17,3 1,6 15,6 

andel av skatteintäkter/statsbidrag -8,6 -9,2 -3,2 0,3 3,0 

andel av eget kapital -34,0 -26,0 -6,7 0,6 5,7 

      

Eget kapital 153,5 205,6 259,0 276,3 274,7 

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

Soliditet exkl. ansvarsförbindelse 44,4 54,7 61,7 63,5 59,9 

Likviditet, % (omsättningstillgångar/korta 
skulder) 104,0 153,3 209,2 99,9 115,7 

      

Verksamhetens nettokostnad inkl. 
finansnetto -659,9 -634,4 -568,0 -527,6 -506,2 

andel av skatteintäkt, % 108,0 109,2 104,0 99,7 97,0 

skattemedel och utjämning 609,6 580,7 546,3 529,5 521,8 

kronor per invånare 70 339 67 158 60 816 57 231 54 869 

      

Investeringar 24,9 22,1 12,4 15,6 -10,7 

Självfinansieringsgrad % 100 100 100 100 100 

      

Nettokostnader -669,8 -644,2 -576,7 -539,5 -514,9 

Förändring, % 0,7 0,9 0,7 0,5 1,6 

skatter och utjämning 609,6 580,7 546,3 529,5 521,8 

Förändring, % 0,5 0,9 0,1 0,2 4,6 

Finansnetto 9,7 10,1 9,8 11,9 8,7 

Förändring, % -1,0 1,0 -8,2 3,7 -51,5 

      

Övrigt      

Befolkning 9 660 9 551 9 435 9 432 9 510 

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

Väsentliga händelser 
Utvärdering av tjänsten Personalstöd har skett under hösten. Hofors kommun kommer att 
fortsätta använda tjänsten, utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt. 

Äldreomsorgen och Kost och städ implementerade Sjuk och Frisk hösten 2016. Utvärdering 
kommer att ske under våren. 

Kulturskattning genomfördes under oktober månad och fortsatt arbete med värdegrunden 
kommer att fortsätta. 

Schemaläggningsverktyget Time Care Planering har köpts in, och implementering pågår. 
Projektet kommer att avslutas under våren. 

Omorganisation har skett på Personalfunktionen under hösten. En medarbetare inom 
HR/Folkhälsa har slutat och en lön/systemförvaltare har rekryterats. En omfördelning av 
arbetsuppgifter/resurser har även skett inom lön och HR. 

Statistik och nyckeltal  

mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Personal kostnader, totalt 479,4 453,2 444,1 424,9 412,2 

Andel av externa kostnader, % 59 64 63 65 64 

      

Antal anställda 994 940 898 904 918 

-varav tillsvidare 927 901 859 848 838 

-varav visstidsanställda 67 39 39 57 50 

Medelålder 46,1 46,4 48,3 46,9 47,2 

Andel kvinnor 84 83 85 83 83 

Sysselsättningsgrad 95 95 95 94 92 

Personalrörlighet 

Antal personer Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Annan orsak 12 13 9 13 - 

Arbetsbrist 3 3 3 11 2 

Avliden 1 2 2 3 1 

Egen begäran 226 185 121 94 - 

Pension 40 27 32 36 26 

Byte av tjänst inom kommunen 271  227   

Totalt 541 217 385 144 29 
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Arbetsmiljö och hälsa 

Ohälsotal 

Mkr Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Totalt 6,6 7,4 6,8 6,0 6,1 

- varav långtid 31,9 36,0 38,4 40,3 34,5 

Åldersintervall      

0-29 6,4 4,8 3,5 4,0 6,2 

30-49 6,1 7,1 6,0 5,0 5,0 

50 - 7,3 8,5 8,3 7,3 7,1 

Kön      

Kvinnor 7,2 8,2 7,6 6,7 6,7 

Män 4,3 3,8 3,2 3,0 3,6 

Ohälsotalet har börjat sjunka igen, både den korta och den långa sjukfrånvaron har minskat. 

Rehabiliteringsrutinen har omarbetats och tydliggjorts 

Sjuk och frisk har införts, Falck Personalstöd har införts, Rehabiliteringsstödet till chefer från 
personalfunktionen har utökats 

Förebyggande insatser, utbildningar inom arbetsmiljö som Previa har gjort: 

Kränkande särbehandling Inspirationsdag med inriktning organisatorisk- och social arbetsmiljö 
(OSA) (en ny AFS) 

Arbetsgivaren utformade en strategi för ökad frisknärvaro 
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Arbetsskador och tillbud 

    Orsak              

Nämnd Skada Tillbud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

Övri
gt 

Sjukdaga
r 

KS 3 1 1  2  1          B:1 

SN 21 5 1  6 1 2 2 2 8  1 2 1   B 2, C 1 

BUN 8 2   4 2   1 2  1     B:1 

                  

Förklaring:                 

1. Elolycka, brand, explosion, 
sprängning               

2. Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller 
smittämne            

3. Den skadade föll                 

4. Den skadade slog eller stötte emot något 
(ej vid fall)             

5. Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse 
(mekanisk rörelse)          

6. Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen 
hantering)            

7. Skadad av hanterat föremål (egen 
hantering)              

8. Skadad av person (fysiskt, även 
oavsiktligt)              

9. Skadad av djur                 

10. Fysisk överbelastning (lyft eller 
ansträngande/häftig rörelse)            

11. Psykisk överbelastning (hot, 
chock)               

12. Snedtramp, feltramp, "spik"-tramp 
(ej fall)              

13. Fordonsolycka eller påkörd                

Övrigt                  

Sjukdag
ar A.ingen frånvaro 

B.1-3 
dagar 

C.4-
14 

dagar 
D.längre 
frånvaro 

E.död
sfall       

Sammanställning 2017: 

Nio enheter inom SN har anmält skada eller tillbud. Största orsaken till skada är att man blivit 
skadad av annan person, bit, riv, slag. Sex personer har halkat dels på grund av brist på 
sandning, dels av andra skäl. Åtta enheter inom BUN har anmält skada och tillbud. Största 
orsaken till skada är kalkolyckor, fyra personer har halkat på grund av brist på sandning, ingen 
längre sjukskrivning har uppkommit. 

Jämställdhet 
Likabehandlingspolicyn och Jämställdhetsplanen för Hofors kommun skrivs in i de nya 
riktlinjerna mot diskriminering, där även en rutin för hantering av diskriminering, mobbing och 
kränkande särbehandling ingår. Likabehandlingspolicyn och jämställdhetsplanen utgår därmed.   
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Pensionsavgångar 

Befattning 2017 2018 2019 2020 2021 

Adjunkt 1 0 0 0 0 

Administrativ assistent 0 1 0 0 0 

Administratör 0 0 0 1 1 

Arbetsledare 0 0 0 2 0 

Assistent 0 0 0 1 1 

Barn- o grundskolechef 0 0 0 0 1 

Barnskötare 0 0 2 1 0 

Behandlingsassistent 0 0 1 0 0 

Demenssjuksköterska 0 0 0 1 0 

Distriktssköterska 0 0 1 0 0 

Ekonomihandläggare 0 0 0 0 1 

Elevassistent 0 1 0 0 2 

Enhetschef 1 0 0 1 1 

Enhetschef/rektor 0 0 1 1 0 

Fritidspedagog 0 0 0 1 0 

Förskollärare 1 0 2 1 0 

Förstelärare 0 0 0 0 1 

Grundskollärare 0 0 0 0 1 

Habiliterare 0 1 3 0 0 

Idrottshallsvaktmästare 0 0 0 1 0 

Inköpssamordnare 0 0 1 0 0 

Karttekniker 1 0 0 0 0 

Kock/Kokerska 0 0 0 1 0 

Kock/kokerska fö äldreom 0 0 0 1 0 

Kombitjänst kost/städ 0 0 1 0 0 

Kostekonom 0 0 1 0 0 

LSS samordnare 0 0 0 1 0 

Lärare F-6 0 0 0 1 0 

Lärare obehörig 0 0 0 0 1 

Lärare textilslöjd 0 1 0 0 0 

Lärare årsk 7-9 0 1 0 0 0 

Lärare årskurs 4-9 1 0 0 0 0 

Modersmålslärare obehör 0 0 0 1 0 

Måltidsbiträde 0 0 0 1 0 

Måltidsbiträde/Lokalvård 0 1 0 0 0 

Områdesansvarig 0 0 0 1 0 

Områdeschef 1 0 0 0 0 

Personlig ass/Lass 0 1 0 0 0 

Personlig assistent LSS 0 0 0 0 1 

Sjuksköterska 0 0 0 1 0 
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Befattning 2017 2018 2019 2020 2021 

Skolsköt Medicinskt ansv 0 0 0 0 1 

Skolsköterska 0 0 0 0 1 

Skolvaktmästare 0 0 2 0 0 

Socialsekreterare 0 1 0 0 0 

Specialpedagog 0 0 0 1 2 

Systemadministratör 0 0 1 0 0 

Undersköt/Rehabassistent 0 0 0 0 1 

Undersköterska 0 2 1 1 3 

Undersköterska natt 0 0 0 2 1 

Undersköterska psykiatri 0 0 0 1 1 

Ungdomscoach 0 0 1 0 0 

Vaktmästare 0 0 0 0 1 

Vuxenvägvisare 0 0 0 0 1 

Vårdbiträde 0 1 0 1 1 

Vårdbiträde i hemtjänst 0 0 0 0 1 

Vårdbiträde natt 0 0 0 2 1 

Yrkeslärare 0 0 1 0 0 

Totalt 6 11 19 27 26 
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4 Internkontroll 

4.1 Sammanfattande bedömning och analys 

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

Årligen fastställer styrelsen och nämnderna en internkontrollplan för verksamhetsåret. 

Efter året som gått kan konstateras att i huvudsak den samlade interna kontrollen visat att 
verksamheterna och de politiska organen har en tillfredsställande kontroll, och/eller arbetar 
systematiskt för att implementera rutiner för att förbättra kontrollen över sina 
ansvarsområden. 

De risker som valts ut i respektive kontrollplan följas upp i delårsbokslut och/eller 
årsredovisningen. 

Nedan finns de risker som respektive nämnd och styrelse fattat beslut om att följa upp under 
året, enligt beslutad internkontrollplan. De risker som valts ut grundar sig på att 
riskbedömningen är Allvarlig (röd färg) och Kännbar (gulfärg). Nedan framgår åtgärder som 
vidtagits för att minska och/eller eliminera risker. 

Process/system: 
Posthantering 

Risker  Kontrollmoment 

 Handlingar försvinner  (Kommunstyrelsen) 
 

 Finns rutin vid felleverans av internpost?  
(Kommunstyrelsen) 

Kommentar Tertial 1 2017 
Samverkan har skett med Postnord för att förbättra den 
externa och interna postgången. 
Rutinen vid felleverans är att vi tar foto på felaktig post 
och skickar detta till chefen för postnord i Sandviken. 
Vi ändrar också  postnummer hos olika avsändare för att 
minimera felaktigheter. 
Det enda och rätta postnumret är: 813 81 
(vid paketleverans 813 32) (Kommunstyrelsen) 

Process/system: 
Skolplikt 

Risker  Kontrollmoment 

 Eleverna fullgör inte sin skolgång  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

 

 Följs rutiner för att säkerställa att eleverna 
genomför sin skolgång  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

Process/system: 
Diskriminering och kränkande behandling 

Risker  Kontrollmoment 

 Elever mår dåligt och har därmed svårigheter 
att uträtta skolarbete och nå uppsatta mål  
(Barn- och utbildningsnämnden) 

 

 Följs rutinerna gällande diskriminering och 
kränkande behandling  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 
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Process/system: 
Måluppfyllelse 

Risker  Kontrollmoment 

 Eleverna saknar kunskaper och godkända 
betyg för vidare studier.  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

 

 Uppföljning av resultat  (Barn- och 
utbildningsnämnden) 

Process/system: 
Genomförandeplaner 

Risker  Kontrollmoment 

 Att inte rätt insatser ges i rätt tid och i rätt 
omfattning  (Socialnämnden) 

 

 Att  aktuell genomförandeplan finns  
(Socialnämnden) 

Kommentar Vi arbetar kontinuerligt med att alla brukare 
ska ha en genomförandeplan och att de speglar 
uppdraget. Genomförandeplanerna revideras efter 
behov och vid förändring av biståndsbeslut. Då 
statistiken i Treserva inte stämmer är det svårt att ha full 
koll på om alla har upprättade genomförandeplaner. 
(Socialnämnden) 

 Efterlevnad av genomförandeplaner.  
(Socialnämnden) 

Kommentar Vid uppföljning av beslutade insatser (SoL 
ÄO ) har genomgång av genomförandeplaner gjorts. 
Handläggaren har vid uppföljningen kontrollerat om 
genomförandeplan funnits och om planen stämt överens 
med beslut. Vistelse på korttidsboende har inte räknats 
med. 
För perioden oktober - december har 64 uppföljningar 
genomförts. 49 av dessa hade genomförandeplan. 15 
hade inte genomförandeplan. 32 av 
genomförandeplanerna stämde överens med besluten. 
17 av genomförandeplanerna stämde inte överens med 
besluten.  (Socialnämnden) 

Process/system: 
Arbetsmiljöorganisation 

Risker  Kontrollmoment 

 Medarbetare utsätts för risker i arbetet vilket 
kan leda till ohälsa och/eller sjukskrivning  
(Kommunstyrelsen) 

 

 Att arbetsmiljölag, föreskrifter, rutiner och riktlinjer 
följs.  (Kommunstyrelsen) 

 Alla chefer ska aktivt arbeta med systematiskt 
arbetsmiljöarbete och dokumentera/följa upp i 
Stratsys  (Kommunstyrelsen) 

Process/system: 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Risker  Kontrollmoment 

 Att inte risker upptäcks  (Socialnämnden) 
 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete  (Socialnämnden) 

Kommentar Första året vi arbetar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Stratsys och alla enheter har kommit 
igång men utvecklingspotential finns.  (Socialnämnden) 
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Process/system: 
Avtalstrohet 

Risker  Kontrollmoment 

 Skadestånd  (Kommunstyrelsen) 
 

 Finns rutin för direktupphandlingar?  
(Kommunstyrelsen) 

Process/system: 
Ekonomisk uppföljning 

Risker  Kontrollmoment 

 Felaktiga beslut  (Kommunstyrelsen) 
 

 Månadsuppföljning  (Kommunstyrelsen) 

Kommentar Se tidigare analys. (Kommunstyrelsen) 

Process/system: 
Förvaltning av kommunens fasta egendom 

Risker  Kontrollmoment 

 Uteblivna intäkter  (Kommunstyrelsen) 
 

 Kontrollera kontrakt mot mall  (Kommunstyrelsen) 

Kommentar Underliggande kontrakt ej synade. 
(Kommunstyrelsen) 

Process/system: 
Brandskyddsarbete 

Risker  Kontrollmoment 

 Stora personella och materiella skador  
(Kommunstyrelsen) 

 

 Verksamheterna ska återkoppla SBA (systematiskt 
brandskydds arbete) mot säkerhetschef  
(Kommunstyrelsen) 

Process/system: 
Informationssäkerhet 

Risker  Kontrollmoment 

 Dataintrång  (Kommunstyrelsen) 
 

 Brandvägg  (Kommunstyrelsen) 

Kommentar För närvarande görs bara kontroller om det 
finns indikationer eller misstanke om ev. händelser eller 
störningar. Rutiner för regelbundenhet och 
larmförfarande kommer att tas fram. (Kommunstyrelsen) 

 Otillåten insyn i datasystem  
(Kommunstyrelsen) 

 

 Systemlogg  (Kommunstyrelsen) 

Process/system: 
Att avvikelsehanteringen är känd i hela organisationen 

Risker  Kontrollmoment 

 Att en allvarlig händelse sker  
(Socialnämnden) 

 

 Att rutin följs  (Socialnämnden) 

Kommentar Ett omfattande arbete har gjorts under 2017 
med framtagande av rutiner/lathundar för att 
implementera dessa under 2018 (Socialnämnden) 
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Process/system: 
Loggkontroll 

Risker  Kontrollmoment 

 Att upptäckt av olovlig läsning ej sker  
(Socialnämnden) 

 

 Loggkontroll  (Socialnämnden) 

Kommentar Rutinen har ej följt ska revideras- 
(Socialnämnden) 
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5 Koncernbolagen 

5.1 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. 
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5.2 Hofors Kommunhus AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2017 2016 

Rörelsens intäkter 6,2 5,7 

Rörelsens kostnader -6,2 -5,7 

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 kommunhus AB:s uppdrag är att samordna verksamheterna inom koncernen för att de 
totala resurserna ska utnyttjas effektivt. Bolaget har med detta uppdrag att se till att 
verksamheten i övriga delar i bolagskoncernen bedrivs effektivt. Bolaget beslutar själv hur 
denna tillsyn ska ske. 

5.3 Hoforshus AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2017 2016 

Rörelsens intäkter 183,2 164,2 

Rörelsens kostnader -158,7 -135,1 

Avskrivningar -18,5 -16,8 

Rörelsens resultat före finansiella poster 6,0 12,3 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -10,1 -30,6 

Resultat efter finansiella poster -4,1 -18,3 

Bokslutsdispositioner 3,0 3,0 

Resultat före skatt -1,1 -15,3 

Skatt -0,2 0,0 

Årets resultat -1,3 -15,3 

Hoforshus har enligt ägardirektivet som uppdrag att tillhandahålla bostäder för livets alla 
skeden och ändamålsenliga lokaler för de mindre företagen och kommunala verksamheterna 
samt att vara en resurs för att stimulera och främja kommunens näringsliv. 

Hoforshus har även direktiv att samordna och utföra insatser inom fastighetsskötsel och -
underhåll, skötsel av vägar, parker och lekplatser samt elnät. 
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5.4 Hoåns Kraft AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2017 2016 

Rörelsens intäkter 1,2 1,4 

Rörelsens kostnader -1,3 -1,4 

Avskrivningar -0,1 0,0 

Rörelsens resultat före finansiella poster -0,2 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 

Resultat efter finansiella poster -0,2 0,0 

Bokslutsdispositioner 0,2 0,0 

Resultat före skatt 0,0 0,0 

Skatt 0,0 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 

Hoåns kraft har till uppdrag att äga bolag samt äga och förvalta anläggningar för produktion av 
elenergi. Bolaget ska producera, inköpa, distribuera och sälja energi. 

5.5 Hofors Elverk AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2017 2016 

Rörelsens intäkter 33,4 33,0 

Rörelsens kostnader -22,2 -20,6 

Avskrivningar -4,2 -4,7 

Rörelsens resultat före finansiella poster 7,0 7,7 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 

Resultat efter finansiella poster 6,9 7,6 

Bokslutsdispositioner -6,9 -7,6 

Resultat före skatt 0,0 0,0 

Skatt 0,0 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 

Hofors Elverks uppdrag är att vara kommunens instrumentför att göra elkraften tillgänglig för 
fastigheter och övriga användare, genom att erbjuda överföring av elektricitet i eget elnät. 
Bolaget ska bedriva produktionen av energi för deltäckning av överförningsförluster. Bolaget 
ska även tillhandahålla nät för överföring av fiberoptiska- och elektroniska signaler. 

  



Hofors kommun, Årsredovisning 2017 40(59) 

5.6 Hofors Vatten AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2017 2016 

Rörelsens intäkter 28,5 27,6 

Rörelsens kostnader -22,4 -21,4 

Avskrivningar -5,4 -5,6 

Rörelsens resultat före finansiella poster 0,7 0,6 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,7 -0,6 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 

Resultat före skatt 0,0 0,0 

Skatt 0,0 -0,4 

Årets resultat 0,0 -0,4 

Hofors vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
Hofors kommun vilket omfattar produktionen och distributionen av rent vatten, avdelningar 
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. 

5.7 Hofors Energi AB 

Mkr Bokslut Bokslut 

 2017 2016 

Rörelsens intäkter 57,5 60,9 

Rörelsens kostnader -27,3 -27,8 

Avskrivningar -3,5 -5,0 

Rörelsens resultat före finansiella poster 26,7 28,1 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -3,4 0,0 

Resultat efter finansiella poster 23,3 28,1 

Bokslutsdispositioner 0,0 3,8 

Resultat före skatt 23,3 31,9 

Skatt 0,0 -7,0 

Årets resultat 23,3 24,9 

Hofors Energi AB ägs till 40 % av Hofors Kommun. Företaget bedriver fjärrvärmeverksamhet i 
centrala Hofors och inom OVAKOs industriområde. Bolaget producerar och levererar även 
ånga till OVAKOs processer. Med en turbin kopplad till bolagets biobränsle panna i Hofors 
produceras även el. 

Bolaget har inga anställda. Bolaget köper drift- och underhållstjänster samt administrativa 
tjänster från moderbolaget Värmevärlden. 
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6 Kommunens kvalitet i korthet 

6.1 Kommunens kvalitet i korthet ( KKiK) 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) har ett politiskt ägarskap. Det grundläggande syftet har 
sedan starten 2006 varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i 
dialog med medborgarna. Under 2006 bjöds ett antal kommunstyrelseordföranden in till SKL 
för att ge sin bild av vilka områden som är väsentliga att ha kunskap om. Begränsning och 
jämförelse var ledord. 

I år görs mätningen för 11: året i rad. Ca 260 kommuner deltar och i öppenheten och 
transparensens tecken jämförs resultaten i syfte att utbyta erfarenheter och sprida lärande i 
kommun Sverige. Under åren har mått och indikatorer bytts ut och en bank med 
kompletterande mått har byggs upp vid sidan om de ordinarie. Jämförelse över tid för att se 
trender är viktigt i ett styrperspektiv 

6.2 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 tyvärr försämrats på många 
områden, dock har kvalitetsaspekterna inom LSS och äldreomsorg blivit bättre. även nöjd 
region index har blivit bättre på helheten och tryggheten. 

Trygghetsaspekter. där är det ingen mätning gjord 2016 och 2017. 

Delaktighet och kommunens information. Resultaten är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Effektivitet. Ingen mätning är gjord 2016 och 2017 

Kommunen som samhällsutvecklare. De mått som blivit mätta under 2016 och 2017 har 
förbättrade eller oförändrade. 

Många av måtte är svåra att mäta och kommunen har haft svårt att få fram riktiga resultat 
vilket gjort att man valt att inte mäta dess. 
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6.3 Din kommuns tillgänglighet 

  Mått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

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

74% 92% 91% 

 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? 

56% 54% 52% 

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

 74% 43% 

 Hur många 
timmar/vecka har 
huvudbiblioteket i 
kommunen öppet 
utöver tiden 08-17 på 
vardagar? 

5 5 5 

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

15 16 16 

 Hur stor andel av dem 
som erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten 
får plats på önskat 
placeringsdatum? 

  24% 

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

  60 

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

125  48 

 Hur lång är 
handläggningstiden i 
snitt (dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd? 

16  18 

 Barn per årsarbetare  i 
förskolan, antal 

4,98 4,89 4,9 

 Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -
  helhetssyn, andel (%) 

92 93 97 
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  Mått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

 Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -
  helhetssyn, andel (%) 

88 83 74 

 Delaktighetsindex, andel 
(%) av maxpoäng 

41 44 44 

 Ej återaktualiserade 
ungdomar 13-20 år ett 
år efter avslutad 
utredning eller insats, 
andel (%) 

75  86 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, andel (%) 

17 19 19 

 Elever i åk 3 som klarat 
alla delprov för 
ämnesproven i SV, Sv2 
och MA, hemkommun, 
genomsnittlig andel (%) 

66,5 72,1 49,4 

 Elever i åk 6 med lägst 
betyget E för 
ämnesproven i SV, Sv2, 
EN och MA, 
hemkommun, 
genomsnittlig andel (%) 

90,5  76 

 Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

79,61 85,58 81,52 

 Elever i årskurs 8: 
Sammanvägt resultat -
 elevernas syn på skolan 
och undervisningen, 
andel (%) 

76,29 67 64 

 Förvärvsarbetande 
invånare 20-64 år, andel 
(%) 

77,96 78,21  

 Hushållsavfall som 
återvinns genom 
materialåtervinning, 
inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

46 48 48 

 Huvudbibliotekets 
öppethållande utöver 
08-17 på vardagar, 
timmar/vecka 

5 5 5 

 Informationsindex för 
kommunens webbplats -
 Totalt 

66,48 70,7  

 Invånare som någon 
gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, 
andel (%) 

8,15 7,24 7,2 

 Kostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 

141 372,09 148 162,85  
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  Mått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

 Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/brukare 

255 945,21 232 512,66 233 000 

 Kostnad i förhållande till 
andel som ej fullföljer 
ett gymnasieprogram, 
kr/elev 

27 489,99 33 685,44 30 614,91 

 Kostnad per 
betygspoäng i åk. 9 i 
kommunala skolor, 
kr/betygspoäng 

444,48 506,8 554,15 

 Kostnad särskilt boende 
äldreomsorg exkl 
lokalkostnader, 
kr/brukare (-2013) 

  962 000 

 Kvalitetsaspekter LSS 
grupp- och 
serviceboende , andel 
(%) av maxpoäng 

86  96 

 Kvalitetsaspekter särskilt 
boende äldreomsorg, 
andel (%) av maxpoäng 

62,67  67,14 

 Miljöbilar av personbilar 
och lätta lastbilar enl 
MFS, % 

17,65 15,38 9,65 

 Nyregistrerade företag 
helårsprognos utifrån 
första halvåret, 
antal/1000 invånare 

2,7 2,7 2,09 

 Nöjd Region-Index -
 Helheten 

55 56 57 

 Nöjd Region-Index -
 Trygghet 

54 53 56 

 Omsorgs- och 
serviceutbud hemtjänst 
äldreomsorg, andel (%) 
av maxpoäng 

51,52  48,48 

 Personal i förskola, antal 
barn/heltidspersonal 
(närvarande) 

3,4   

 Personalkontinuitet, 
antal personal som en 
hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, 
medelvärde 

  12 

 Plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, 
andel barn (%) 

  24 

 Simhallens 
öppethållande utöver 
08-17 på vardagar, 
timmar/vecka 

15 16 16 

 Sjukpenningtalet, 
dagar/registrerad 
försäkrad 

11,32 12,29  
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  Mått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

 Valdeltagande i senaste 
kommunvalet, (%) 

81,58 81,58 81,58 

 Väntetid i antal dagar 
från ansökningsdatum 
till erbjudet 
inflyttningsdatum till 
särskilt boende, 
medelvärde 

125 96 48 

 Väntetid i antal dagar 
från första 
kontakttillfället för 
ansökan vid nybesök till 
beslut inom 
försörjningsstöd, 
medelvärde 

16  18 

 Väntetid i antal dagar för 
de barn som inte fått 
plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, 
medelvärde 

  60 

 Återvinningscentralens 
öppethållande utöver 
08-17 på vardagar, 
timmar/vecka 

5 7 7 

6.4 Trygghetsaspekter i din kommun 

  Mått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

 Hur trygga känner sig 
medborgarna i 
kommunen? 

54 53 56 

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

3,4   

6.5 Din delaktighet och kommunens information 

  Mått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

 Hur stor andel av 
kommunens 
röstberättigade röstade i 
senaste kommunvalet? 

81,6%   

 Hur god är kommunens 
webbinformation till 
medborgarna? 

66% 71% 0% 

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

41% 44% 44% 
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6.6 Din kommuns effektivitet 

  Mått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

 Andel behöriga elever 
till något nationellt 
program på gymnasiet 

79,6%   

 Hur nöjda är brukarna 
med sitt särskilda 
boende? 

88   

 Hur nöjda är brukarna 
med den hemtjänst de 
erhåller? 

92   

 Andelen inte 
återaktualiserade 
ungdomar ett år efter 
avslutad 
insats/utredning 

75%   
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6.7 Din kommun som samhällsutvecklare 

  Mått Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 

 Vad ger företagarna för 
sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen? SKL:s 
Insiktsmätning 

56 0 0 

 Hur effektiv är 
kommunens hantering 
och återvinning av 
hushållsavfall? 

46% 46% 48% 

 Hur stor är 
kommunorganisationens 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar? 

9%   

 Hur stor är andelen 
inköpta ekologiska 
livsmedel? 

17% 19% 19% 

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

55 56 57 

 Förbättra "placering" i 
ranking, Svenskt 
Näringsliv 

214 116 116 
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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. 

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

Redovisningsprinciperna för Hofors kommun är oförändrade jämfört med föregående år. 

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 
Redovisad skatteintäkt består av tre delar: 

1. Preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo under året. 

2. Prognos för slutavräkning. Detta innebär för varje år att en upplupen eller förutbetald intäkt 
redovisas beroende på prognosens utfall. 

3. Differensen mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten för 
föregående inkomstår. 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner och 
landstings (SKL), augustiprognosen. 

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. 
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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   3- 5 
• Immateriella anläggningstillgångar   5 

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 (2017: 22 400 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 påbörjat detta arbete under våren 2015 och en handlingsplan har 
arbetats fram för hur kommunen ska hantera komponentavskrivning. Tjänstemän inom 
tekniska och fritid har fått ut listor på de anläggningar som berörs, för att expertisen ska kunna 
ta fram de olika komponenterna. En ny chef har anställts och kommer att tillsammans med 
chef för tekniska och Dalakommunerna att ta fram riktlinjer för olika komponenter. 

Kommunen har även gjort vissa prioriteringar i handlingsplanen för att arbetsinsatsen inte ska 
överstiga nytta och väsentlighet. 

Koncernbolagen gjorde 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. 
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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 37 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 

  2 017 2 016 2 017 2 016 

Not 1 Verksamhetens intäkter     

 Driftredovisningens intäkter  195,3 306,1 278,9 

 Försäljningsintäkter 12,4    

 Taxor och avgifter 10,0    

 Hyror och Arrenden 12,6    

 Bidrag 118,6    

 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 5,0    

 Övriga intäkter 0,1    

 Summa verksamhetens intäkter 158,7 195,3 306,1 278,9 

      

Not 2 Verksamhetens kostnader     

 Driftredovisningens kostnader  -826,4 -907,3 -858,0 

 Löner och sociala avgifter -457,9    

 Pensionskostnader -72,6    

 Bränsle energi och vatten -4,9    

 Köp av huvudverksamhet -112,1    

 Lokal- och markhyror -58,5    

 Lämnade bidrag -34,1    

 Övriga kostnader -73,5    

 Summa verksamhetens kostnader -813,6 -826,4 -907,3 -858,0 

      

Not 3 Avskrivningar   -45,2 -56,8 

 Avskrivningar immateriella tillgångar -0,5 -0,9   

 Avskrivningar byggnader och anläggningar -6,7 -7,6   

 Avskrivningar maskiner och inventarier -7,7 -4,7   

 Summa avskrivningar -14,9 -13,1 -45,2 -56,8 

      

Not 4 Skatteintäkter     

 Preliminär kommunalskatt 454,3 439,0 454,3 439,0 

 Preliminär slutavräkning innevarande år -1,9 -3,8 -1,9 -3,8 

 Summa skatteintäkter 452,4 435,2 452,4 435,2 

      

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning     

 Inkomstutjämnings bidrag 84,5 74,5 84,5 74,5 

 Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Regleringsavgift 0,0 -0,4 0,0 -0,4 

 Kostnadsutjämning, inkl LSS 44,6 40,5 44,6 40,5 
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   Kommunen Koncernen 

 Generella bidrag, staten 11,7 13,9 11,8 11,0 

 Kommunal fastighetsavgift 16,4 16,9 16,4 16,9 

 Summa generella statsbidrag och utjämning 157,2 145,4 157,3 142,5 

      

Not 6 Finansiella intäkter     

 Utdelning aktier, andelar 8,0 8,0 0,0  

 Ränteintäkter 0,8 0,9 0,0  

 Övriga finansiella intäkter 1,1 1,2 0,0  

 Summa finansiella intäkter 9,9 10,1 0,0 0,0 

      

Not 7 Finansiella kostnader     

 Räntekostnader -0,2 0,0 -2,5 -1,1 

 Summa finansiella kostnader -0,2 0,0 -2,5 -1,1 

      

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar     

 Redovisat värde vid årets början 0,8 1,7 0,8 1,7 

 Årets investeringar 0,2  0,2  

 Årets avskrivningar -0,5 -0,9 -0,5 -0,9 

 Redovisat värde vid periodens slut 0,5 0,8 0,5 0,8 

      

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar     

 Redovisat värde vid årets början 78,2 87,1 475,9 488,5 

 Årets investeringar 0,0 -1,5   

 Avskrivningar -6,7 -7,4 -23,3 -12,6 

 Redovisat värde vid periodens slut 71,5 78,2 452,6 475,9 

      

Not 
10 Maskiner och inventarier     

 Redovisat värde vid årets början 27,9 11,5 193,2 174,7 

 Årets investeringar 17,2 21,0 7,6 18,5 

 Avskrivningar -14,9 -4,6   

 Övriga förändringar     

 Redovisat värde vid periodens slut 30,2 27,9 200,8 193,2 

      

Not 
11 Pågående investeringar     

 Redovisat värde vid årets början 11,3 12,4 32,2 32,2 

 Investeringar, nettoförändringar 13,6 -1,1 20,8  

 Redovisat värde vid periodens slut 24,9 11,3 53,0 32,2 

      

Not Finansiella  anläggningstillgångar     
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   Kommunen Koncernen 

12 

 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   

 -varav aktieägartillskott 2,7 2,7   

 Summa aktier i dotterbolag 79,1 79,1 0,0 0,0 

      

 Andelar i intresseföretag och föreningar   4,4 4,4 

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

 Kommuninvest 2,9 2,9 2,9 2,9 

 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 3,9 3,9 8,3 8,3 

      

 Långfristiga fordringar     

 Övriga , Samkraft AB 0,4 2,1 1,4 2,1 

 Summa långfristiga fordringar 0,4 2,1 1,4 2,1 

      

 Summa finansiella tillgångar 83,4 85,0 9,7 10,4 

      

Not 
13 Förråd, exploatering   2,3 3,0 

 Exploatering, Hammardammen 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Summa förråd, exploatering 0,0 0,0 2,3 3,0 

      

Not 
14 Kortfristiga fordringar     

 Kundfordringar 6,1 6,4 21,1 17,5 

 Statsbidrags fodring 6,5 24,9  24,9 

 Övriga fordringar kort fristiga fodringar 10,1 11,0 17,1 20,6 

 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 13,5 13,6 19,8 15,6 

 Summa kortfristiga fordringar 36,2 55,9 58,0 78,5 

      

Not 
15 Kassa och bank     

 Koncernkonto 75,8 111,1 138,1 168,6 

 Övriga bankkonton 21,1 1,4 21,1 1,4 

 Summa kassa och bank 96,9 112,5 159,2 170,0 

      

Not 
16 Eget kapital     
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   Kommunen Koncernen 

 Övrigt eget kapital 205,7 259,1 269,9 320,3 

 Årets resultat -52,2 -53,4 -42,4 -48,8 

 Resultatutjämningsreserv  0,0  0,0 

 Utgående eget kapital 153,5 205,6 228,0 271,5 

      

Not 
17 Avsättningar för pensioner     

 Särskild avtals/ålderpension 29,5 26,9 37,7 28,3 

 Ålder- och efterlevande pension 0,2 0,8   

 Summa pensionsavsättningar 29,7 27,7 37,7 28,3 

 Löneskatt, 24,26% 7,2 6,7 9,1 6,9 

 Summa avsättningar inkl löneskatt 36,9 34,4 46,8 35,2 

      

 Aktualiseringsgrad 97 % 95 %   

      

 Ingående avsättning 34,4 36,3 33,3 37,1 

 Nya förpliktelser under året 2,5 -5,4 4,4 -11,7 

 varav     

 -Nyintjänad pension 3,2 0,1  0,1 

 -Ränte- och basbeloppsberäkning 0,1 0,3  0,3 

 -Övrig post -0,2 0,0  0,0 

 Årets utbetalningar -1,1 -1,9  -1,9 

 Förändring av löneskatt 0,5 -0,4 0,5 -2,3 

 Summa avsatt till pensioner 36,9 34,4 37,7 33,3 

      

Not 
18 Övriga avsättningar   17,0 18,5 

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

 Summa  avsättningar 0,5 0,5 17,5 19,0 

      

Not 
19 Långfristiga skulder     

 långfristig skuld bank, externa kreditinstitut 25,0 25,0 459,6 436,0 

 övriga 0,0 0,1 10,8 34,4 

 Summa långfristiga skulder 25,0 25,1 470,4 470,4 

      

Not 
20 Kortfristiga skulder     

 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 0,3 0,6 0,7 3,0 

 Leverantörsskulder 30,4 25,1 25,0 38,6 

 Moms och särskild punktskatt 0,8 0,5 0,8 0,5 

 Personalskatter, avgifter och löneavdrag 16,3 15,8 16,3 15,8 
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   Kommunen Koncernen 

 övriga kortfristiga skulder 7,3 3,9 35,4 15,6 

 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 73,2 64,0 105,1 88,1 

 Summa kortfristiga skulder 128,0 109,9 182,6 161,7 

      

Not 
21 Ansvarsförbindelser     

 Ingående pensioner intjänade före 1998 131,7 158,5 131,7 158,5 

 Summa pensionsförpliktelser 131,7 158,5 131,7 158,5 

 Löneskatt på pensioner, 24,26 % 32,0 38,5 32,0 38,5 

 Utgående ansvarsförbindelser 163,7 197,0 163,7 197,0 

      

Not 
22 

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

      

Not 
23 Borgensförbindelser och ställda panter     

 Hoforshus AB 437,3 437,3  0,0 

 Räddningstjänstförbundet, pensioner    0 

 Ansvar för egnahem och småhus    0 

 Fastighetsintäckning   3,1 3,1 

 Summa borgensförbindelser och ställda panter 437,3 437,3 3,1 3,1 

      

Not 
24 

Hofors kommun har i november 2003 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB: s samtliga förplikterser. Samtliga 274 kommuner som 
per 2011-12-31 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 ovannämnda 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 ovannämnda 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala värde till 
342 483 929 484 kr och totala tillgångar till 
349 243 746 321 kr. Kommunens andel av förpliktelsen 
uppgick till 490 351 720 kr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 501 228 423 kr.     

  



Hofors kommun, Årsredovisning 2017 56(59) 

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. 
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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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