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Kallelse till kommunfullmäktige  

Måndagen den 21 november 2022, kl. 18:00 
Röda salongen, Hässleholm Kulturhus 
 

I tur att justera: Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Ersättare:  Stefan Larsson och Erika Heil-Utbult 
Tid och plats för justering: Kl. 13:00 måndagen den 28 november, sammanträdesrum     
  Kronhjorten, stadshuset 

Föredragningslista    

 

 Hässleholms kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Landstings kongress 2023 

  

 Ärenden   

1. Frågor och interpellationer 

Inga inlämnade frågor och interpellationer  
 

   

2. Valärenden 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-11-08 
 • VLB protokoll 2022-11-21.pdf 
 • VLB protokoll 2022-11-07 
 

   

3. Bestämmelser om ordning för inkallande av ersättare i de av 
kommunfullmäktige förrättade valen 

Handlingar 

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-11-08 
 

  

4. Anmälningsärenden 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-11-10 
 • Redovisning obesvarade motioner  
 

   

5. Inlämnade motioner 

Inga inlämnade motioner  
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 Kommunfullmäktige 

 

 

 

6. Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 2022  

Handlingar   

 • KF protokoll 2022-10-24  
 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-09-20 
 • Delårsrapport januari-augusti med helårsprognos 2022 
 • Revisorernas granskningsutlåtande 2022-10-13 
 • Revisorernas granskning av delårsrapporten  
 

  

7. Skattesats 2023  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-10-26 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-17 
 

  

8. Utökad kommunal borgen för Hässleholms Fibernät AB  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-10-26 
 • Hässleholms Fibernät AB protokoll 2022-09-26 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-09-06 
 • Bilaga 1 Ekonomi 
 • Hässleholms Fibernät AB protokoll 2022-02-28 
 • Hässleholms fibernät AB tjänsteskrivelse 2022-02-21 
 

  

 
Kommunfullmäktige 
 

Erik Berg (M) 
Ordförande 
 

 
Sänds i närradio, 98,9 Mhz och via www.hassleholm.se/kfwebbradio 



Re TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 
2022-11-08 
 
 
 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
0451-26 83 57 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Valärenden 

 
KLF 2022/761 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i arbetsmarknadsnämnden 
Tommy Malenström (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
arbetsmarknadsnämnden. Avsägelsen beviljades och valet av ny ersättare 
bordlades vid sammanträdet den 24/10.  

Nomineringar 
Ingen nominering har inkommit.  

 

Övriga valärenden framgår av valberedningens protokoll enligt separat 
bilaga. 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Louise Davidsson  
Kommunsekreterare 



Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Sekreterare: 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässlehems lokaler, 2022-11-21, kl. 9:00-10:16 

Ulf Berggren (SD), ordförande 
Joachim Fors (S), vice ordförande 
Torsten Nilsson (M) 
Stefan Svensson (Iill) 
Jacob Johansson (FV) 
Anna Pålsson (C) 
Marianne Littke (L) 
Hans-Göran Hansson (MP) 

Magnus Åkeborn. 

Kenny Hansson, Erika Heil-Utbult,Jonas Klein, Monica Ero, Ann-Kristine 
J ohnsson, Håkan Björk. 
Kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Joachim Fors 
Jacob Johansson 

Måndagen den 21 november 2022, Stadshuset 

§§ 28- 53 

Louise Davidsson 

Ordförande 
Ulf Berggren (SD) 

Justerare 
Joachim Fors (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
,, 0 ,, ,, '17 - Sammanträdesdatum 

2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Innehållsförteckning 

Val av kommunrevision 

Val av arbetsmarknadsnämnd 

Val av barn- och utbildningsnämnd 

Val av kultur- och fritidsnämnd 

Val av miljö- och stadsbyggnadsnämnd 

Val av omsorgsnämnd 

Val av socialnämnd 

Val av teknisk nämnd 

Val av valnämnd 

Val av överförmyndare 

Val av styrelse i Hässlehem AB 

Val av styrelse i Hässleholms Industribyggnads AB 

Val av styrelse i Byggaren 3 Fastighets AB 

Val av styrelse i Hässleholm M6 AB 

Val av styrelse i Hässleholm Norra Station AB 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät holding AB 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät AB 

Val av styrelse i Hässleholm Miljö AB 

Val av ledamot i Kristianstad Airport AB 

Val till Anton Anderssons stiftelse, Vittsjö 

Val av gode män jordbruks- och skogsfrågor 

Val av gode män tätortsförhållanden 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 28 

§ 29 

§ 30 

§ 31 

§ 32 

§ 33 

§ 34 

§ 35 

§ 36 

§ 37 

§ 38 

§ 39 

§ 40 

§ 41 

§ 42 

§ 43 

§ 44 

§ 45 

§ 46 

§47 

§ 48 

§ 49 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera § 50 

Val av ledamot och ersättare till Kommunförbundet AV Media Skåne § 51 

Val till Samordningsförbundet Skåne Nordost Finsam § 52 

Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuner § 53 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässl holms 
kommun 

Valberedningen 

§ 28 

Val av kommunrevision 
Dnr: KLF 2022/781 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse revisorer, inklusive ordförande och 1 :e och 
2:e vice ordförande, för granskning av verksamheten under de fyra följande åren 
med start 2023-01-01 enligt nedan. 

Ledamot (9 st) Parti 

1 ( ordf) Christer Karlsson s 
2 (1:e vice ordf) Patrik Tysper SD 

3 (2:e vice ordf) Johan Berglund M 

4 Conny Johansson SD 

5 Leif Nilsson M 

6 Berit Wirödal KD 

7 Lars-Göran Hjertkvist KD 

8 Helena Bengtsson s 
9 Emil Nilsson C 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 9.06 - 9.07. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Berit Wirödal (KD) till revisor. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

4 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag med den inkomna nomineringen under 
proposition och finner förslagen bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen består av 9 ledamöter, varav 3 ledamöter utgör presidiet. 
Revisorerna väljs för granskning av verksamheten under de fyra följande åren, vilket 
innebär att de kommer att ha fullgjort sina uppdrag först under det femte året efter 
valet, sedan granskningen av det fjärde årets verksamhet avslutats. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 1, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 

Valberedningen 

Justering 

:51 lf- 1 Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Va/beredningen 

§ 29 

Val av arbetsmarknadsnämnd 
Dnr: KLF 2022/795 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ledamöter samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden enligt 
nedan. 

Ledamöter (7 st) Parti 

1. (ordf.) Urban Widmark M 

2. (1 :e vice ordf.) Jens Lindholm SD 

3. (2:e vice ordf.) Meta Jarl s 
4. Daniel Talmid SD 

5. Agnetha Dentback KD 

6. Ola Lindahl s 
7. Mohamed Chehade V 

2. För samma period utses ersättare i arbetsmarknadsnämnden enligt nedan. 

Ersättare (3 st) Parti 

1. Roger Olsson SD 

2. Karin Nilsson M 

3. Thomas Lindell s 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmarknadsnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare. 

Valberedningen 

Justering 

LI- I 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 2, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Arbetsmarknadsnämnden 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

7 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 30 

Val av barn- och utbildningsnämnd 
Dnr: KLF 2022/796 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ledamöter samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden enligt 
nedan. 

Ledamöter (11 st) Parti 

1. ( ordf.) Stefan Larsson M 

2. (1 :e vice ordf.) Hanna Sjöstrand SD 

3. (2:e vice ordf.) Joachim Fors s 
4. Harriette Halmberg SD 

5. Daniel Talmid SD 

6. Mikkel Jöns son SD 

7. Kenny Hansson M 

8. Stefan Svensson KD 

9. Monica Era s 
10. Ulf Nilsson s 
11. Magnus Åkeborn V 

2. För samma period utses ersättare i barn- och utbildningsnämnden enligt nedan. 

Ersättare (6 st) Parti 

1. Monica Rosenqvist SD 

2. Darek Oztrowski SD 

3. Charlotta Eroldsson M 

4. Kjell-Åke Lundin FV 

5. Christel Torstensson s 
6. Laila Bäckman V 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Reservationer 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) reserverar sig mot beslutet i 
punkt 1. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet 
avseende punkt 2. 

Yrkande 

Marianne Littke (L) nominerar Thomas Haraldsson (L) till ledamot på plats 
nummer 8 i liggande förslag till beslut. 

Torsten Nilsson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut i punkt 1 mot Marianne Littkes 
förslag och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut skriver 1 och den som vill bifalla Marianne Littkes förslag skriver 2." 

7 röster på förslag 1 och 2 röster på förslag 2 lämnas. 

Valberedningen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut. 

Ordförande ställer därefter punkt 2 i liggande förslag till beslut under proposition 
och finner förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. Vid 
valberedningens sammanträde den 7 november 2022 nominerade Marie Hult (L) 
Thomas Haraldsson (L) till ledamot och det har således inkommit fler nomineringar 
än det finns platser i nämnden. Ärendet bordlades vid valberedningens 
sammanträde den 7 november. 

Valberedningen 

Justering 

:SF tJ-1 Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2022-11-21 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 3, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
De valda 
Barn- och utbildningsnämnden 

Valberedningen 

Justering ll-1 Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 31 

Val av kultur- och fritidsnämnd 
Dnr: KLF 2022/797 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ledamöter samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden enligt 
nedan. 

Ledamöter (11 st) Parti 

1. ( ordf.) Paul Thurn SD 

2. (1 :e vice ordf.) Margreth Segerstein M 

3. (2:e vice ordf.) Connie Asterman s 
4. Torgny Holmberg SD 

5. Jens Lindholm SD 

6. Jonny Dolkov SD 

7. Per Lind M 

8. Erika Heil-Utbult KD 

9. Michael Tingdahl s 
10. Susanne Asserfors s 
11. Ann-K.ristin Johnsson C 

2. För samma period utses ersättare i kultur- och fritidsnämnden enligt nedan. 

Ersättare (6 st) Parti 

1. Jan Ringdahl SD 

2. Sverre Albinsson SD 

3. Gunnel Gustavsson KD 

4. Mikael Björklund FV 

5. Christer Andersson s 
6. Pierre Bäckman V 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Va/beredningen 

Reservationer 

Marianne Littke (L) och Hans-Göran Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet i 
punkt 1. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet 
avseende punkt 2. 

Yrkande 

Marianne Littke (L) nominerar Thomas Haraldsson (L) till ledamot på plats 8 i 
liggande förslag till beslut. 

Hans-Göran Hansson (MP) instämmer i Marianne Littkes yrkande. 

Torsten Nilsson (M) och Jacob Johansson (FV) yrkar bifall till liggande förslag till 
beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut i punkt 1 mot Marianne Littkes 
förslag och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut skriver 1 och den som vill bifalla Marianne Littkes förslag skriver 2." 

7 röster på förslag 1 och 2 röster på förslag 2 lämnas. 

Valberedningen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut i punkt 1. 

Ordförande ställer därefter punkt 2 i liggande förslag till beslut under proposition 
och finner förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. Vid 
valberedningens sammanträde den 7 november 2022 nominerade Marie Hult (L) 
Thomas Haraldsson (L) till ledamot och det har således inkommit fler nomineringar 
än det finns platser i nämnden. Ärendet bordlades vid valberedningens 
sammanträde den 7 november. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

12 (53) 



Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 4, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Valberedningen 

Justering u- 1 Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 32 

Val av miljö- och stadsbyggnadsnämnd 
Dnr: KLF 2022/798 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ledamöter samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
enligt nedan. 

Ledamöter (11 st) Parti 

1. ( ordf.) Paul Thurn SD 

2. (1 :e vice ordf.) Bo Persson M 

3. (2:e vice ordf.) Johan Lindman s 
4. Anita Nilsson SD 

5. Lars Klees SD 

6. Andreas Novotny M 

7. Isabelle Mandegård KD 

8. Jonas Klein FV 

9. Ann Olausson s 
10. Jonas Andersson s 
11. Ingrid Widell C 

2. För samma period utses ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden enligt 
nedan. 

Ersättare (6 st) Parti 

1. Cecilia T önning SD 

2. Mikkel Jönsson SD 

3. Bengt Troedsson M 

4. Greger Gustavsson KD 

5. Sofia Knutsson s 
6. Greger J ohnsson s 

Valberedningen 

Justering ll- 1 Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Reservationer 

Marianne Littke (L) och Hans-Göran Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet i 
punkt 1. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet 
avseende punkt 2. 

Yrkande 

Hans-Göran Hansson (MP) nominerar sig själv som ledamot på plats nummer 8 i 
liggande förslag till beslut. 

Marianne Littke (L) instämmer i Hans-Göran Hanssons förslag. 

Torsten Nilsson (M), Stefan Svensson (KD) och Jacob Johansson (FV) yrkar bifall 
till liggande förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut i punkt 1 mot Hans-Göran 
Hanssons förslag och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut skriver 1 och den som vill bifalla Hans-Göran Hanssons förslag skriver 2." 

7 röster på förslag 1 och 2 röster på förslag 2 lämnas. 

Valberedningen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut i punkt 1. 

Ordförande ställer därefter punkt 2 under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. Vid 
valberedningens sammanträde den 7 november 2022 nominerade Hans-Göran 
Hansson (MP) sig själv till ledamot och det har således inkommit fler nomineringar 
än det finns platser i nämnden. Ärendet bordlades vid valberedningens 
sammanträde den 7 november. 

Valberedningen 

Justering u- 1 Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 5, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 33 

Val av omsorgsnämnd 
Dnr: KLF 2022/799 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ledamöter samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden enligt nedan. 

Ledamöter (11 st) Parti 

1. ( ordf.) Robin Gustavsson KD 

2. (1 :e vice ordf.) Susanne Lottsfeldt SD 

3. (2:e vice ordf.) Christer Welinder s 
4. Torgny Halmberg SD 

5. Karina Olsson SD 

6. Gunilla Zadig M 

7. Ann Persson M 

8. Nilla Swärden M 

9. Annette Badics s 
10. Anders Wallentheim s 
11. Katarina Olsson V 

2. För samma period utses ersättare i omsorgsnämnden enligt nedan. 

Ersättare (6 st) Parti 

1. Mats Ekvall SD 

2. Mats Andersson SD 

3. Margareta Lindkvist KD 

4. Ulrika Barnekow Widmark FV 

5. Margareta Rud s 
6. Anna Johansson s 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) och Torsten Nilsson (M) yrkar bifall till liggande förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 6, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Omsorgs förvaltningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Håsslehalms 
kommun 

Valberedningen 

§ 34 

Val av socialnämnd 
Dnr: KLF 2022/800 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ledamöter samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande i socialnämnden enligt nedan. 

Ledamöter (11 st) Parti 

1. ( ordf.) Sven Lundh SD 

2. (1 :e vice ordf.) J ärgen Nilsson M 

3. (2:e vice ordf.) Lena Nilsson s 
4. Tony Knutsson SD 

5. Harriette Holmberg SD 

6. Marina Hallgren SD 

7. Joakim Karlsson M 

8. Mats Björklund KD 

9. Elo J ohannesen s 
10. Linda Ingvarsson s 
11. Nellie Krabbe V 

2. För samma period utses ersättare i socialnämnden enligt nedan. 

Ersättare (6 st) Parti 

1. Emilie Ströberg SD 

2. Maija-Liisa Mogensen M 

3. Gilbert Nathell KD 

4. Jacob Johansson FV 

5. Thore Friberg s 
6. Anna Pålsson C 

Valberedningen 

Justering 

u-- I 

Utdraget bestyrkes 

19 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 7, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Socialförvaltningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

20 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 35 

Val av teknisk nämnd 
Dnr: KLF 2022/801 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ledamöter samt ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande i tekniska nämnden enligt nedan. 

Ledamöter (11 st) Parti 

1. ( ordf.) Ulf Berggren SD 

2. (1 :e vice ordf.) Simon Berneblad KD 

3. (2:e vice ordf.) Benny Petersson s 
4. Johan Peltonen SD 

5. Ken Breisch SD 

6. Ulrik Moberg SD 

7. Axel J ohnsson M 

8. Ernst Herslow FV 

9. Pia Litbo s 
10. Olof Asserfors s 
11. Magnus Olsson C 

2. För samma period utses ersättare i tekniska nämnden enligt nedan. 

Ersättare (6 st) Parti 

1. Roger Lood SD 

2. Erica Lundström SD 

3. Mats Erlingsson M 

4. Elias Höghäll KD 

5. Ingrid Nyman s 
6. Martin Pålsson s 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

21 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Reservationer 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) reserverar sig mot beslutet i 
punkt 1. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet 
avseende punkt 2. 

Yrkande 

Hans-Göran Hansson (MP) föreslår Håkan Björk (MP) som ledamot på plats 
nummer 8 i liggande förslag till beslut. 

Jacob Johansson (FV), Stefan Svensson (KD) och Torsten Nilsson (M) yrkar bifall 
till liggande förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut i punkt 1 mot Hans-Göran 
Hanssons förslag och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut skriver 1 och den som vill bifalla Hans-Göran Hanssons förslag skriver 2." 

7 röster på förslag 1 och 2 röster på förslag 2 lämnas. 

Valberedningen har därmed beslutat att bifalla liggande förslag till beslut i punkt 1. 

Ordförande ställer därefter punkt 2 under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. Vid valberedningens 
sammanträde den 7 november 2022 nominerade Hans-Göran Hansson (MP) Håkan 
Björk (MP) till ledamot och det har således inkommit fler nomineringar än det finns 
platser i nämnden. Ärendet bordlades vid valberedningens sammanträde den 7 
november. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

22 (53) 



Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 7, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Tekniska förvaltningen 

Valberedningen 

Justering 

SF 
Utdraget bestyrkes 

23 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 36 

Val av valnämnd 
Dnr: KLF 2022/802 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ledamöter samt ordförande och 
vice ordförande i valnämnden enligt nedan. 

Ledamöter (7 st) Parti 

1. ( ordf.) Christer Caesar KD 

2. (vice ordf.) Christer Welinder s 
3. Håkan Spångberg SD 

4. Bert-Arne Brorsson SD 

5. Mats Erlingsson M 

6. Margareta Axelsson s 
7. Magnus Akeborn V 

2. För samma period utses ersättare i valnämnden enligt nedan. 

Ersättare (3 st) Parti 

1. Sebastian Johansson M 

2. Elias Höghäll KD 

3. Lars Olsson C 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Torsten Nilsson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Valnämnden består av sju ledamöter och tre ersättare. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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1Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 9, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 

Valberedningen 

Justering u- I 

Utdraget bestyrkes 

25 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 37 

Val av överförmyndare 
Dnr: KLF 2022/803 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses överförmyndare enligt nedan. 

Parti 
1. SD 

2. För samma period utses en ersättare för överförmyndaren enligt nedan. 

I Ersättare (1 st) 
Magnus Åkeborn 

I ~arti I 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har en överförmyndare och en ersättare till 
överförmyndaren. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 10, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 

Valberedningen 

Justering 

SP Ur I 

Utdraget bestyrkes 

26 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

H .. ssleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 38 

Val av styrelse i Hässlehem AB 
Dnr: KLF 2022/804 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses 
ledamöter, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Hässlehem AB enligt 
nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 

1. (ordf.) Torsten Nilsson M 

2. (vice ordf.) Bengt Andersson s 
3. Hanna Sjöstrand SD 

4. Ulf Berggren SD 

5. AndreLådö KD 

6. Mohamed Chehade V 

7. Susanne Asserfors s 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässlehem AB. Styrelsen ska bestå av minst 
sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 11, att bordlägga ärendet. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

27 (53) 



Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Hässlehem AB 

Valberedningen 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Utdraget bestyrkes 

28 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 39 

Val av styrelse i Hässleholms Industribyggnads AB 
Dnr: KLF 2022/806 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses 
ledamöter, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Hässleholms 
Industribyggnads AB enligt nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 

1. ( ordf.) Stefan Larsson M 

2. (vice ordf.) Joachim Fors s 
3. Susanne Lottsfeldt SD 

4. Daniel Talmid SD 

5. Lina Bengtsson M 

6. Lena Wallentheim s 
7. Thomas Lindell s 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholms Industribyggnads AB. Styrelsen 
ska bestå av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 12, att bordlägga ärendet. 

Valberedningen 

Justering 

:sF tf I 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
HIBAB 

Valberedningen 

Justering 

3F {f 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Utdraget bestyrkes 

30 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 40 

Val av styrelse i Byggaren 3 Fastighets AB 
Dnr: KLF 2022/807 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses 
ledamöter, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Byggaren 3 Fastighets 
AB enligt nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 

1. ( ordf.) Stefan Larsson M 

2. (vice ordf.) Joachim Fors s 
3. Susanne Lottsfeldt SD 

4. Daniel Talmid SD 

5. Lina Bengtsson M 

6. Lena Wallentheim s 
7. Thomas Lindell s 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Byggaren 3 Fastighets AB. Styrelsen ska 
bestå av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 13, att bordlägga ärendet. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
HIBAB 

Valberedningen 

Justering 

;sF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Utdraget bestyrkes 

32 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 41 

Val av styrelse i Hässleholm M6 AB 
Dnr: KLF 2022/808 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses 
ledamöter, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Hässleholm M6 AB 
enligt nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 

1. ( ordf.) Stefan Larsson M 

2. (vice ordf.) Joachim Fors s 
3. Susanne Lottsfeldt SD 

4. Daniel Talmid SD 

5. Lina Bengtsson M 

6. Lena Wallentheim s 
7. Thomas Lindell s 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholm M6 AB. Styrelsen ska bestå av 
minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 14, att bordlägga ärendet. 

Valberedningen 

Justering 

Sf 
Utdraget bestyrkes 

33 (53) 



Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
HIBAB 

Valberedningen 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Utdraget bestyrkes 

34 (53) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässl · holms 
kommun 

Valberedningen 

§42 

Val av styrelse i Hässleholm Norra Station AB 
Dnr: KLF 2022/809 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses 
ledamöter, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Hässleholm Norra 
Station AB enligt nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 

1. ( ordf.) Stefan Larsson M 

2. (vice ordf.) Joachim Fors s 
3. Susanne Lottsfeldt SD 

4. Daniel Talmid SD 

5. Lina Bengtsson M 

6. Lena Wallentheim s 
7. Thomas Lindell s 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholm Norra Station AB. Styrelsen ska 
bestå av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 15, att bordlägga ärendet. 

Valberedningen 

Justering 

3t /J-
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Va/beredningen 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
HIBAB 

Valberedningen 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

H •. ssleholms 
kommun 

Valberedningen 

§43 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät holding AB 
Dnr: KLF 2022/810 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses 
ledamöter, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Hässleholms fibernät 
holding AB enligt nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 

1. ( ordf.) J erry Andersson SD 

2. (vice ordf.) Monica Ero s 
3. Roger Olsson SD 

4. Sebastian Johansson M 

5. Vakant 

6. Ulf Nilsson s 
7. Lena Nilsson s 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP), Marianne Littke (L) och Jacob Johansson (FV) avstår 
från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholm fibernät holding AB. Styrelsen 
ska bestå av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 16, att bordlägga ärendet. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Hässleholms fibernät holding AB 

Valberedningen 

Justering 

LI- I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 44 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät AB 
Dnr: KLF 2022/811 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses 
ledamöter, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Hässleholms fibernät 
AB enligt nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 

1. ( ordf.) J erry Andersson SD 

2. (vice ordf.) Monica Ero s 
3. Roger Olsson SD 

4. Sebastian Johansson M 

5. Vakant 

6. Ulf Nilsson s 
7. Lena Nilsson s 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP), Marianne Littke (L) och Jacob Johansson (FV) avstår 
från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholm fibernät AB. Styrelsen ska bestå 
av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 17, att bordlägga ärendet. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Hässleholms fibernät AB 

Valberedningen 

Justering 

JF 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§45 

Val av styrelse i Hässleholm Miljö AB 
Dnr: KLF 2022/812 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses 
ledamöter, ordförande och vice ordförande till styrelsen för Hässleholm Miljö AB 
enligt nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 

1. ( ordf.) Christer Caesar KD 

2. (vice ordf.) Andreas Dahlberg s 
3. Anita Nilsson SD 

4. Axel Heinonen M 

5. Thom Nilsson FV 

6. Irene Nilsson s 
7. Arne Persson C 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholm Miljö AB. Styrelsen ska bestå av 
minst sex och högst 8 ledamöter och utses för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 18, att bordlägga ärendet. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Hässleholm Miljö AB 

Valberedningen 

Justering 

5F Ll 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 46 

Val av ledamot i Kristianstad Airport AB 
Dnr: KLF 2022/813 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden från och med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 utses 
en ledamot till styrelsen för Kristianstad Airport AB enligt nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 
1. Hanna Nilsson SD 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har en plats som ledamot i styrelsen för Kristianstad Airport 
AB. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 19, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Kristianstad Airport AB 

Valberedningen 

Justering u- I 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§47 

Val till Anton Anderssons stiftelse, Vittsjö 
Dnr: KLF 2022/814 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ledamöter enligt nedan. 

Ledamot/ ersättare Parti 

1. Sverre Albinsson SD 

2. Sebastian Johansson M 

3. Johnny Olofsson s 
4. Ingrid Widell C 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har 4 platser i Anton Anderssons stiftelse. Enligt stiftelsens 
stadgar ska ledamot vara bosatt i Vittsjö. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 20, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 48 

Val av gode män jordbruks- och skogsfrågor 
Dnr: KLF 2022/816 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses gode män enligt följande: 

Gode män (5 st) Parti 

1. J erry Andersson SD 

2. Mats Erlingsson M 

3. Robin Gustavsson KD 

4. Lars-Göran Wiberg C 

5. Gustaf Karlström C 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har att utse fem gode män kunniga i jordbruks- eller skogsfrågor att vid 
behov tjänstgöra vid lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet eller den kommunala 
lantmäterimyndigheten. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 22, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässl · holms 
kommun 

Valberedningen 

§ 49 

Val av gode män tätortsförhållanden 
Dnr: KLF 2022/817 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses gode män enligt följande: 

Gode män (5 st) Parti 

1. Conny Johansson SD 

2. Mats Erlingsson M 

3. Kenneth Wirödal KD 

4. Conny Bengtsson s 
5. Vakant 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har att utse fem gode män med erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden att vid behov tjänstgöra vid lantmäteriförrättning hos 
Lantmäteriet eller den kommunala lantmäterimyndigheten. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 23, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 

Valberedningen 

Justering tt Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 50 

Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet 
Sydarkivera 
Dnr: KLF 2022/818 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses en ledamot i Kommunalförbundet 
Sydarkivera enligt följande: 

I I Ledamot (1 st) 
1. Christer Caesar 

1. För samma period utses en ersättare enligt följande: 

I Ersättare (1 st) 
Lena Wallentheim 

I ~arti I 

Reservationer 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Christer Caesar (KD) till ledamot. 

Joachim Fors (S) nominerar Lena Wallentheim (S) till ersättare. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner dem bifallna. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har att utse en ledamot och en ersättare till förbundsfullmäktige i 
Kommunalförbundet Sydarkivera. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
komm11n 

Valberedningen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 24, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Sydarkivera 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 51 

Val av ledamot och ersättare till Kommunförbundet AV 
Media Skåne 
Dnr: KLF 2022/821 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses en ledamot i Kommunförbundet 
AV Media Skåne enligt följande: 

I Ledamot (1 st) 
Lars Klees I ~~rti I 

2. För samma period utses en ersättare enligt följande: 

I Ersättare (1 st) 
Monica Ero 

I ~arti I 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har en plats som ledamot och en plats som ersättare i 
Kommunförbundet AV Media Skånes direktion. Till ledamot eller ersättare i 
direktionen får, enligt förbundsordningen, endast den som är ledamot eller ersättare 
kommunfullmäktige väljas. 

Förbundet ska ha tre revisorer som väljs för samma mandatperiod som direktionen. 
Tre av medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer, varefter tre 
nya medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod tills alla 
medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod. 

Hässleholms kommun utsåg revisor mandatperioden 2018-2022 och ska sålunda 
inte välja revisor denna mandatperiod. 

Valberedningen 

Justering 

3F 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 25, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
AV Media Skåne 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kornmun 

Valberedningen 

§ 52 

Val till Samordningsförbundet Skåne Nordost Finsam 
Dnr: KLF 2022/822 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses en ledamot i 
Samordningsförbundet Skåne Nordost (Pinsam) enligt nedan. 

I Ledamot (1 st) 
Sven Lundh 1 

~~rti 
1 

2. För samma period utses en ersättare enligt nedan. 

I Ersättare (1 st) 
Meta Jarl 

I ~arti I 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har, enligt förbundsordningen som börjar gälla den 1 januari 2023, att 
utse en ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen. Ordförandeskapet följer 
mandatperioden och innehas växelvis mellan Hässleholm och Kristianstad. 
Kristianstads kommun har uppdraget som ordförande från 1 januari 2023. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 26, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Samordningsförbundet Skåne Nordost Pinsam 

Valberedningen 

Justering 

3F 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

H ... ssleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 53 

Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuner 
Dnr: KLF 2022/766 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses ombud till Skånes Kommuners 
förbundsmöte enligt nedan. 

Ombud (6 st) Parti 

1. Hanna Nilsson SD 

2. Ulf Berggren SD 

3. Lina Bengtsson M 

4. Simon Berneblad KD 

5. Lena Wallentheim s 
6. Joachim Fors s 

2. För samma period utses ersättare i Skånes Kommuners förbundsmöte enligt 
nedan. 

Ersättare (6 st) Parti 

1. Paul Thurn SD 

2. Susanne Lottsfeldt SD 

3. Urban Widmark M 

4. Christer Caesar KD 

5. Magnus Akeborn V 

6. Anders Edwall C 

3. Ersättare inkallas enligt samma ordning som gäller för kommunens nämnder. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Hans-Göran Hansson (MP) och Marianne Littke (L) avstår från att delta i beslutet. 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Yrkande 

Anna Pålsson (C) nominerar Anders Edwall (C) till ersättare. 

Omröstning 

Ordförande ställer först punkt 1 under proposition och finner det bifallet. Han 
ställer därefter punkt 2 med inkommen nominering under proposition och finner 
förslagen bifallna. Han ställer slutligen punkt 3 under proposition och finner även 
det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Ombud och ersättare ska väljas till Skånes Kommuners förbundsmötet för 
mandatperioden 2023 - 2027. 

Förbundsmötet utgörs av 149 ombud och minst lika många ersättare som utses av 
medlemskommunernas fullmäktige. Alla medlemskommuner har minst ett ombud. 
Övriga ombud fördelas mellan medlemskommunerna utifrån antal invånare vid 
ingången av det år då val till kommunfullmäktige senast ägt rum (1 januari 2022). 

Varje kommun beslutar om ordningen i vilken ersättare från kommunen ska 
inkallas. Ersättare föreslås inkallas enligt samma ordning som gäller för kommunens 
nämnder. 

Ärendets tidigare behandling 

Valberedningen beslutade 2022-11-07, § 27, att bordlägga ärendet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Skånes Kommuner 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Valberedningen 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer: 

Sekreterare: 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Föreningslokal, Kulturhuset, 2022-11-07 kl. 13:00-13:45 

Ulf Berggren (SD), ordförande 
Joachim Fors (S), vice ordförande 
Torsten Nilsson (M) 
Stefan Svensson (KD) 
Anita Peterson (V) 
Anna Pålsson (C) 
Hans-Göran Hansson (MP) 

Jonas Klein (FV), Marie Hult (L). 

Sven Lundh, Kenny Hansson, Monica Ero, Magnus Akeborn, Ann-Kristine 
Johnsson, Håkan Björk. 
Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davidsson 

Joachim Fors 
Torsten Nilsson 

Måndag 7 november 2022 kl. 15:00, Stadshuset 

§§ 1 - 27

Louise Davidsson 

Ordförande 

Justerare 

Ulf� 

Joachim Fors (S) 

1 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
,,'Cl'V,,V 

~ 
i~ I 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

Innehållsförteckning 

Val av kommunrevision 

Val av arbetsmarknadsnämnd 

Val av barn- och utbildningsnämnd 

Val av kultur- och fritidsnämnd 

Val av miljö- och stadsbyggnadsnämnd 

Val av omsorgsnämnd 

Val av socialnämnd 

Val av teknisk nämnd 

Val av valnämnd 

Val av överförmyndare 

Val av styrelse i Hässlehem AB 

Val av styrelse i Hässleholms Industribyggnads AB 

Val av styrelse i Byggaren 3 Fastighets AB 

Val av styrelse i Hässleholm M6 AB 

Val av styrelse i Hässleholm Norra Station AB 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät holding AB 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät AB 

Val av styrelse i Hässleholm Miljö AB 

Val av ledamot i Kristianstad Airport AB 

Val till Anton Anderssons stiftelse, Vittsjö 

Val av begravningsombud 

Val av gode män jordbruks- och skogsfrågor 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

§8 

§9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§15 

§ 16 

§ 17 

§ 18 

§19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

2 (30) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholm.s 
kommun 

Valberedningen 

Val av gode män tätortsförhållanden § 23 

Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera § 24 

Val av ledamot och ersättare till Kommunförbundet AV Media Skåne § 25 

Val till Samordningsförbundet Skåne Nordost Finsam § 26 

Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuner § 27 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§1 

Val av kommunrevision 
Dnr: KLF 2022/781 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Ulf Berggren (SD) nominerar Patrik Tysper (SD) till vice ordförande och Conny 
Johansson (SD) till ledamot. 

Stefan Svensson (KD) nominerar Lars-Göran Hjertkvist (KD) till ledamot. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen består av 9 ledamöter, varav 3 ledamöter utgör presidiet. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§2 

Val av arbetsmarknadsnämnd 
Dnr: KLF 2022/795 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Agnetha Dentback (KD) till ledamot. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsmarknadsnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Arbetsmarknadsnämnden 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

3f 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11 -07 

Hässleholm.s 
kommun 

Valberedningen 

§3 

Val av barn- och utbildningsnämnd 
Dnr: KLF 2022/796 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar sig själv till ledamot. 

Marie Hult (L) nominerar Thomas Haraldsson (L) till ledamot. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
ko,nmun 

Valberedningen 

§4 

Val av kultur- och fritidsnämnd 
Dnr: KLF 2022/797 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 13.14-13.16. 

Yrkande 

Marie Hult (L) nominerar Thomas Haraldsson (L) till ledamot. 

Stefan Svensson (KD) nominerar Erika-Heil Utbult (KD) till ledamot och Gunnel 
Gustavsson (KD) till ersättare. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§5 

Val av miljö- och stadsbyggnadsnämnd 
Dnr: KLF 2022/798 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Hans-Göran Hansson (MP) nominerar sig själv till ledamot. 

Stefan Svensson (KD) nominerar Isabelle Mandegård (KD) till ledamot och Greger 
Gustavsson (KD) till ersättare. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§6 

Val av omsorgsnämnd 
Dnr: KLF 2022/799 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Robin Gustavsson (KD) till ordförande och 
Margareta Lindkvist (KD) till ersättare. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Omsorgs förvaltningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§7 

Val av socialnämnd 
Dnr: KLF 2022/800 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Mats Björklund (KD) till ledamot och Gilbert 
Natell (KD) till ersättare. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Socialförvaltningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§8 

Val av teknisk nämnd 
Dnr: KLF 2022/801 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Simon Berneblad (KD) till 1 :e vice ordförande 
och Elias Höghäll (KD) till ersättare. 

Hans-Göran Hansson (MP) nominerar Håkan Björk (MP) till ledamot. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Tekniska förvaltningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§9 

Val av valnämnd 
Dnr: KLF 2022/802 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Valnämnden består av sju ledamöter och tre ersättare. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Va/beredningen 

§ 10 

Val av överförmyndare 
Dnr: KLF 2022/803 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har en överförmyndare och en ersättare till 
överförmyndaren. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 11 

Val av styrelse i Hässlehem AB 
Dnr: KLF 2022/804 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Andre Lådö (KD) till ledamot. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässlehem AB. Styrelsen ska bestå av minst 
sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Hässlehem AB 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (30) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 12 

Val av styrelse i Hässleholms Industribyggnads AB 
Dnr: KLF 2022/806 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholms Industribyggnads AB. Styrelsen 
ska bestå av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
HIBAB 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

15 (30) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Va/beredningen 

§ 13 

Val av styrelse i Byggaren 3 Fastighets AB 
Dnr: KLF 2022/807 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Byggaren 3 Fastighets AB. Styrelsen ska 
bestå av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
HIBAB 

Valberedningen 

Justering 

Jf 
Utdraget bestyrkes 

16 (30) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§14 

Val av styrelse i Hässleholm M6 AB 
Dnr: KLF 2022/808 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholm M6 AB. Styrelsen ska bestå av 
minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
HIBAB 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

17 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 15 

Val av styrelse i Hässleholm Norra Station AB 
Dnr: KLF 2022/809 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullrnäktige utser styrelse för Hässleholm Norra Station AB. Styrelsen ska 
bestå av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det att val till kommunfullrnäktige förrättats, intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
HIBAB 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

18 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 16 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät holding AB 
Dnr: KLF 2022/810 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholm fibernät holding AB. Styrelsen 
ska bestå av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Hässleholms fibernät holding AB 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

19 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Hässleholms 
kommun 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Valberedningen 

§ 17 

Val av styrelse i Hässleholms fibernät AB 
Dnr: KLF 2022/811 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholm fibernät AB. Styrelsen ska bestå 
av minst sex och högst åtta ledamöter och utses för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Hässleholms fibernät AB 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

20 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 18 

Val av styrelse i Hässleholm Miljö AB 
Dnr: KLF 2022/812 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar Christer Caesar (KD) till ordförande. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige utser styrelse för Hässleholm Miljö AB. Styrelsen ska bestå av 
minst sex och högst 8 ledamöter och utses för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Hässleholm Miljö AB 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

21 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 19 

Val av ledamot i Kristianstad Airport AB 
Dnr: KLF 2022/813 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har en plats som ledamot i styrelsen för Kristianstad Airport 
AB. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Kristianstad Airport AB 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

22 (30) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 20 

Val till Anton Anderssons stiftelse, Vittsjö 
Dnr: KLF 2022/814 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Anna Pålsson (C) nominerar Ingrid Widell (C) till ledamot. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har 4 platser i Anton Anderssons stiftelse. Enligt stiftelsens 
stadgar ska ledamot vara bosatt i Vittsjö. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Anton Anderssons stiftelse, Vittsjö 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

23 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 21 

Val av begravningsombud 
Dnr: KLF 2022/815 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige följande beslut 

För perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 föreslår Hässleholms kommun Stefan 
Svensson (KD) som begravningsombud. 

Yrkande 

Stefan Svensson (KD) nominerar sig själv till begravningsombud. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har möjlighet att föreslå begravningsombud till Länsstyrelsen i Skåne. 
Uppdraget som begravningsombud är opolitiskt och ombudet ska vara en för 
uppdraget lämplig och kvalificerad person med kunskaper inom ekonomi samt med 
kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och 
begravningsseder. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Länsstyrelsen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

24 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 22 

Val av gode män jordbruks- och skogsfrågor 
Dnr: KLF 2022/816 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Anna Pålsson (C) nominerar Lars-Göran Wiberg (C) och Gustaf Karlström (C) till 
gode män. 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har att utse fem gode män kunniga i jordbruks- eller skogsfrågor att vid 
behov tjänstgöra vid lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet eller den kommunala 
lantmäterimyndigheten. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

25 (30) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 23 

Val av gode män tätortsförhållanden 
Dnr: KLF 2022/817 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har att utse fem gode män med erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden att vid behov tjänstgöra vid lantmäteriförrättning hos 
Lantmäteriet eller den kommunala lantmäterimyndigheten. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

26 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 24 

Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet 
Sydarkivera 
Dnr: KLF 2022/818 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) nominerar Lena Wallentheim (S) som ersättare. Därefter föreslår 
han att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har att utse en ledamot och en ersättare till förbundsfullmäktige i 
Kommunalförbundet Sydarkivera. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Sydarkivera 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

27 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 25 

Val av ledamot och ersättare till Kommunförbundet AV 
Media Skåne 
Dnr: KLF 2022/821 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) nominerar Monica Ero (S) som ersättare. Därefter förslår han att 
ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har en plats som ledamot och en plats som ersättare i 
Kommunförbundet AV Media Skånes direktion. Till ledamot eller ersättare i 
direktionen får, enligt förbundsordningen, endast den som är ledamot eller ersättare 
kommunfullmäktige väljas. 

Förbundet ska ha tre revisorer som väljs för samma mandatperiod som direktionen. 
Tre av medlemskommunerna utser för varje mandatperiod revisorer, varefter tre 
nya medlemskommuner utser revisorer för nästkommande mandatperiod tills alla 
medlemskommuner har utsett revisorer för en mandatperiod. 

Hässleholms kommun utsåg revisor mandatperioden 2018-2022 och ska sålunda 
inte välja revisor denna mandatperiod. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
AV Media Skåne 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

28 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 26 

Val till Samordningsförbundet Skåne Nordost Finsam 
Dnr: KLF 2022/822 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har, enligt förbundsordningen som börjar gälla den 1 januari 2023, att 
utse en ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen. Ordförandeskapet följer 
mandatperioden och innehas växelvis mellan Hässleholm och Kristianstad. 
Kristianstads kommun har uppdraget som ordförande från 1 januari 2023. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Samordningsförbundet Skåne Nordost Pinsam 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

29 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Hässleholms 
kommun 

Valberedningen 

§ 27 

Val av ombud och ersättare till Skånes Kommuner 
Dnr: KLF 2022/766 

Beslut 

Valberedningen bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Joachim Fors (S) nominerar Lena Wallentheim (S) och Joachim Fors (S) som 
ombud. Han yrkar därefter att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan bordläggas och finner det 
bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Ombud och ersättare ska väljas till Skånes Kommuners förbundsmötet för 
mandatperioden 2023 - 2027. 

Förbundsmötet utgörs av 149 ombud och minst lika många ersättare som utses av 
medlemskommunernas fullmäktige. Alla medlemskommuner har minst ett ombud. 
Övriga ombud fördelas mellan medlemskommunerna utifrån antal invånare vid 
ingången av det år då val till kommunfullmäktige senast ägt rum (1 januari 2022). 

Varje kommun beslutar om ordningen i vilken ersättare från kommunen ska 
inkallas. Ersättare föreslås inkallas enligt samma ordning som gäller för kommunens 
nämnder. 

Sänt till: 
De valda 
Troman 
Personalavdelningen 
Skånes Kommuner 

Valberedningen 

Justering Utdraget bestyrkes 

30 (30) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-11-08 KLF 2022/831 

      

  

Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kansliavdelningen 
 
louise.davidsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Bestämmelser om ordning för inkallande av ersättare i 
de av kommunfullmäktige förrättade valen 

  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om nedanstående regler för inkallelse av ersättare i de 
av kommunfullmäktige förrättade valen.  

1. För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan 
angiven partiordning:  
 

För ledamot tillhörande 
nedanstående partigrupp: 

Inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

Sverigedemokraterna (SD) SD, M, KD, FV 

Moderaterna (M) M, KD, SD, FV 

Kristdemokraterna (KD) KD, M, SD 

Folkets väl (FV) FV, SD, M 

Socialdemokraterna (S) S, V, C 

Vänsterpartiet (V) V, S, C, MP 

Centerpartiet (C)  

Liberalerna (L)  

Miljöpartiet (MP) MP, L 

 
2. Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i 

kommunfullmäktiges protokoll över respektive förrättat val.  
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JAV 

3. Ovanstående ordning ska tillämpas om det inte i lag eller annan författning 
föreskrivs annat angående ersättares inträde till tjänstgöring.  

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige bestämma i vilken 
ordning ersättare ska tjänstgöra. Respektive partigrupp har ombetts inkomma med 
förslag till inkallelseordning för sin partigrupp.  

I nämnderna anses det inte möjligt för fullmäktiga att bestämma att viss ersättare 
endast får träda in för vissa ledamöter (RÅ 1954 ref. 6). Om fullmäktige trots det 
inte bestämt i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra bör tjänstgöring ske i den 
ordning i vilken de tagits upp i protokollet från fullmäktiges val.   

 

Sändlista: 

Samtliga nämnder 

 

 

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 
2022-11-10 
 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

 
KLF 2022/731-1 
Socialnämndens rapport över gynnande beslut enligt socialtjänstlagen för andra 
kvartalet 2022 som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Av 
de åtta beslut som inte verkställts inom tre månader har två verkställts och fyra 
avslutats utan att verkställas. 
 

KLF 2021/96-24 
Intyg laga kraft för ändring av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. 
(Paradiset). Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2022 att anta detaljplan för 
del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem). Beslutet överklagades till 
mark- och miljödomstolen som beslutat att avvisa överklagandet. Detaljplanen 
vann laga kraft den 14 oktober 2022. 
 

KLF 2022/823-1 
Direktionen för AV Media Skåne har godkänt delårsrapporten för 2022 och 
översänder den till medlemskommunerna för information.  

 
KLF 2022/836 
Redovisning av obesvarade motioner per november 2022. Se bilaga. 

 
KLF 2021/458-2 
Detaljplan för Fanjunkaren 12 m.fl., Hässleholms stad, har vunnit laga kraft den 
27 oktober 2022.  
 
 
KLF 2022/839 
Länsstyrelsen har utsett Elo Johannesson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige 
från och med den 8 november 2022 efter Michael Tingdahl (S) som avgått.  
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-11-08 KLF 2022/836 

      

 
 

Handläggare 
Kanslichef Marina Nillund 
Kommunledningsförvaltningen 
 
marina.nillund@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kommunledningsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:    Telefax:    

E-post: kommunledningsforvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: Hässleholms kommun, FakturorHLM Box 140 Org. nr: 212000-0985 

Webb: www.hassleholm.se 
 

Redovisning av obesvarade motioner per november 
2022 

  

Beskrivning av ärendet 

I 5 kap. 35 § kommunallagen stadgas följande. ”En motion eller ett 
medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.” 
 
Hässleholms kommun har för närvarande 31 öppna ärenden om motioner, varav tre 
inkomna före den 1 december 2021.  

Det äldsta ärendet, KLF 2019/200 ”Motion om slöjförbud i förskolan och 
grundskolan” inväntar vägledning i form av praxis från Högsta 
Förvaltningsdomstolen. Detta då flera kommuner beviljats prövningstillstånd 
gällande frågan.  

De andra två motionerna, KLF 2021/341 ”Säg upp avtalet kring 
Sverigeförhandlingen” och KLF 2021/839 ”Motion om att införa p-skiva 
omgående” är under handläggning och väntas gå upp för beslut i 
kommunfullmäktige i början av nästa år. 

 

 

Bilagor 

Förteckning av obesvarade motioner äldre än ett år 
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JAV 

Sändlista: 

Kansliavdelningen 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Marina Nillund 

Kanslichef 

  



Ärende nr Titel Ansvarig person Ansvarig enhet
KLF 2021/839 Motion om att införa p‐skiva omgående Magnus Gjerstad Kansliavdelningen
KLF 2021/341 Motion Säg upp avtalet kring Sverigeförhandlingen Magnus Gjerstad Kansliavdelningen
KLF 2019/200 Motion om slöjförbud i förskolan och grundskolan Magnus Gjerstad Kansliavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 103 

Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 
2022 
Dnr: KLF 2022/499 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
bordläggas och finner det bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden 
januari till augusti som innefattar en helårsprognos 2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 142, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Delårsrapporten januari-augusti 2022 samt helårsprognos 2022 godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar att omsorgsnämnden ska redogöra för aktuell prognos 
och åtgärdsplan för en budget i balans vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 
november. Underlag som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 
upprättas enligt anvisad mall och mailas till ekonomiavdelningen senast den 4 
november. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H··ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 142 

Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 
2022 
Dnr: KLF 2022/499 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omsorgsnämnden ska redogöra för aktuell prognos 
och åtgärdsplan för en budget i balans vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 
november. Underlag som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 
upprättas enligt anvisad mall och mailas till ekonomiavdelningen senast den 4 
november. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Delårsrapporten januari-augusti 2022 samt helårsprognos 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden 
januari till augusti som innefattar en helårsprognos 2022. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Konsekvensbedömning görs av respektive nämnd när det gäller beslut kring 
åtgärder som ska vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Barnperspektivet 

Tillämpning sker av respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder som ska 
vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Miljökonsekvenser 

Konsekvensbedömning göras av respektive nämnd när det gäller beslut kring 
åtgärder som vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Facklig samverkan 

Facklig samverkan sker på respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder 
som ska vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

24 (55) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-09-20 KLF 2022/499 

      

 
 

Handläggare 
Ekonom Christina Halling 
Ekonomiavdelningen 
 
christina.halling@hassleholm.se 
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Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 
2022 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2022 samt helårsprognos 2022. 

Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta följande: 

1. Omsorgsnämnden ska redogöra för aktuell prognos och åtgärdsplan för en 
budget i balans vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 november. 
Underlag som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 
upprättas enligt anvisad mall och mailas till ekonomiavdelningen senast den 
4 november. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden 
januari till augusti som innefattar en helårsprognos 2022. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Konsekvensbedömning görs av respektive nämnd när det gäller beslut kring 
åtgärder som ska vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Barnperspektivet  

Tillämpning sker av respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder som ska 
vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Miljökonsekvenser  

Konsekvensbedömning göras av respektive nämnd när det gäller beslut kring 
åtgärder som vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

 

Facklig samverkan 

Facklig samverkan sker på respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder 
som ska vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

 

Bilagor 

1. Delårsrapport januari-augusti med helårsprognos 2022. 

 

 

 

Sändlista: 

Samtliga nämnder/förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Amra Salihovic   Eva-Lotta Svensson 
Biträdande förvaltningschef   Ekonomichef  

 

 

 

  



Sida3 

 

 

 

      

w
w

w
.h

a
s

s
le

h
o

lm
.s

e
 

Delårsrapport januari - augusti 
samt helårsprognos 2022 

► Hlsslaholm nlsta. 
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J a nua ri 
P a ndem in prä gla de börja n a v å ret 
Början av året präglades av fortsatt osäkerhet på grund 
av pandemin. När restriktionerna hävdes inleddes en 
ny fas i pandemin. Inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen blev det början på en vår fylld av aktiviteter och 
samverkansprojekt. Bland annat arrangerades firandet 
av Kulturhuset 20 år med mängder av aktiviteter för 
barn och unga. 

F e brua ri 
D et s ä k erhe ts politis ka  lä ge t 
Det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden 
har påskyndat kommunens beredskap inom olika om-
råden. Detta har medfört att arbetet med uppbyggnad 
av den del av det civila försvaret som kommunen an-
svarar för har fått intensifieras samt att samtliga för-
valtningar har involverats i arbetet med krigsorganisat-
ion och tillhörande planering. Kriskommunikation har 
blivit en högt prioriterad fråga med fokus på scenarier 
där kommunens ordinarie kommunikationsvägar och 
kanaler inte fungerar. Upphandlingsenheten ser pri-
sökningar och fortsatta problem med leveranser.  

M a j 
E uropa forum  20 å r 
Årets Europaforum Hässleholm, det tjugonde i ord-
ningen, ägde rum den 24–25 maj på Hässleholm Kul-
turhus. Rysslands invasion av Ukraina och dess påver-
kan på EU-politiken genomsyrade programmet. Eve-
nemangets 20-årsjubileum uppmärksammades med 
EU-tårta.  

H ögs kola n K ris tia ns ta d 
Företrädare för Högskolan Kristianstad har kontaktat 
Hässleholms kommun för att fråga om möjligheterna 
för att etablera högskolan i Hässleholm. Under våren 
har dialogen fortsatt. ”Vi är stolta och glada över att ha 
fått frågan. Självfallet skulle vi välkomna en etablering 
av högskolan i Hässleholm, om det blir aktuellt”, kom-
menterade Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ord-
förande förfrågan. 

J uni 
B a rnom s org på  kvä lla r oc h nä tter 
I början av sommaren öppnade Grönängens förskola 
som är helt nybyggd. Förskolan kommer att erbjuda 
barnomsorg på kvällar och nätter. Det är inte obligato-
riskt för kommuner att erbjuda barnomsorg på kvällar 
och nätter, men Hässleholm har gjort det i ungefär 10 
år via en privat aktör. I september startar kommunen 
verksamhet i egen regi. 

F ritids c a m p tillba ka  för unga  
Fritidscamp arrangerades åter i sommar. Fritidscamp 
är ett dagläger för unga födda 2007–2012 med 

fritidsaktiviteter kring Björkviken och Hovdalaområ-
det. Veckorna är uppdelade efter åldersgrupp, med 
vecka 24 och 26 för mellanstadieelever och vecka 25 
för högstadieelever. Varje grupp följs av minst en per-
sonal och en av kommunens feriearbetare. Dessutom 
finns erfarna instruktörer på plats vid aktiviteter om 
det behövs. Deltagarna har bland annat möjlighet att 
prova sumobrottning, kanotpaddling, vindsurfing, 
bubble football, kreativt skapande med material 
såsom lera, trä och textil, samt möjlighet att träffa po-
lisen. 

Lursjöbadet i Hästveda. Foto: Magnus Lindstrand 

J uli 
N a turvä rda r vä gleder be s öka re  
Hässleholms kommun har i samarbete med stiftelsen 
Skånska landskap anställt fem naturvärdar som hjälper 
besökare i naturen till rätta på olika sätt. Skånska Land-
skap driver projektet och arbetsmarknadsenheten har 
anställt naturvärdarna. Medarbetare på kultur- och fri-
tidsförvaltningen är arbetsledare. Naturvärdarna har 
varit på plats där det är högt besökstryck för att till ex-
empel hjälpa besökare att hitta parkeringsplats och att 
informera om allemansrätten. Naturvärdarna har fått 
en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. ”Sam-
arbetet med Skånska Landskap är definitivt en win-win 
för vår kommun”, säger Elaine Fribyter, sektionschef 
på arbetsmarknadsenheten 

Augus ti 
N y gå ng- oc h c ykelvä g på  H els ingborgs vä ge n 
Helsingborgsvägen ska få ny asfalt mellan Grönängs-
plansrondellen och Finjagatan. Dessutom ska det 
byggas en ny gång- och cykelväg samt sättas upp ny 
belysning på delar av sträckan för att öka säkerheten 
för gångtrafikanter och cyklister. Arbetet påbörjas i 
månadsskiftet augusti-september 
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Måluppfyllelse 
Den samlade bedömningen och analysen av 
måluppfyllelsen visar att Hässleholms kommun 
inte når upp till kravet om god ekonomisk hus-
hållning.  

God ekonomisk hushållning 
Hässleholms kommun bedömer en god ekonomisk 
hushållning som en sammanvägning av kommunens 
övergripande mål. De finansiella målen väger tungt 
vid bedömningen. En förutsättning för ekonomisk 
hushållning är att verksamheternas nettokostnader 
inte bör öka i snabbare takt än skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. Ytterligare en förutsättning för en 
god ekonomisk hushållning är god budgetföljsamhet 
i verksamheterna. Kommunen måste vara vaksam på 
den ekonomiska utvecklingen. Det är viktigt att följa, 
och vid behov åtgärda, eventuella obalanser i kärn-
verksamheterna som kan uppstå bland annat genom 
volymförändringar, demografiska förändringar, 
ökade behov och bristande förmåga till omställning. 
Även höga investeringsnivåer med ökande låneskuld 
och kapitalkostnader, kan urholka det ekonomiska 
handlingsutrymmet som krävs för en sund ekonomi. 

Den samlade bedömningen av de övergripande må-
len visar därför att Hässleholms kommun inte når 
upp till kravet om god ekonomisk hushållning. 

Samlad måluppfyllelse 
Nedan sammanfattas den sammanvägda måluppfyl-
lelsen för kommunfullmäktiges övergripande mål. 
Den samlade måluppfyllelsen fås genom att väga 
samman nämndernas måluppfyllelse per övergri-
pande mål med måluppfyllelsen för kommunfull-
mäktiges inriktningsmål. Nämndernas måluppfyllelse 
per målområde presenteras i respektive verksamhets-
berättelse.   

Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvånarna 

God ekonomi 

Attraktiv ar-
betsgivare 

Hållbar pro-
duktion och 
konsumtion 

Måluppfyllelse för kommunfullmäkti-
ges inriktningsmål  
Kommunfullmäktige har beslutat om 12 inriktnings-
mål fördelade på fem övergripande mål. Måluppfyl-
lelsen per inriktningsmål redovisas i texten. En sam-
lad bedömning av kommunfullmäktiges inriktnings-
mål visar att ett mål är uppfyllt, sex mål är delvis upp-
fyllda och tre mål inte är uppfyllda.  För två av inrikt-
ningsmålen mäts måluppfyllelsen endast på helåret 
och redovisas därför inte delårsrapporten.   

Samhällsservice av hög kvalitet
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp- 
fyllelse 

Hässleholms kom-
mun ska ha en hög 
tillgänglighet 

Andel som tar kontakt 
med kommunen via te-
lefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga 
och andel som får svar 
på e-post inom en dag 

Måluppfyllelsen 
redovisas i års-
redovisningen 

Den enskildes infly-
tande över vård, 
omsorg och service 
ska öka 

Andel positiva svar 
inom frågeområden på-
verkan och inflytande i 
Socialstyrelsens brukar-
undersökning 

Hässleholms kom-
mun har en till-
gänglig och attrak-
tiv stadskärna 

Utveckling av försälj-
ningsindex i Fastighets-
ägarnas undersökning 
Cityindex  

Måluppfyllelsen 
redovisas i års-
redovisningen

Hässleholms kom-
muns kontakter 
med näringslivet 
ska kännetecknas 
av fokus på ser-
vice, förståelse och 
lyhördhet 

Ökat NKI-värde för indi-
katorn nöjdhet med 
hanteringen av ett 
ärende samt ett ökat 
samlat NKI-värde i In-
sikt, SKR:s servicemät-
ning av kommunens 
myndighetsutövning  

Samlat NKI-värde i In-
sikt 

Ny e-tjänst för ökad service 
Under våren införde Hässleholms kommun en ge-
mensam e-tjänst för synpunkter i syfte att underlätta 
hanteringen för dem som vill lämna synpunkter på 
kommunens verksamheter. Synpunkterna som läm-
nas digitalt går till kontaktcenter som kan svara direkt 
eller se till att ärendet kommer till rätt förvaltning.  

Under hösten genomförs en ny servicemätning som 
mäter tillgängligheten på telefon och e-post. Förra 
årets mätning visade ett svagare resultat vad gäller till-
gängligheten på telefon jämfört med e-post. Kon-
taktcenter har under året bland annat arbetat för att 
korta kötiderna på telefon, digitaliserat tjänsterna för 
synpunktshantering och felanmälan samt öppnat upp 
verksamhet i stationsorterna efter pandemin som ett 
led i att öka tillgängligheten ute i kommunen.  
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Brukarundersökning inom äldreomsorgen 
Under 2021 genomförde inte Socialstyrelsen sin år-
liga brukarundersökning inom hemtjänst och särskilt 
boende på grund av pandemin. Under våren 2022 ge-
nomfördes en ny omgång av undersökningen där alla 
som har hemtjänst eller bor på särskilt boende i Sve-
rige ges möjlighet att svara på en enkät om äldre-
omsorgen. På frågan om inflytande – tar personalen 
hänsyn till åsikter och önskemål – är andelen positiva svar 
inom hemtjänsten 86 procent och inom särskilt bo-
ende 85 procent. Båda resultaten ligger strax över 
rikssnittet. På frågan om påverkan – kan jag påverka 
vilka tider personalen kommer – är andelen positiva svar 
inom hemtjänsten 50 % vilket är strax under rikssnit-
tet. Motsvarande resultat för särskilt boende är 65 
procent vilket ligger över rikssnittet.  

89 procent uppger att de är mycket eller ganska nöjda 
med sin hemtjänst som helhet. 83 procent av de bo-
ende på särskilt boende uppger att de är mycket eller 
ganska nöjda med sitt boende.  

Näringslivsrankingar och HUS-projekt 
Hässleholms kommun och HessleCity driver tillsam-
mans HUS (Hässleholms utveckling via Samverkans-
modell). Projektet syftar till att stärka och utveckla 
förutsättningarna för Hässleholms centrum som 
handels- och mötesplats. En attraktiv och dynamisk 
stadskärna bidrar till utveckling och tillväxt i hela 
kommunen. Som ett led i nulägesanalysen har pro-
jektet bland annat genomfört en enkätundersökning 
bland kommuninvånare för att komplettera bilden av 
Hässleholms centrum idag i syfte att utveckla stads-
kärnan i rätt riktning. I undersökningen framkommer 
det bland annat att Hässleholm som plats och varu-
märke behöver stärkas – vad är unikt med Hässle-
holm? 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter årli-
gen företagens upplevelse av den kommunala till-
stånds- och tillsynsutövningen via ett nöjd-kund-in-
dex (NKI). Resultatet i den senaste mätningen visar 
ett NKI-värde på 70, vilket är något lägre än föregå-
ende års resultat. Det innebär att kommunen hamnar 
på plats 158 i rankingen av de 223 kommuner som 
deltagit i mätningen. I undersökningen har området 
bygglov klättrat flera placeringar i mätningen och där 
har man arbetat aktivt för att öka tillgängligheten 
med bland annat bygglovsdropp-in, e-tjänster och 
uppföljning till företag efter beslutat ärende.  

Även Svenskt Näringsliv genomför en årlig ranking 
av företagsklimatet i alla landets kommuner. Ran-
kingen vilar på en enkätundersökning där bland an-
nat 178 företag i Hässleholm ingår samt statistik från 
SCB och UC. Hässleholms kommun hamnar på plats 
240 i 2021-års mätning och har sjunkit tre placeringar 
i rankingen jämfört med föregående år. Under våren 
antogs ett nytt näringslivsprogram av kommunfull-
mäktige som tagits fram i samverkan med näringsli-
vet. Programmet innehåller insatser för att stärka nä-
ringslivets tillväxt- och utvecklingsförutsättningar 
framåt.  

Business Class är en mötesplats för företag i Hässleholm 
Foto: Helen Clargården 
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Hög livskvalitet för kommuninvå-
narna

Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp- 
fyllelse 

Kunskapsuppdra-
get ska stå fokus 

Det genomsnittliga me-
ritvärdet för avgångse-
lever i åk 9 ska uppgå 
till minst 227 poäng  

Mer än 85 procent av 
eleverna i åk 9 ska 
vara behöriga till yrkes-
program, kommunala 
skolor 

Mer än 70 procent av 
eleverna ska ta gymna-
sieexamen inom tre år 

Förbättrad hälsa Antalet deltagartillfällen 
i idrottsföreningar bland 
personer 7–20 år ska 
öka 

Ohälsotalet bland kom-
munens invånare ska 
minska 

Antalet fallskador bland 
äldre personer ska 
minska  

Hässleholms kom-
mun ska välkom-
nande och trygga 
livsmiljöer 

Andel åtgärder som har 
genomförts för att infria 
kommunens del i med-
borgarlöftet   

Utanförskapet ska 
minska 

Mer än 50 procent av 
de som lämnat etable-
ringsuppdraget, arbetar 
eller studerar 

Mer än 50 procent av 
de kvinnor som går på 
sfi ska ha klarat minst 
två kurser 

Andelen personer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd ska minska  

Kunskapsuppdraget i fokus 
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 
var vid vårterminens slut 209,8 vilket är under mål-
värdet och även under resultatet för 2021 (216,8).   

Kommunens målsättning, att andelen elever i årskurs 
9 som är behöriga till yrkesprogram ska överstiga 85 
procent, har inte uppnåtts. 82, 9 procent är behöriga 
till yrkesprogram. Motsvarande resultat för 2021 var 
78 procent.  

Andelen gymnasieelever som tar examen inom 3 år 
var efter vårterminens slut 68,5 procent, vilket är un-
der kommunens målvärde på mer än 70 procent. 

Nattvandring blir trygghetsvandring 
Hässleholms kommun samverkar med polisen uti-
från det så kallade Medborgarlöftet i Hässleholms 
kommun. Överenskommelsen revideras årligen uti-
från polisens trygghetsmätning, genomförda trygg-
hetsvandringar och dialoger med aktörer verksamma 
i lokalsamhället.  Överenskommelsen består av kon-
kreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i Hässleholm. Under året har verksam-
heten kunnat återgå till mer normala former efter 
pandemin  

Maria Skåne erbjuder skyndsamt stöd till ungdomar 
som har problem med alkohol och narkotika. Stödet 
erbjuds även till unga vars anhöriga har ett missbruk. 

Hässleholms kommun har inlett ett nytt samarbete 
med Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad där tidi-
gare föreningsdriven nattvandringsverksamhet i stäl-
let kommer att benämnas som trygghetsvandring. 
Samarbetet kommer att stärka förutsättningarna att 
vandra både avseende omfattning och flexibilitet, 
och bidrar således till fler trygga vuxna ute i forum 
där unga rör sig.  

Det har genomförts en trygghetsvandring (i syfte att 
inventera utemiljön utifrån brottsförebyggande och 
trygghetsskapande aspekter) i centralort och planeras 
för ytterligare en under hösten i kransort. Upplägget 
har utvecklats för att väga in ungas perspektiv och 
därmed öka ungas delaktighet.  

Nätverksträff och utbildning gällande Grannsamver-
kan planeras att genomföras under hösten. Samar-
betet med MBU (Människan Bakom Uniformen) har 
återupptagits och fortlöper framåt. Det gemen-
samma samarbetet avseende myndighetstillsyn har 
återupptagits och tillsyn har genomfört under våren 
och kommer fortsätta enligt tillsynsplanen. 

Utanförskapet ska minska 
Andelen personer som har kommit i arbete eller stu-
dier 90 dagar efter avslutad etableringsperiod har 
minskat från 25 till 19 procent.  

Andelen kvinnor som går på sfi och har klarat minst 
två kurser är 39 procent, vilket är under målvärdet på 
över 50 procent.  

Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bi-
stånd (som har haft ekonomiskt bistånd under 10-12 
månader under ett år) har ökat de senaste åren och 
ligger på 45,5 procent.  

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar bland annat 
med att utveckla koordinatorteam med representan-
ter från sfi, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-
enheten som ska arbeta med att identifiera målgrup-
per med särskilt behov av stöd för att nå självförsörj-
ning. 
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God ekonomi 
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp- 
fyllelse 

Hässleholms kom-
mun ska ha en god 
kostnadskontroll 

Verksamheternas net-
tokostnader i förhål-
lande till skatteintäkter 
ska vara mindre än 99 
procent 

Kommunstyrelsens och 
nämndernas samlade 
budgetföljsamhet ska 
förbättras. 

 

 

Hässleholms kom-
mun ska ha ett ef-
fektivt lokalutnytt-
jande 

Antalet kvadratmeter i 
kommunens lokalbe-
stånd ska minska med 
minst 5 600 kvm.  

 

 

God kostnadskontroll 
En viktig förutsättning för god ekonomi är en god 
kostnadskontroll vilket innebär att det råder balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. För att lång-
siktigt ha en god ekonomi måste skatteintäkternas 
ökningstakt vara större än nettokostnadernas.  

Under många år har utvecklingen varit negativ, end-
ast vid två tillfällen under den senaste 10-årsperioden 
har nettokostnadsandelen understigit 99 procent. År 
2022 är inget undantag. Prognosen pekar på att net-
tokostnadsandelen kommer uppgå till 99,8 procent 
för 2022, vilket innebär att målet om att verksamhet-
ernas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter 
ska vara lägre än 99 procent inte kommer att upp-
fyllts. För att komma ner till 99 procent behöver net-
tokostnaderna vara cirka 28 mnkr lägre under 2022. 
Sett över en tioårsperiod har nettokostnadsandelen i 
genomsnitt uppgått till 100,5. 

Ytterligare en förutsättning för en ekonomi i balans 
är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Nämn-
derna har haft en negativ budgetavvikelse genom 
åren och medelvärdet för den senaste 10-årsperioden 
ligger på en avvikelse på -0,7 procent. Prognosen pe-
kar på en avvikelse på -0,3 procent för 2022 vilket 
motsvarar cirka 8,9 mnkr. Målet om budgetföljsam-
het kommer därmed inte att uppnås. 

Inom ramen för det strategiska lokalförsörjningsar-
betet ingår bland annat att avyttra och omförhandla 
externa hyresavtal som Hässleholms kommun nytt-
jar. Arbetet är ett led i att minska kommunens lokal-
kostnader. Under året sker avyttringar motsvarande 
cirka 5 300 kvm. Dock tillkommer viss yta då Häss-
leholms kommun bland annat ersätter två hyrda för-
skolelokaler med nya lokaler som byggts i egen regi, 
samt ersätter det särskilda boendet Ekegården mot 
Björksäter inom äldreomsorgen. Ur ett långsiktigt ef-
fektiviseringsperspektiv sett bland annat till bra ar-
betsmiljö och tillgång till mer yteffektiva lokaler är 
förändringen positiv.  

 

Attraktiv arbetsgivare 
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp- 
fyllelse 

Hässleholms kom-
mun ska erbjuda 
ett hållbart arbets-
liv 

HME-index (hållbart 
medarbetarengage-
mang) utifrån begrep-
pen: Motivation, Led-
ning och Styrning ska 
vara över 80 

Andelen heltidsarbe-
tande anställda med 
månadslön ska vara 
minst 65 procent  

Den totala sjukfrånva-
ron bland anställda 
med månadslön ska 
vara mindre än 6 pro-
cent 

 

 

 

 
Hållbart arbetsliv 
Årets medarbetarundersökning inom Hässleholms 
kommun visar på ett samlat HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) på 79 vilket är en punkt 
lägre än målvärdet.  
 
Andelen heltidsarbetande anställda med månadslön 
har ökat något jämfört med föregående år och ligger 
på 62 procent. Målvärdet på 65 procent bedöms inte 
nås under året.  
 
Den ackumulerade totala sjukfrånvaron per juni i år 
var 7,9 procent, vilket är något högre än vid samma 
period 2021. Målvärdet är 6,0 procent eller lägre. An-
ledning till sjukfrånvaron bedöms främst vara kopp-
lade till pandemin och de restriktioner den medfört.  
 
 
 

 
Morgonrusning på Hässleholms central 
Foto: Sarah Berg 
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Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp-
fyllelse 

Hässleholms kom-
muns klimatpåver-
kan ska minska 

Mängden matsvinn i verk-
samheterna ska minska 
med minst 30 procent 

Installerad effekt från sol-
celler på kommunens fas-
tigheter ska öka  

Omsättningen av åter-
vunna inventarier i kom-
munens verksamheter 
ska öka  

Energianvändningen i 
kommunens fastigheter 
ska minska 

Andelen fossilbränslefri 
och återvunnen energi för 
uppvärmning ska vara 
100 procent 

Andelen förnybara driv-
medel i kommunkoncer-
nens fordonsflotta ska 
uppgå till mer än 49 pro-
cent 

Arbete för minskad klimatpåverkan 
Målet att minska matsvinnet inom kommunens verk-
samheter med 30 procent har inte uppnåtts. Inom 
barn- och utbildningsförvaltningen görs regelbundna 
mätningar av verksamheternas matsvinn. 
Sedan år 2020 har förskolan minskat tallrikssvinnet 
med 14 procent medan serveringssvinnet har ökat 
med 8 procent. Inom grundskolan har i stället tall-
rikssvinnet ökat med 12 procent och serveringssvin-
net minskat med 8 procent. Det saknas motsvarande 
uppföljning från kommunens äldreboenden 

eftersom matsvinnet inte mäts systematiskt på 
samma sätt inom äldreomsorgen. Inom den nya mål-
tidsorganisationen kommer metoder för att mäta 
kommunens matsvinn att utvecklas.  

Prognosen för helåret avseende förnybar energi i 
form av installerad effekt är att målvärdet om 250 
kW/år kommer att uppnås. 

Omsättningen av begagnade inventarier i kommu-
nens verksamhet ”Ge och Få” har ökat med 13 pro-
cent jämfört samma period 2020.  Det är under mål-
värdet.  

Energianvändningen i kommunens fastigheter ökade 
under 2021 men har minskat med ca 3 procent under 
första halvåret 2022.  

Körsbärsblommor vid Norra Station 
Foto: Christian Andersson 
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 Kommunens medarbetare 
Personalvolym 
Den 30 juni 2022 har kommunen 4 495 tillsvidarean-
ställda och 404 tidsbegränsat anställda med månads-
lön. Detta motsvarar i årsarbetare 4 133 tillsvidarean-
ställda och 351 tidsbegränsat anställda. Begreppet 
årsarbetare innebär att de anställdas arbetstid räknas 
om till heltid. 

Tabell 1, Antal respektive antal årsarbetare tillsvidareanställda per 2022-
06-30 och 2021-06-30.

Tabell 2, Tidsbegränsat anställda per 2022-06-30 och 2021-06-30 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 69 årsarbe-
tare jämfört med samma tillfälle förra året och tids-
begränsat anställda har minskat med 23 årsarbetare. 
Tillsvidareanställningarna ökade även 2021 jämfört 
med 2020 året vid denna tidpunkt. 

Från och med den 1 januari 2022 finns hela måltids-
verksamheten i tekniska förvaltningen vilket innebär 
att förvaltningen ökar antalet anställda. Måltidsper-
sonal fanns tidigare i både omsorgs- och barn- och 
utbildningsförvaltningen, vilket innebär en minsk-
ning av antalet medarbetare i dessa båda förvaltning-
ar. Cirka 30 visstidsanställningar i måltidsverksam-
heten har under första halvåret konverterats till tills-
vidareanställningar.   

Vid halvåret 2022 har omsorgsförvaltningen ett antal 
vakanser bland legitimerad personal som inte blivit 
tillsatta. Annan vårdpersonal, bland annat underskö-
terskor och vårdbiträden har ökat i antalet tillsvida-
reanställda. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en ökning av 
tillsvidareanställningar för elevassistenter och 
barnskötare. Inom förskolan minskar både tillsvida-
reanställda och tidsbegränsat anställda inom gruppen 
legitimerade lärare.  I förskolan minskar även antalet 
tidsbegränsat anställda barnskötare. Minskningen kan 
delvis förklaras utifrån minskade statsbidrag och 
förändrad resursfördelningsmodell.  

Socialförvaltningen har ökat antal tjänster med åtta 
tillsvidareanställda. Orsaken är att förvaltningen har 
ett betydligt större inflöde av ärenden och nämnden 
har gett utökade resurser för fler tillsvidareanställda 
socialsekreterare. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har nu funnits som 
förvaltning i två år. Under första halvåret i år jämfört 
med samma period förra året har antalet tillsvidare-
anställda minskat dels på grund av att projekt tagit 
slut, dels att förvaltningen, på grund av åtgärdsplan, 
inte har återanställt vid vakanser. Visstidsanställda i 
arbetsmarknadspolitiska insatser har minskat med 
nästan 70 personer vilket beror på att arbetsför-
medlingen har stoppat finansiering av extratjänster 
under 2022. 

I övriga förvaltningar har det inte skett några större 
förändringar i personalvolymen. 

Sysselsättningsgrad och heltid 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per den 30 
juni är 91,3 procent, vilket är 0,6 procentenheter 
högre än vid samma tidpunkt förra året.  

Av kommunens månadsavlönade är det 62 procent 
som är anställda på heltid, det vill säga har 100 pro-
cent sysselsättningsgrad. Det är en ökning med 1,5 
procentenheter jämfört med juni 2021. En jämfö-
relse mellan könen visar en markant skillnad av de 
som är anställda på 100 procent, av kvinnorna är det 
58 procent och av männen 77 procent. I tabell 3 
visas den genomsnittliga sysselsättningsgraden upp-
delad på förvaltning och kön. 

Uppgifter om hur stor andel som är heltidsarbe-
tande med månadsavlön tas fram en gång om året 
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och presenteras i databasen Kolada. Heltidsarbe-
tande visar den faktiskt arbetade tiden. Den senaste 
uppgiften från november 2021 visar att andelen hel-
tidsarbetande är 53 procent, vilket är 1 procentenhet 
mer än november 2020. 

Tabell 3, Genomsnittlig sysselsättningsgrad per 2022-06-30 fördelad på
förvaltning och kön. 

Personalkostnader 
Periodutfall 
Personalkostnaderna, exklusive pensioner, utgör 53,7 
procent (53,7) av kommunens bruttokostnader och 
uppgår till 1 755 mnkr (1 728) per den 31 augusti 
2022. Årets beräknade ökning av semesterlöneskul-
den, löneökningar samt efterskottslöner har bokats 
upp på finansförvaltningen.  

Lönekostnadsutvecklingen mellan delårsperioden 
2021 och 2022 fördelad per konto framgår av tabell 4. 
Per den 31 augusti 2022 uppgick bokförda lönekost-
nader inklusive personalomkostnader till 1 728,5 
mnkr (1 703,5). Det är en ökning med 25 mnkr. 

Tabell 4, Redovisning av periodens lönekostnader för åren 2021-2022. 

Årets utfall 
I bokslutet 2021 uppgick lönekostnaderna inklusive 
personalomkostnader till 2 525 mnkr. Prognosen för 
2022 är 2 584 mnkr vilket indikerar att lönekostna-
derna kommer att öka med cirka 59 mnkr för 2022 
jämfört med 2021.  

Årets avtalsrörelse beräknas kosta cirka 46,4 mnkr 
och helårseffekten av 2021 års lönekostnadsökningar 
för tre månader uppgår till cirka 9,1 mnkr.  

Inför år 2022 sänktes den del av PO-pålägget som 
avser den kalkylerade kollektivavtalade pensionen (0,9 

procent), vilket enligt beräkning kommer att påverka 
nämndernas lönekostnader med cirka 15,5 mnkr i 
lägre kostnader.  

Ovan nämnda förväntade kostnadsposter uppgår till 
cirka 40 mnkr vilket kan jämföras med prognosen för 
år 2022 som indikerar en ökning på 59 mnkr. Reste-
rande ökning med 19 mnkr kan förklaras med att 
antalet årsarbetare för tillsvidareanställda och visstids-
anställda har ökat med 46 sedan 30 juni 2021.  

Pensionskostnader 
År 2022 beräknas pensionskostnaderna till samman-
lagt 234,9 mnkr, vilket är 27,5 mnkr mer än vad som 
budgeterats. Budgeten baseras på KPA:s prognos i 
december 2021. Avvikelsen jämfört med budget be-
ror bland annat på dels en felaktighet i tidigare beräk-
ning för en förtroendevald (ca 6,7 mnkr), dels på att 
en förtroendevald med visstidspension inte blir före-
mål för inkomstsamordning och därmed stiger av-
sättningen med cirka 10 mnkr. 

Pensionsförpliktelserna före 1998 beräknas minska 
med cirka 20,8 mnkr under året. Minskningen beror 
på de stora pensionsutbetalningarna.  

Årets pensionsutbetalningar beräknas uppgå till 65,1 
mnkr, den individuella delen 109,7 mnkr, avsättning-
en 21,5 mnkr, förvaltningsavgiften till KPA 0,3 mnkr 
och försäkringspremierna avseende förmånsbestämd 
ålderspension beräknas kosta 38,4 mnkr.  

Lantmäteriavdelningen. Foto: Jörgen Alström 

Frånvaro och arbetsmiljö 
De vanligaste frånvaroorsakerna är semester, ferie, 
sjukdom och föräldraledighet. Arbetsgivaren står för 
sjuklönekostnaderna de första två veckorna. Kom-
munens kostnader för sjuklön exklusive arbetsgivar-
avgifter uppgick för delårsperioden till 31,5 mnkr, 
jämfört med 26,9 mnkr för samma period 2021.  
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På grund av pandemin har regeringen infört tillfälliga 
regler för sjuklönekostnader, vilket innebär att arbets-
givare får viss ersättning för sjuklönekostnaderna. För 
månaderna januari-mars 2022 har Hässleholms kom-
mun fått 19,1 mnkr i ersättning för sjuklönekostna-
der, och redovisas som en intäkt i kommunens resul-
tat. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för tillsvidareanställda och 
tidsbegränsat anställda med månadslön uppgår vid 
halvåret till 7,9 procent vilket är en ökning jämfört 
med första halvåret 2021 då den låg på 7,0 procent. 
Sjukfrånvaron anges som en procentandel av ordina-
rie arbetstid. Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre 
än mäns.  

Tabell 5, Total sjukfrånvaron i procent, för perioden januari-juni 2022 
respektive 2021 fördelad på kön och åldersintervall.

Tabell 6, Sjukfrånvaro i procent per förvaltning, för perioden januari-juni 
2022 respektive 2021.

Långtidsjukfrånvaro 
Kommunens långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) har minskat med 1,6 procentenheter till 33,0 
procent av den totala sjukfrånvaron. Långtidssjuk-
frånvaron anges som en procentandel av den totala 
sjukfrånvaron.  

Tabell 7, Total långtidssjukfrånvaro i procent, för perioden januari-juni 
2022 respektive 2021 fördelad på kön och åldersintervall. 

Kommunen arbetar sedan många år tillbaka aktivt för 
att minska sjukfrånvaron. Ett aktivt rehabiliteringsar-
bete är en förutsättning för att behålla låg sjukfrån-
varo, men även tidigt förebyggande insatser som ska 
undvika att medarbetare blir sjukskrivna.  

Tabell 8, Långtidssjukfrånvaro i procent per förvaltning, för perioden 
januari-juni 2022 respektive 2021.

En god arbetsmiljö 
Under början av året var korttidssjukfrånvaron högre 
på grund av stort antal smittade av Covid 19, men 
under senare delen av halvåret har den planat ut på 
en mer normal nivå. 

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet för ett hållbart 
arbetsliv pågår ständigt genom olika insatser. En stor 
satsning på att vända fokus från efterhjälpande till 
främjande arbetsmiljöinsatser genomfördes under 
våren. Samtliga chefer från fem av kommunens åtta 
förvaltningar fick utbildning och verktyg i att stärka 
de faktorer som bidrar till friska arbetsplatser. Syftet 
har varit att stärka ledarskapet i det främjande ar-
betsmiljöarbetet och att friskfaktorerna ska bli en del 
av verksamhetsstyrningen. Resterande förvaltningar 
deltar under hösten.   
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För.-altning 2022 
r 

2021 •I-
Tekniska fölValtninger 337 20,9 12,8 
Kommunledningsföivaltningen 28 1 ~4.5 -16,4 
Arbetsmarknadsföival:ningen 429 26,1 16,8 
KUl!Jr- ocn rm,asroivaItnmgen ij 4 iu.~ -1:l,t> 

Barn- och utbildningsfj,valtningen 30 4 29,0 1,4 
Soc alföivaltringen 496 62,0 -12,4 
o msorgsroiva1tnIngen 34 8 39,5 -4,7 
Miljo- och stadsbyggnadsföivallningen 335 66,4 -32,9 

2022 2021 • I-
Totalt 7,9 7 0,9 
Män 5,2 4,6 0,6 
Kvinnor 8,7 7,7 1,0 
under 29 år 8,2 6,7 1,5 
30 till 49 år 7,2 6,8 0,4 
50 år och över 8,7 7,4 1,3 

-
F0rva101ng 2022 2021 • I-
Tekniska förvaltningen 7,7 77 0,0 
Kommunlcdrling~föiv~ltni,gcn 3,5 2_9 0,7 
Arbetsmarknadsför\/'altningen 4,6 18 2,8 

Kultur- och fntidsföivallninJer 5.2 4 1 1.1 
Barn-och utbildninasfoivaltni1aen 7 1 62 0 9 
Socia förvaltningen 6,6 6 1 0,5 
Omscrgsförvaltningen 10,5 97 0,8 
MIIJO- ocr staasoyggnaas1oiva1trnngen 4,ti :./_ij 1,8 

2022 2021 +/. 

Total1 33 34.6 -1 ,6 
Män 22.5 31,3 -8,8 
Kvinnor 34,8 35, 1 --0,3 
under 29 år 19,3 19.2 0,1 
30 till 49 ar 28.4 32. 1 -3,7 
50 år och över 40,8 39,9 0,9 



Kommunens ekonomi 
Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 
2022 med -114,2 mnkr. I det prognostiserade resul-
tatet ingår en negativ avkastning på pensionsme-
del som återinvesteras med 160,2 mnkr. Exklude-
ras denna avkastning hamnar kommunen på ett 
positivt resultat på 46,0 mnkr.  

Det prognostiserade balanskravsresultatet beräk-
nas till 17,5 mnkr efter det att 10,3 mnkr dispone-
rats till resultatutjämningsreserven. Balanskravet 
uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. 
Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse 
mot driftbudgeten på totalt -8,9 mnkr.  

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 461,4 
mnkr, en avvikelse mot budget på +152,8 mnkr. 
Soliditeten beräknas uppgå till 56,8 procent vilket 
är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med 
2021 då soliditeten uppgick till 54,5. 

Ekonomisk analys ur fyra aspekter 
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och 
ställning för kommunen används en finansiell analys-
modell som utgår från fyra finansiella aspekter enligt 
nedan.  

Resultat Nyckeltal 
Vilken balans har 
kommunen haft mel-
lan intäkter och kost-
nader under året och 
över tiden? 

- Årets resultat
- Kostnads- och
intäktsutveckling
- Investeringar

Kapacitet 
Vilken finansiell styrka 
har kommunen för att 
möta finansiella svå-
righeter på längre sikt? 

- Soliditet
- Skuldsättningsgrad
- Kommunalskatt

Risk 
Finns det risker som 
kan påverka kommu-
nens resultat och ka-
pacitet? 

- Likviditet
- Låneskuld
- Pensionsåtagande
- Borgensförbindelser

Kontroll 
Vilken kontroll har 
kommunen över den 
ekonomiska utveckl-
ingen? 

- Budgetföljsamhet
- Prognossäkerhet
- Känslighetsanalys

. 

Resultat och kapacitet 
Delårsresultat 
Årets delårsresultat uppgår till -33,5 mnkr (174,2). I 
resultatet ingår en negativ avkastning på pensionsmedel 
som återinvesterats med -159,8 mnkr (129,3). Den 
totala avkastningen på pensionsmedel ger en negativ 
budgetavvikelse på -170,6 mnkr (+120,8 mnkr). Delårs-
resultaten för åren 2020-2022 framgår i diagram 1. 

Diagram 1, Delårsresultat för åren 2020-2022.

Värdering av värdepapper 
Enligt den nya lagen om kommunal bokföring och 
redovisning som började gälla den 1 januari 2019, ska 
värdepapper värderas till verkligt värde (LKBR, 7 kap, 
6 §). Effekten år 2022 på avkastningen på pensionsme-
delskapitalet, till följd av den nya lagstiftningen, pro-
gnostiseras ge en negativ resultatpåverkan på -142,1 
mnkr. Det beror framför allt på lägre orealiserade vins-
ter i aktieportföljen med 94,2 mnkr per 31 augusti än 
vad som är uppbokat i bokslut 2021 samt på oreali-
serade förluster i ränteportföljen på 48,0 mnkr. De 
lägre orealiserade nettovinsterna i aktieportföljen och 
de orealiserade förlusterna i ränteportföljen ger alltså en 
mycket stor negativ effekt på det prognostiserade resul-
tatet för 2022. 

Årets resultat 
Årets resultat prognostiseras till -114,2 mnkr (+221,8) 
mot budgeterade +10,7 mnkr. Det innebär att det pro-
gnostiserade resultatet ger ett budgetunderskott på 
-124,9 mnkr. I det prognostiserade resultatet ingår en
negativ avkastning på pensionsmedel som återinveste-
ras med -160,2 mnkr (+158,7). Årets resultat, exklusive
den negativa avkastningen på pensionsmedel som be-
räknas återinvesteras, prognostiseras till +46,0 mnkr
(+63,0). Årets resultat för 2020-2022 framgår i diagram
2.
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Diagram 2, Årets resultat för åren 2020-2022. 

Balanskravet 
Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens 
intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. 
Ett eventuellt underskott ska återställas så snart som 
möjligt, dock senast tredje året efter det negativa resul-
tatets uppkomst. Enligt gällande regelverk ska realisat-
ionsvinster avseende försäljning av anläggningstill-
gångar samt orealiserade vinster och förluster i värde-
papper inte inräknas när avstämning mot balanskravet 
görs, se tabell 1. 

Balanskravsutredning (mnkr) 2022 2021
Årets resultat enligt 
resultaträkningen -114,2 221,8
- Realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar -0,2 -6,1

+ Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet 0,0 2,0

+ Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0,0 0,0

+/- Orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper 48,0 -57,1

-/+ Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper 94,2 0,0
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 27,8 160,5

- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv -10,3 -24,8

+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv 0,0 0,0

Balanskravsresultat 17,5 135,7
Tabell 1, Prognostiserat balanskravsresultat för 2022.

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2022 har 
beräknats till 17,5 mnkr efter det att 10,3 mnkr dispo-
nerats till resultatutjämningsreserven. Balanskravet 
uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. Det 
finns inget underskott att återställa från tidigare år. 

Resultatutjämningsreserv 
Den 1 januari 2013 trädde ändringarna om att komp-
lettera befintlig lagstiftning om God ekonomisk hus-
hållning i kraft. Det ger nya möjligheter att utifrån reg-
lerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att 
utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämnings-
reserv. Kommunerna ges därmed bättre chans att möta 
effekter av konjunktursvängningar. Kommunfullmäk-
tige beslutade 2013 om att inrätta en resultatutjäm-
ningsreserv (RUR) på 73,3 mnkr. År 2014 disponerades 
1,4 mnkr ur RUR. Därefter har ingen disponering från 

RUR skett utan reserveringar har gjorts som i bokslut 
2021 uppgick till totalt 155,0 mnkr. Efter reserveringen 
2022 uppgår resultatutjämningsreserven till 165,3 mnkr. 

Reservering/disponering av resultatutjämnings-
reserv 
Det är i årsredovisningen som reservering samt dispo-
nering av medel fastställs. I samband med beslutet om 
att inrätta en resultatutjämningsreserv antogs även reg-
lerna för hanteringen av denna. I reglerna framgår 
bland annat att en bedömning av konjunkturens effekt 
på skatteunderlaget bör göras genom att jämföra bud-
getårets ökning av skatteunderlaget i riket med den 
genomsnittliga ökningen under de tio föregående åren. 
Med en sådan tillämpning får reserven användas om 
det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genom-
snittet.  

En sådan jämförelse görs av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Med SKR:s nuvarande prognos (cirku-
lär 22:28, 2022-08-22) ges ingen möjlighet att disponera 
medel från resultatutjämningsreserven för år 2022.  

I reglerna framgår att avsättning får ske till resultatut-
jämningsreserv motsvarande det lägsta beloppet av 
antingen den del av årets resultat exklusive kapitalför-
valtningen eller balanskravsresultatet exklusive kapital-
förvaltningen som överstiger en procent av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunaleko-
nomisk utjämning. En procent av summan av skattein-
täkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning utgör 35,5 mnkr. Årets resultat exklusive 
avkastning på kapitalförvaltningen som vi återinvesterar 
prognostiseras till +46,0 mnkr och balanskravsresulta-
tet exklusive kapitalförvaltningen är +45,8 mnkr. En 
avsättning till RUR enligt prognosen blir då aktuell med 
10,3 mnkr. 

God ekonomisk hushållning kräver balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. Foto: Shadi Andersson. 
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Budgetavvikelser 
Jämfört med budget prognostiserar kommunen ett 
underskott på totalt -124,9 mnkr. I det prognostiserade 
resultatet återfinns bland annat en negativ avkastning 
på pensionsmedel som visar en budgetavvikelse på       
-165,7 mnkr, varav -142, 1 mnkr beror på lägre oreali-
serade nettovinsterna i aktieportföljen och på oreali-
serade förluster i ränteportföljen. För utdelningar och
kupongräntor beräknas en negativ budgetavvikelse på -
8,6 mnkr.

De egna skatteintäkterna visar en budgetavvikelse på 
+72,5 mnkr, vilket beror på att SKR:s senaste prognos
visar en klart starkare utveckling av skatteunderlaget 
både för 2021 och 2022 jämfört med prognosen som 
budget 2022 bygger på.  

Pensionskostnaderna visar en budgetavvikelse på -27,5 
mnkr, vilket beror på dels en felaktighet i tidigare be-
räkning för en förtroendevald (cirka 6,7 mnkr), dels på 
att en förtroendevald med visstidspension inte blir 
föremål för inkomstsamordning och därmed stiger 
avsättningen med cirka 10 mnkr. 

De större budgetavvikelserna framgår i nedanstående 
tabell. 

Avkastning på pensionsmedelsförvaltning -165,7
Förbättrade skatteintäkter +72,5
Lägre räntekostnader +3,2
Ökade pensionskostnader -27,5
Nämndernas/förvaltningarnas driftunderskott -8,9

Tabell 2, Prognostiserade budgetavvikelser för 2022.

Nämndernas verksamhet prognostiserar sammantaget 
en budgetavvikelse på -8,9 mnkr. Följande tre nämnder 
visar negativa avvikelser; omsorgsnämnden -8,0 mnkr, 
arbetsmarknadsnämnden -4,8 mnkr, samt kultur- och 
fritidsnämnden -0,3 mnkr. Två nämnder visar över-
skott, kommunstyrelsen +2,0 mnkr och barn- och ut-
bildningsnämnden +2,1 mnkr. Tekniska nämnden, 
socialnämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
visar en budget i balans.  

Budget Prognos Budget-

Nämnd/förvaltning 2022 2022 avvikelse
Kommunstyrelsen 197 998 195 994 2 005
Tekniska nämnden 118 006 118 006 0
Kommunrevisionen 1 864 1 864 0
Arbetsmarknadsnämnden 142 405 147 155 -4 750
Kultur- och fritidsnämnden 114 468 114 772 -304
Barn- och utbildningsnämnden 1 472 726 1 470 591 2 135
Socialnämnden 192 316 192 316 0
Omsorgsnämnden 1 139 740 1 147 694 -7 954
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 31 121 31 121 0
Verksamheternas nettokostna 3 410 644 3 419 512 -8 868

En kortfattad redovisning av nämndernas budgetavvi-
kelse presenteras här nedan. 

Omsorgsnämnden gör en prognosförsämring med 
8,0 mnkr sedan aprilprognosen då nämnden visade på 
en budget i balans. Underskottet är främst en följd av 
kostnader för inhyrd personal avseende sjuksköterskor. 
Det råder svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till 
samtliga platser i kommunen. Utannonsering har gjorts 
men intresset till ansökningarna har varit svalt. Pro-
gnosunderskottet för inhyrda sjuksköterskor beräknas 
under året uppgå till totalt -16,2 mnkr. Överskott inom 
särskilt boende med anledning av lägre sjukfrånvaro 
reducerar förvaltningens underskott. 

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett under-
skott på -4,8 mnkr vilket är en oförändrad prognos 
sedan apriluppföljningen. Underskottet är kopplat till 
ekonomiskt bistånd och enligt arbetsmarknadsnämn-
den är budgeten för det lagstadgade försörjningsstödet 
mycket underfinansierad samt ett stadigt sjunkande 
flyktingbidrag från Migrationsverket. 

Bidragande orsaker är dels höjningen av riksnormen 
med 1,6 procent, dels att elpriserna har höjts markant 
under delårsperioden, vilket påverkar utbetalt försörj-
ningsstöd. Antalet hushåll har inte ökat utan tvärtom 
minskat något jämfört med samma period föregående 
år. Däremot har utbetalt bistånd per hushåll ökat.  

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett under-
skott på -0,3 mnkr vilket är en oförändrad prognos 
sedan apriluppföljningen, men en klar förbättring sedan 
årets första uppföljning per den 28 februari. Nämnden 
har under våren beslutat om en handlingsplan för att 
möta underskottet 2022–2023. Kvarvarande underskott 
på 0,3 mnkr beror på reparationer av ismaskin och 
redskapsbärare på Tyrs Hov samt minskade intäkter för 
lokaluthyrning. Underskottet beror också på avbok-
ningar av konferenser och kulturevenemang på kultur-
huset som en följd av pandemins kvardröjande effekter. 

I nämndernas verksamhetsberättelser under avsnittet 
Ekonomisk helårsprognos återfinns en utförligare beskriv-
ning av den prognostiserade driftbudgetavvikelsen.    

För att långsiktigt ha en ekonomi i balans måste skatteintäkternas öknings-
takt vara större än nettokostnadernas. Foto: Hämtad från Pixabay 
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Kostnads- och intäktsutveckling 
Nettokostnader och skatteintäkter 
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning 
är att det finns balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka 
i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbi-
drag. Om kostnaderna ökar snabbare än intäkterna 
försämras naturligtvis resultatet. För att långsiktigt ha 
en ekonomi i balans måste skatteintäkternas öknings-
takt vara större än nettokostnadernas. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och gene-
rella statsbidrag visar hur stor del av dessa som går åt 
till den löpande verksamheten. I diagram 3 redovisas 
hur ökningen för skatteintäkter och generella statsbi-
drag samt verksamhetens nettokostnad förhåller sig 
under den senaste femårsperioden. Under femårspe-
rioden beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag 
öka med 24,1 procent, varav 4,2 procent under 2022.  

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras att öka 
med 23,6 procent under femårsperioden, varav 4,8 
procent under 2022. Ökningen för 2022 kan bland 
annat härledas till ökade pensionskostnader samt höga 
kostnader för inhyrd personal avseende sjuksköterskor. 
Köp av vårdplatser för barn och unga har ökat under 
året samt ökade personalkostnader främst med anled-
ning av årets löneökningar. 

Priserna på energi, råvaror och livsmedel har varit sti-
gande vilket påverkar priset på varor och tjänster som 
konsumeras i kommunal verksamhet. Det är något 
osäkert i vilken omfattning prognosen på det ekono-
miska utfallet påverkas av detta.   

Diagram 3, Kostnads- och intäktsutveckling under åren 2018-2022.

Periodutfall 
Verksamhetens nettokostnader under perioden uppgår 
till 2 280, mnkr, och kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 2 375,2 mnkr, vilket 
motsvarar en nettokostnadsandel på 96,0 procent 
(99,1).  

Årets utfall 
Verksamhetens nettokostnader för 2022 beräknas 
uppgå till 3 547,5 mnkr och kommunens skatteintäkter 
och generella statsbidrag beräknas uppgå till 3 555,5 
mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsandel på 99,8 
procent (99,2). Medeltalet för nettokostnadsandelen 
den senaste femårsperioden uppgår till 100,5 procent.  

Om finansnettot inräknas i nettokostnaden beräknas 
nettokostnadsandelen till 103,2 procent 2022, jämfört 
med 93,5 procent 2021. I diagram 4 redovisas netto-
kostnadsandelen för åren 2018-2022. Finansnettot har 
under en följd av år lämnat ett positivt täckningsbidrag 
till verksamhetens nettokostnader. 2022 ser ut att bli ett 
undantag med anledning av den negativa resultatpåver-
kan som lägre orealiserade nettovinsterna i aktieportföl-
jen och som orealiserade förluster i ränteportföljen 
kommer att ge. 

Diagram 4, Nettokostnadsandel för åren 2018-2022.

Finansnetto 
Kommunens finansiella intäkter minus de finansiella 
kostnaderna kallas finansnetto. Är de finansiella intäk-
terna större än de finansiella kostnaderna får kommu-
nen ett positivt finansnetto, vilket förbättrar kommu-
nens resultat. 

Periodutfall 
För perioden uppgår finansnettot till -128,7 mnkr 
(153,3). De finansiella intäkterna uppgår till 64,4 mnkr 
(159,8) och de finansiella kostnaderna uppgår till -193,2 
mnkr (6,5). 

Årets utfall 
Finansnettot beräknas uppgå till -122,0 mnkr (+192,9) 
för år 2022, vilket är 159,1 mnkr lägre än budget. Pens-
ionskapitalet påverkar finansnettot negativt med ett 
budgetunderskott på -165,7 mnkr, varav -142,1 mnkr 
beror på lägre orealiserade nettovinsterna i aktieportföl-
jen och på orealiserade förluster i ränteportföljen. För 
utdelningar och kupongräntor beräknas en negativ 
budgetavvikelse på -8,6 mnkr. Resterande underskott 
inom pensionsmedelsförvaltningen utgörs av nettot av 
reavinster och reaförluster. 
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Räntekostnaderna beräknas ge ett överskott på 3,2 
mnkr främst på grund av en högre budgeterad ränta än 
den faktiska, samt att investeringarna inte genomförs 
enligt budget. 

I diagram 5 redovisas kommunens finansnetto för den 
senaste treårsperioden. De finansiella intäkterna beräk-
nas till 48,9 mnkr (201,4) och de finansiella kostnaderna 
170,8 mnkr (8,6). 

Diagram 5, Finansiella intäkter och kostnader samt finansnetto för åren 
2020-2022. 

Investeringar 
Periodutfall 
Investeringsverksamheten exklusive försäljning av ma-
teriella anläggningstillgångar uppgår under perioden till 
224,2 mnkr vilket kan jämföras med budgeten som 
uppgår till 617,6 mnkr. Anläggningstillgångar har sålts 
för 0,2 mnkr och under perioden har investeringsin-
komster, motsvarande 1,4 mnkr skuldbokförts. Peri-
odens investeringar motsvarar en genomförandegrad på 
cirka 36 procent av budgeten. I tabell 3 visas periodut-
fallet för den senaste treårsperioden. 

2020 2021 2022
Bruttoinvesteringar 265,9 248,5 224,2
Försäljning av anläggningstillgångar -10,6 -1,3 -0,2
Förutbetalda investeringsinkomster 
(skuldbokförda) -3,9 -3,8 -1,4
Nettoinvesteringar (bruttoinv. minus 
inv.inkomster) 262,1 244,7 222,8

Avskrivningar 114,6 105,1 104,1
Tabell 3, Periodutfall för investeringsverksamheten under 2020-2022.

Under perioden har det gjorts satsningar på kommu-
nens gator, parker, vägar och fastigheter med 33,6 
mnkr, på fastighetsprojekt med 133,0 mnkr samt sats-
ningar på exploateringsverksamhet med 29,2 mnkr.   

De största satsningarna under perioden utgörs av 
Grönängsskoleprojektet (49,5 mnkr), om- och tillbygg-
nad på Bjärnums skola (31,6 mnkr), nybyggnation av 
förskola i Tormestorp och på T4-området i västra 
Hässleholm (24,3 mnkr), ventilations- och renoverings-
arbete på Hässleholms Tekniska skola (16,2 mnkr), 
samt IT-utrustning, inklusive accesspunkter, servrar, 
switchar chromebooks, iPads wifi-installationer med 
mera (15,4 mnkr). 

Årets utfall 
Investeringsverksamheten för 2022 kommer att bli om-
fattande. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 
461,4 mnkr, vilket dock är 152,8 mnkr lägre än budgete-
rat (se tabell 4). Genomförandegraden på årets investe-
ringar beräknas uppgå till cirka 75 procent.  

Investeringar, mnkr Budget Prognos +/-
Bruttoinvesteringar 617,6 464,7 +152,8
Försäljning av anl.tillgångar 0,0 -0,2 +0,2
Förutbetalda investeringsinkomster 
(skuldbokförda) -3,4 -3,4 +/-0

Nettoinvesteringar (bruttoinv. minus 
inv.inkomster) 614,2 461,4 +152,8

Tabell 4, Budget och prognos för investeringsverksamheten 2022. 

Avvikelsen beror bland annat på att ett antal fastighets-
projekt inte påbörjats eller genomförts i den takt som 
var planerat.  

Bland annat har inte ombyggnationen av brandstation-
en i Hässleholm påbörjats eftersom entreprenadupp-
handlingen fick avbrytas då inkommet anbud översteg 
budgeten kraftigt. Renoveringen av Sösdala simhall är 
inte påbörjad eftersom inga anbud inkom vid entrepre-
nadupphandlingen. Investeringsmedel för ombyggnat-
ion av Hjälpmedelscentralen har inte förbrukats då det 
eventuellt kommer att bli en förhyrning. För Vittsjö 
skola och förskola har projekteringen tagit längre tid än 
beräknat vilket har försenat projektet. Angående ny 
ridanläggning på Österås i Hässleholm inväntas poli-
tiskt beslut om vilket utredningsalternativ som kommer 
bli gällande.   

Då det råder stor osäkerhet med hänvisning till på-
gående utredningsskeden och omprioriteringar av om-
byggnationerna inom kommunens kök, medför det ett 
stort prognosöverskott på den tilldelade budgeten av-
sedd för samordnad måltidsorganisation. Investeringen 
i Grönängskonceptet med ny förskola, matsal, gymnas-
tikhall, hörselskola med mera är i fullgång där både 
förskola och gymnastikhall är färdigställda. Dock ledde 
den valda entreprenadformen partnering initialt till en 
viss försening. Projektets totala färdigställande kommer 
att hållas som planerat med förskjutning och kompri-
mering av byggskedet.  

Den nya montessoriförskolan Alma på T4-området i Hässleholm står nu klar. 
Foto: Jonny Persson 
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I diagram 6 åskådliggörs investeringsverksamheten för 
den senaste femårsperioden. Den svarta linjen visar 
avskrivningar samt årets resultat exkluderat för den 
negativa avkastning på pensionsmedel som återinveste-
rats. För år 2022 beräknas beloppet till 258,3 mnkr vil-
ket kan jämföras med nettoinvesteringarna som progno-
stiseras till 461,3 mnkr.   

Diagram 6, Nettoinvesteringar för åren 2018-2022.

Prognosen på 461,4 mnkr innebär att investeringsverk-
samheten för återstående fyra månader kommer att bli 
intensiv med beräknade utgifter på cirka 240,6 mnkr.  

Kommunens större projekt med en hög prognostiserad 
investeringsutgift framgår i tabell 5.  

Investeringsprojekt Inv.utgift
(mnkr)

Reinvesteringar i fastigheter 73,0
Grönängsskolan (bygga nya lokaler för Silviaskolan, en 
ny förskola samt en gymnastikhall inom skolans 
område)

54,8

Bjärnums skola, om- och tillbyggnation 45,0
IT-utrustning, accesspunkter, servrar, switchar, 
chromebooks, iPads, wifi-installationer mm 23,2

Ventilations- och renoveringsarbete på Hässleholms 
Tekniska skola 19,0

Nybyggnation av montessoriförskola på T4-området i 
västra Hässleholm 11,2

Ny regnpark på Gäddastorp 17,9
Belysningsåtgärder inkl. energieffektivisering 17,4
Nybyggnation av förskola i Tormestorp 15,3
Utbyggnad av GC-väg och busshållsplats på 
Esplanadgatan 15,1

Asfalteringsarbeten 14,9
Tabell 5, Kommunens större investeringsprojekt, 2022. 

Soliditet
Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens eko-
nomiska styrka på lång sikt. Soliditeten anger hur stor 
del av tillgångarna som kommunen finansierat genom 
driftsöverskott. Soliditeten påverkas av investeringsvo-
lym, upplåning och resultatutveckling. Hög soliditet ger 
låga finansiella kostnader och större utrymme att bed-
riva verksamhet. 

Årets utfall 
Soliditeten exklusive pensionsförpliktelsen beräknas 
öka från 54,5 procent till 56,8 procent mellan 2021 och 
2022. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser före år 
1998 på 851,7 mnkr, som på grund av den kommunala 
redovisningslagen redovisas bland ansvarsförbindelser, 
beräknas den ”verkliga” soliditeten till 39,6 procent 
jämfört med 38,1 procent 2021. Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelsen beräknas därmed öka med 1,6 
procentenheter sedan 2021. Kommunens soliditet häv-
dar sig väl vid en jämförelse med andra kommuner. Det 
vägda riksgenomsnittet för 2021 låg på 44,0 procent 
(30,7 procent om pensionsförpliktelserna inräknas). I 
diagram 7 redovisas kommunens soliditet för den sen-
aste femårsperioden. 

Diagram 7. Kommunens soliditet för åren 2018-2022.

Medel avsatta för framtida pensioner 
De 525 mnkr som placerades 1999 har per den 31 au-
gusti ett marknadsvärde på 1 247,3 mnkr. Värdeföränd-
ringen har sedan årsskiftet varit negativ med 162,5 
mnkr, vilket motsvarar en minskning på cirka 11,5 
procent. Från och med år 2016 återinvesteras inte 
längre kupongräntor samt aktie- och fondutdelningar 
utan utbetalas till kommunen. För delårsperioden har 
11,2 mnkr utbetalats till kommunen och för helåret 
prognostiseras beloppet till 16,4 mnkr. I förhållande till 
budget på 25,0 mnkr uppgår prognosavvikelsen för 
utdelningar och kupongräntor till -8,6 mnkr. 

Kapitalet är placerat i tillgångsslagen nordiska aktier, 
utomnordiska aktier placerade i fond, svenska räntebä-
rande värdepapper samt svenska kreditobligationer 
placerade i fond.  Per den 31 augusti uppgår andelen i 
aktieportföljen till 42,5 procent och andelen i ränte-
portföljen uppgår till 45,8 procent. Resterande del på 
11,7 procent är placerat kortfristigt på SBAB. Under 
delårsperioden har det inte skett någon omallokering 
mellan portföljerna.  
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Marknadsvärdet för portföljens respektive tillgångsslag 
per den 31 augusti 2021 och 2022 framgår nedan (tabell 
6).  

Tillgångsslag 2021 2022
Mnkr % Mnkr %

Aktier 676,6 49,1 529,6 42,5
Räntor 605,5 43,9 571,5 45,8
Kortfristig placering 95,9 7,0 146,2 11,7
Totalt 1 377,9 100,0 1247,3 100,0
Tabell 6, Marknadsvärde per tillgångsslag 2021-08-31 och 2022-08-31.

Avkastning 
Avkastningen under perioden är negativ och uppgår till 
-148,6 mnkr (tabell 7), vilket är 291,4 mnkr lägre jäm-
fört med delårsperioden 2021 då avkastningen uppgick
till +142,8 mnkr. Prognosen för året pekar på en nega-
tiv avkastning på cirka -143,7 mnkr vilket är 321,3
mnkr lägre jämfört med 2021 då avkastningen uppgick
till +177,6 mnkr.

Jämfört med årsskiftet har det bokförda värdet under 
perioden minskat med -162,8 mnkr till 1 271,7 mnkr. 

Det bokförda värdet påverkas av att värdepapper värd-
eras till verkligt värde då orealiserade vinster/förluster 
redovisas här. Lägre orealiserade vinster i aktieportföl-
jen med 94,2 mnkr per 31 augusti än vad som är upp-
bokat i bokslut 2021 samt orealiserade förluster i ränte-
portföljen på 48,0 mnkr. 

De lägre orealiserade nettovinsterna i aktieportföljen 
och de orealiserade förlusterna i ränteportföljen ger 
alltså en mycket stor negativ effekt på det prognostise-
rade resultatet för 2022. Även reaförluster och kostna-
den för förvaltararvode påverkar det bokförda värdet 
negativt. Avkastning per tillgångsslagen fördelar sig 
enligt nedan. 

Tillgångsslag (mnkr) Delår Prognos
Aktier -102,0 -100,4
Räntor -46,9 -43,8
Kortfristig placering 0,3 0,5
Totalt -148,6 -143,7

Tabell 7, Avkastning per tillgångsslag per 2022-08-31 och 2022-12-31 

Kommunalskatt 
Skatteintäkterna är kommunens dominerande in-
täktskälla (cirka 57 procent) och bestäms av skattesat-
sen och skatteunderlaget. Hässleholms kommuns skat-
tesats ligger på 21,20 vilket kan jämföras med medel-
skattesatsen i riket som är 20,67 och i Skåne som är 
20,63. Hässleholm har den sjunde högsta skattesatsen 
av 33 kommuner i Skåne. Vellinge har lägst med 18,50 
och Bromölla högst med 22,56. En skattekrona mots-
varar drygt 114,5 mnkr, räknat på kommunens eget 
skatteunderlag 2022.  

Risk och kontroll 
Likviditet 
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap. Likviditeten uppgår till 43,2 mnkr 
vid delårsperiodens utgång, vilket är en minskning med 
33,8 mnkr sedan samma tidpunkt 2021. Likviditeten 
hålls normalt på en låg nivå och beräknas minska under 
2021 från 98,2 mnkr till 2,6 mnkr.  

Via koncernkontot lånade kommunen netto 243,4 
mnkr från bolagen. Koncernens betalningsberedskap 
på kort sikt säkerställs genom en kredit på 100 mnkr på 
koncernkontot, varav 0 kr var utnyttjat. 

Låneskuld 
Periodutfall 
Vid delårsperiodens utgång uppgår den totala låne-
skulden till 1243,4 mnkr vilket är en minskning med 
88,1 mnkr sedan samma tidpunkt 2021. Sedan årsskiftet 
har låneskulden minskat med 227,8 mnkr.  

Årets utfall 
Låneskulden beräknas minska under 2022 med 107 
mnkr, från 1 471,2 mnkr till 1 364,2 mnkr. Den främsta 
orsaken till kommunens minskande upplåningsbehov 
är fiberbolagets genomförda köp av fiberanläggningen. 
Nettobeloppet som Hässleholms Fiber AB har erlagt 
till kommunen 2022 för köpet uppgår till 319 mnkr.  

I diagram 8 redovisas kommunens låneskuld under den 
senaste femårsperioden. 

Diagram 8. Kommunens låneskuld för åren 2018-2022.
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Händelser av väsentlig betydelse
Nedan följer några av de händelser som haft väsentlig 
betydelse för kommunen och/eller påverkat de finansi-
ella rapporterna. 

Organisationsförändring  
Bolagisering av fiberavdelningen 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, 
§ 241, om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge-
nomföra en bolagisering av fiberavdelningen bestående
av ett av kommunen helägt holdingbolag samt ett verk-
samhetsbolag, som ska vara helägt av holdingbolaget.
Den bakomliggande orsaken till bolagisering är bland
annat att lättare kunna anpassa sig till den öppna mark-
nad som Sveriges bredbandsverksamhet huvudsakligen
verkar på samt att kunna arbeta enligt de affärsmässiga
principer som övriga marknaden arbetar efter. Därtill är
behovet att få en tydligare och effektivare beslutsord-
ning så att intäkterna i verksamheten ökar.

Avtal tecknades under 2021 om försäljning av fiber-
verksamheten till dotterbolaget för det bokförda värdet, 
vilket har verkställts under 2022. Kommunen har läm-
nat ett aktieägartillskott till holdingbolaget på 107,8 
mnkr. Under 2021 skedde en nedskrivning i koncern-
redovisningen med cirka 57,8 mnkr enligt upprättad 
värdering för hela verksamheten i bolaget efter förvär-
vet.  

Hässleholms Fiber AB startade upp sin verksamhet den 
1 januari 2022 och kommer att tillhandahålla tjänster till 
såväl kommunen och kommunala bolag som privata 
hushåll och företag med flera.   

Gemensam måltidsorganisation 
Respektive måltidsorganisationer från omsorgsförvalt-
ningen och barn- och utbildningsförvaltningen med 
totalt 195 medarbetare har från och med den 1 januari 
2022 samlats under en gemensam organisation under 
tekniska nämnden. Organisatoriskt har sex enheter 
skapats under vilka kommunens samtliga kök inord-
nats. Två av dessa enheter med fokus på omsorgsverk-
samhetens måltider och fyra enheter inom skolans 
verksamhet. Syftet är att hitta gemensamma modeller 
och arbetssätt för att uppnå såväl bättre kvalitet som 
effektiviseringar. I avsnittet om kommunens medarbe-
tare har inte jämförelsetalen för personalnyckeltal 2021 
justerats för måltidsorganisationen.  

Ej avkunnad dom i förvaltningsrätten  
Köp av äldreboende  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att 
förvärva fastigheten Hässleholm Björksäter 4, vilket är 
ett särskilt boende med 72 platser. Köpet avsåg att 
möta ett växande behov av platser för äldreboende, 
verka som evakueringsboende under renovering och 
ombyggnation av andra boende, samt ersättning av 
platser för äldreboendet Ekegården. Enligt köpeavtalet 
skulle beslut, för köpets genomförande, vinna laga kraft 
senast den 31 december 2021. Beslutet överklagades 
och ett avgörande lämnades inte av förvaltningsrätten 
innan 31 december 2021. I ett första skede beslutade 
därför kommunfullmäktige den 3 december 2021 att 
med ett tilläggsavtal framskjutna villkor avseende tid då 
beslut skulle vinna laga kraft till den 30 juni 2022. Dess-
sutom beslutades om att hyra fastigheten från 1 januari 
2022 till 30 juni 2022. Men då förvaltningsrätten ännu 
inte avkunnat dom har avtal om köp numera upphävts. 
Då behov alltjämt kvarstod beslutade kommunfullmäk-
tige den 7 juni 2022, § 72, att godkänna ett överlåtelse-
avtal avseende hyresavtal för äldreboendet på fastighet-
en Björksäter 4. Hyresavtalet sträcker sig till och med 
den 31 januari 2035 och den totala internhyreskostna-
den beräknas till 104 mnkr för hyresperioden. Enligt 
kalkyl uppgår kostnaden för ägaralternativet till 119,4 
mnkr under hyresperioden. 

Foto: Ekonomiavdelningen 
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Foto: Helén Clargården 

Ekonomisk redovisning sid 21-30



22

Driftredovisning 
Augusti 2022 (tkr) 

Nämnd/förvaltning 
Kommunstyrelsen 

- Kommunledningsförvaltning exkl. 

o·,w1&m,~t/1t 
- Öi.,,{&m,..-.i.,,W>!uml.,, 

Tekniska nämnden 

Kommunrevisionen 

Arbetsmarknadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Omsorgsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

·vcrksaimhctcrnos ncffOkostnodcr 

Finansförvaltning 

··y otalt 

Investeringsredovisning 
Augu,sti 2022 (tkr) 

tkr 

Nämndlfö,valtning 
'Kommunstyrelsen 

T eknis:ka nämnden 
- F as:tighetsprojekt (tidigare lokalförsörjning) 

-Gator, vägar, park och fastigheter 

- Exploatering 

-Service 

Arbets:marknadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Omsorgsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
·y otalt 

-vara,.. försäljning av anläggningstillgångar 

Förutbetalda investeringsinkomster (skuldbokförda) 
Netloinvesleringar lb1ut1oinves1eringar
förutbetalda investeringsinl:omster) 

2) lnvt~\trin9~~1d9tttn~ pr99119~ti~mdt 1tf:,II 

Arets resultat 

7 

... 
·40 -----~ ,a-a.'---------

2018 

a ÅJe~-re:.utal 

20,9 ?0?1 20?2 

Budget 
2022 

197998 

191082 
6!1!l 

118006 
1864 

142405 
114468 

1472726 
192316 

1139740 
31121 .................... 

:I 410 G44 

3421345 
......... 

10701 

Budget 

2022 
44067 

546133 
307989 
161479 
74885 

1780 
339 

1980 
22407 

500 
1750 

400 
617.576 

0 

-3375' 

614 201 

Prognos 
2022 

195994 

188677 
?'Sil 

118006 
1864 

147155 
114 772 

1470591 
192316 

1147694 
31121 

'''''''':t''41't:f'ti1"2''' 

3305312 

: 11,fzöo 

Prognos 

2022 
40667 

395366 
173396 
145305 
74885 

1780 
339 

1980 
22407 

500 
2962 

514 
464735 

0 

-3375 

461360 

' 

Budget- Utf.all delår 
avvilcelse LULL 

2005 106077 

2405 99416 
-400 6661 

0 76934 
0 725 

-4 750 102082 
-304 78299 
2135 989770 

0 124 792 
-7954 758584 

0 20070 
-o·oGo · ........ 2 .. 25·7 .. :fä:r·· 
-116033 2223 797 

-124.901 ~33536 

Budget- Utfall delår 

avvil:else 2022 
3·400 18022·· 

150767 196840 
134 593 132893 

16174 33602 
0 29203 
0 1142 
0 185 
0 767 
0 6573 
0 266 

-1212 991 
-114 510 

1s2·s41 224155 
0 

0 -1382 

152 841 222773 

lnve sterings v erksamhetens nettoutgifter 
(b1ut:onv?s:ennga1-forutbet~lca nveste11ngsnkornster: 

Mtkr 

:;oo ----------------'-'-''=-'•ac•c. 
"" -------------,-0,---""'--

::: mrm'::; :1 3QJ ~ 
: ? CA, t 

"" 
100 1 . _ _.__ ~ __ .._~ _. .... ._~ ..... -~-'--.... ~ 

Af 



Finansförvaltningen
Aug 2022
tkr

Budget Prognos Budget- Utfall 

2022 2022 avvikelse 2022

Skatteintäkter

Egna skatteintäkter -2 354 982 -2 427 487 72 505 -1 624 558

Kommunalekonomisk utjämning -1 117 383 -1 119 390 2 007 -746 382

SUMMA SKATTEINTÄKTER -3 472 365 -3 546 877 74 512 -2 370 939

Finansiella intäkter och kostnader

Ränta likvida medel -150 -150 0 5

Avkastning pensionsfond -25 000 47 039 -72 039 52 865

Övriga finansiella intäkter -25 800 -29 097 3 297 -23 970

Förvaltningskostnader, pensionsfond 3 000 2 521 479 1 523

Återföring oreal. vinster/förluster, pensionsfond 0 94 180 -94 180 94 180

Räntekostnader 8 201 5 000 3 201 1 818

Övriga finansiella kostnader 200 250 -50 134

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -39 549 119 743 -159 292 126 555

Pensionskostnader

Pensionsutbetalningar inkl löneskatt 63 275 65 050 -1 775 42 309

Utbetalning individuell del inkl lönesk 109 557 109 672 -115 76 177

Pensionsavsättning inkl löneskatt -770 19 231 -20 001 -2 283

Ränta på pensionsavsättning 2 447 2 237 210 2 143

Förvaltningsavgifter till KPA 300 300 0 147

Pensionförsäkringsavgift inkl löneskatt 32 617 38 405 -5 788 11 344

SUMMA PENSIONSKOSTNADER 207 426 234 895 -27 469 129 837

Internränta och övr. int. fin. poster

Internränta -32 738 -24 203 -8 535 -13 554

Kalkylerad KP inkl löneskatt -141 322 -141 322 0 -94 160

SUMMA INTERNA INTÄKTER -174 060 -165 525 -8 535 -107 714

Oförutsedda kostnader mm

Oförutsett, KF och Ks 1 933 1 933 0 0

Över- och underskottshantering 0 0 0 0

SUMMA KOSTNADER FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV 1 933 1 933 0 0

Övriga kostnader och intäkter

Reavinster/reaförluster 0 0 0 0

Komp anslagstyp 1 (från 2005) 60 701 52 166 8 535 0

Trygghetsboendet Pärlan 0 350 -350 953

Löneökningar 4 832 4 832 0 0

Semesterlöneskuld, verkliga soc.avg 2 500 2 500 0 6 795

Exploateringsprojekt (reavinster/förluster) -11 133 0 -11 133 0

Övrigt -1 630 -9 329 7 699 -9 285

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER 55 270 50 519 4 751 -1 537

SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN -3 421 345 -3 305 312 -116 033 -2 223 797
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Delårsrapport och helårsprognos för 2022

Budget Prognos Budget- Delår Delår
tkr Noter 2022 2022 avvikelse 2022 2021
Verksamhetens intäkter 1 665 215 676 237 11 022 423 126 433 839

Verksamhetens kostnader 2 -3 941 600 -4 009 136 -67 536 -2 599 094 -2 553 667

Jämförelsestörande poster 2 0 0 0 0 0
Avskrivningar, nedskrivningar -223 072 -214 650 8 423 -104 071 -105 074
Verksamhetens nettokostnader -3 499 457 -3 547 548 -48 092 -2 280 039 -2 224 901

Skatteintäkter 3 2 354 982 2 427 487 72 505 1 624 558 1 533 272
Generella statsbidrag och utjämning 3 1 118 074 1 127 839 9 766 750 644 712 584
Verksamhetens resultat -26 401 7 778 34 179 95 163 20 955

Finansiella  intäkter 4 50 950 48 851 -2 099 64 464 159 752
Finansiella  kostnader 5 -13 848 -28 686 -14 838 -51 019 -6 500
Jämförelsestörande poster 0 -142 144 -142 144 -142 144 0
Resultat efter finansiella poster 10 701 -114 200 -124 901 -33 536 174 207

37 102
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Årets resultat: förändring av eget kapital 10 701 -114 200 -124 901 -33 536 174 207
27 944

Nyckeltal, resultaträkning
Andel av skatteintäkterna

- att betala verksamhetens nettokostnader, % 100,8% 99,8% 96,0% 99,1%
Finansnetto 37 102 -121 979 -159 081 -128 699 153 252

Resultaträkning
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Delårsrapport och helårsprognos för 2022

Budget Prognos Budget- Delår Delår
tkr 2022 2022 avvikelse 2022 2021
Den löpande verksamheten
Resultat före extraordinära poster 10 701 -114 200 -124 901 -33 536 174 207
Justering för av- och nedskrivningar 223 072 214 650 -8 423 104 071 105 074
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur 2 530 2 530 0 1 687 1 687
Justering för reavinster/reaförluster/utrangeringar -11 133 102 11 235 102 -1 026
Justering för avsättningar till pensioner -770 19 231 20 001 -2 283 7 203
Ränta på pensionsavsättningen 2 447 2 237 -210 2 143 1 391
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 226 847 124 550 -102 297 72 185 288 536

Förändring av rörelsekapital, exklusive likvida medel
Ökning (-) / minskning (+) av förvaltade pensionstillgångar 3 000 160 500 157 500 142 018 -130 227
Ökning (-) / minskning (+) kortfr fordringar och förråd -46 052 -118 557 -72 505 -65 862 35 813
Ökning (-) / minskning (+) exploateringsfgh, omsättn tillg 0 -163 -163 -163 -541
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 4 279 -104 082 -108 361 -164 893 -102 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten 188 074 62 247 -125 827 -16 715 91 351

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -50
Investering i materiella anläggningstillgångar -617 576 -464 735 152 841 -224 155 -247 189
Försäljning av anläggningstillgångar
(avser fiberanläggningar) 0 532 363 532 363 532 363 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 188 188 188 1 284
Förändring av finansiella leasingavtal 0 0 0 0 0
Förändring av övriga finansiella tillgångar 0 -6 102 -6 102 -6 102 -5 057
Kassaflöde från investeringsverksamheten -617 576 61 714 679 290 302 294 -251 011

Finansieringsverksamhet
Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder 340 375 -219 625 -560 000 -340 635 41 452
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 340 375 -219 625 -560 000 -340 635 41 452

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Årets kassaflöde -89 127 -95 664 -6 537 -55 057 -118 208

Likvida medel vid årets början 98 214 98 214 98 214 127 560
Likvida medel vid årets slut 9 087 2 550 43 156 9 353

Kassaflödesanalys
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Delårsrapport och helårsprognos för 2022

Budget Prognos Budget- Delår Bokslut Delår
tkr Noter 2022 2022 avvikelse 2022 2021 2021
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 6 10 623 3 236 -7 386 3 380 10 966 11 781
Materiella anläggningstillgångar      7 3 699 656 3 018 838 -680 818 2 888 694 3 293 676 3 180 462
Finansiella leasingavtal 6 938 6 938 0 6 938 6 938 6 625
Finansiella anläggningstillgångar 8 234 759 240 860 6 102 241 704 237 289 131 803
Summa anläggningstillgångar 3 951 975 3 269 872 -682 103 3 140 715 3 548 868 3 330 672

Förråd 56 56 0 56 56 68
Exploateringsfastigheter 13 175 13 339 163 13 339 13 175 5 869
Kortfristiga fordringar 353 047 425 552 72 505 372 858 306 995 210 163
Kapitalförvaltning, pensionsmedel 9 1 410 748 1 253 248 -157 500 1 271 730 1 413 748 1 388 284
Kassa och bank 9 087 2 550 -6 537 43 157 98 214 9 353
Summa omsättningstillgångar 1 786 114 1 694 745 -91 368 1 701 138 1 832 188 1 613 737
SUMMA TILLGÅNGAR 5 738 089 4 964 618 -773 471 4 841 853 5 381 057 4 944 408

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Årets resultat 10 701 -114 200 -124 901 -33 536 221 752 174 207
Resultatutjämningsreserv 155 019 165 322 10 303 155 019 155 019 130 250
Övrigt eget kapital 2 778 898 2 768 595 -10 303 2 778 898 2 557 146 2 575 085
Summa eget kapital 10 2 944 618 2 819 716 -124 901 2 900 381 2 933 917 2 879 542

Avsättningar för pensioner 100 223 120 014 19 791 98 407 98 546 100 207
Summa avsättningar 100 223 120 014 19 791 98 407 98 546 100 207

Långfristiga skulder 1 970 446 1 410 446 -560 000 1 289 436 1 630 071 1 422 565
Kortfristiga  skulder 722 802 614 441 -108 361 553 630 718 523 542 094
Summa skulder 2 693 248 2 024 887 -668 361 1 843 066 2 348 594 1 964 659
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 5 738 089 4 964 618 -773 471 4 841 853 5 381 057 4 944 408

Ansvarsförbindelser
mnkr

Borgensförbindelser 2 180 2 180 1 820 1 823
- varav till kommunala företag 2 173 2 173 1 813 1 816
Pensionsförpliktelser före 1998 852 867 886 906
Operationell leasing 365 406 482 497
- varav < 1 år 115 118 127 124
- varav 1-5 år 209 238 287 296
- varav > 5 år 41 50 68 77
Prognosen för operationell leasing grundar sig på nuvarande kända kontrakt med kvarstående hyror efter 2022-12-31. 

Budget Prognos Budget- Delår Bokslut Delår
Nyckeltal, balansräkningen 2022 2022 avvikelse 2022 2021 2021
Rörelsekapital, tkr (omsättningstillgångar-kortfr. skulder 1 063 311 1 080 304 16 993 1 147 509 1 113 665 1 071 643
Anläggn.kapital, tkr (anläggningstillgångar-långfr. skuld 1 981 529 1 859 427 -122 103 1 851 279 1 918 797 1 908 107
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfr. skulder) 247,1% 275,8% - - 307,3% 255,0% 297,7%
Soliditet (eget kapital/tillgångar) 51,3% 56,8% - - 59,9% 54,5% 58,2%
Soliditet med hänsyn till pensionsförpliktelser 39,6% - - 42,0% 38,1% 39,9%

Balansräkning
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Delårsrapport och helårsprognos för 2022

Budget Prognos Delår Delår
tkr 2022 2022 2022 2021
Not 1 Verksamhetens intäkter
Nämndernas intäkter 1 547 715 1 562 083 1 010 561 995 474
Reavinster 11 133 188 188 1 284
Övriga intäkter 1 630 9 329 9 285 12 562
Eliminering av interna intäkter
- internhyra -340 833 -340 833 -227 222 -235 190
- övriga interna intäkter -554 530 -554 530 -369 687 -340 291
SUMMA Verksamhetens intäkter 665 115 676 237 423 126 433 839

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader före justering -5 026 274 -5 046 258 -3 269 697 -3 217 370
Avskrivningar, nedskrivningar 223 072 214 650 104 071 105 074
Verksamhetens kostn exkl avskrivningar -4 803 202 -4 831 608 -3 165 626 -3 112 296
Del av finansförv som är hänförlig till verksamheten
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -96 192 -103 755 -53 800 -54 621
Individuell del inkl löneskatt -109 557 -109 672 -76 177 -72 341
Avsättning, pensionsskuldens förändring 770 -19 231 2 283 -7 203
Semesterlöneskuld, efterskottslöner -2 500 -2 500 -6 796 -1 655
Reaförluster/utrangeringar 0 -2 565 -2 565 -259
Nedskrivning 0 0 0 0
Löneökningar, kompensation för internränta 1 757 1 757 0 0
Trygghetsboendet, Pärlan 0 -350 -953 -877
Granskning av räkenskapsrevision -165 -165 -83 -83
-varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 0 -90 -45 -45
Oförutsett, Kf o Ks -1 933 -1 933 0 0
Summa verksamhetens kostnader inkl interna poster -5 011 023 -5 070 023 -3 303 716 -3 249 334
Eliminering av interna kostnader
- internränta 32 738 24 203 13 554 17 076
- internhyra 340 833 340 833 227 222 235 190
- kalkylerad KP inkl. löneskatt 141 322 141 322 94 160 103 111
- övriga interna kostnader 554 530 554 530 369 687 340 291
SUMMA Verksamhetens kostnader -3 941 600 -4 009 136 -2 599 094 -2 553 667

Not 3 Skatteintäker och generella statsbidrag
Skatteintäkter 2 354 982 2 427 487 1 624 558 1 533 272
Generella statsbidrag och utjämning 1 118 074 1 127 839 750 644 712 584
-varav skolmiljarden 691 4 603 1 698 0
-varav utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 0 3 846,426 2 564 0
-varav tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina 0 960,952 411,837 0
-varav tillälligt stöd för ökade kostnader för finansiering 0 1 051 1 051 0
SUMMA Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 473 056 3 555 327 2 375 202 2 245 856

Not 4 Finansiella intäkter
Ränta på likvida medel 150 150 -5 19
Reavinst försäljning bostadsrätt 0 0 0 0
Övriga finansiella intäkter 25 800 29 097 23 970 15 200
Avkastning, pensionskapitalförvaltning exkl. orealiserade 
vinster/förluster 
(redovisas som en jämförelsestörande post under finansiella kostnader) 25 000 19 604 40 499 144 534
SUMMA Finansiella intäkter 50 950 48 851 64 464 159 752

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på anläggningslån -8 201 -5 000 -1 818 -3 225
Övriga finansiella kostnader -200 -250 -134 -184
Ränta på pensionsavsättning -2 447 -2 237 -2 143 -1 391
Avkastning, pensionskapitalförvaltning exkl. orealiserade 
vinster/förluster 
(redovisas som en jämförelsestörande post under finansiella kostnader) 0 -18 678 -45 401 0
Förvaltningskostnader, pensionsmedel -3 000 -2 521 -1 523 -1 700
Återföring av orealiserade vinster i värdepapper 0 0 0 0
Delsumma -13 848 -28 686 -51 019 -6 500
Effekt byte av redovisningsprincip (LKBR, 7 kap. 6 §)-orealiserade 
vinster/förluster (jämförelsestörande post) 0 -142 144 -142 144 0
SUMMA Finansiella kostnader -13 848 -170 830 -193 163 -6 500

Kommunens noter
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Budget Prognos Delår Delår
tkr 2022 2022 2022 2021

Kommunens noter

Not 6 Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde 10 966 10 966 10 966 11 930
Årets/periodens investeringsverksamhet 0 0 0 50
Försäljning av anläggningstillgångar
(avser fiberanläggningar) 0 -11 080 -11 080 0
Avskrivningar (såld fiberanläggning) 0 3 693 3 693
Årets/periodens avskrivningar och nedskrivningar -344 -344 -200 -199
SUMMA Immateriella tillgångar 10 623 3 236 3 380 11 781

Not 7 Materiella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde 3 293 676 3 293 676 3 293 676 3 038 407
Årets/periodens investeringsverksamhet 617 576 464 735 224 155 247 189
Försäljning av anläggningstillgångar
(avser fiberanläggningar) 0 -573 507 -573 507 0
Avskrivningar (såld fiberanläggning) 0 48 530 48 530 0
Försäljning av anläggningstillgångar 0 -188 -188 -1 284
Årets/periodens avskrivningar och nedskrivningar -222 729 -214 306 -103 871 -104 875
Reavinster (+) 11 133 188 188 1 284
Reaförluster (-) inkl. utrangeringar 0 -290 -290 -259
SUMMA Materiella tillgångar 3 699 656 3 018 838 2 888 694 3 180 462

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 237 289 237 289 237 289 128 433
Övriga finansiella tillgångar 0 6 102 6 102 5 057
Infrastrukturellt bidrag, bussgata i Stoby 0 0 0 0
Infrastrukturella bidrag, upplösning -2 530 -2 530 -1 687 -1 687
SUMMA Finansiella anläggningstillgångar 234 759 240 860 241 704 131 803

Not 9 Kapitalförvaltning, pensionsmedel
Ingående anskaffningsvärde 1 413 748 1 413 748 1 413 748 1 258 056
Årets/periodens avkastning 0 926 -4 901 144 534
Utbetalning av utdelning och kupongräntor 0 -16 760 -13 831 -16 397
Värdereglering , aktier och aktiefonder 0 -94 180 -94 180 0
Värdereglering , obligationer -47 964 -47 964 0
Förvaltningsarvode -3 000 -2 522 -2 018 -2 123
Ej likviderade värdepapper 0 0 20 876 4 214
SUMMA Kapitalförvaltning, pensionsmedel 1 410 748 1 253 248 1 271 730 1 388 284

Not 10 Eget kapital
Årets resultat 10 701 -114 200 -33 536 174 207
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 155 019 165 322 0 0
Övrigt eget kapital 2 778 898 2 768 595 2 933 917 2 705 335
SUMMA Eget kapital 2 944 618 2 819 716 2 900 381 2 879 542

28



Tillämpade redovisnings-
principer 
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR) om inget annat anges i följande avsnitt. Fordringar 
har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar 
och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges.  
 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKRs augustiprognos (cirkulär 22:28) i enlighet med 
rekommendation RKR R2 och redovisas som kortfristig 
fordran respektive kortfristig skuld beroende på utfallet.  
 

Övriga intäkter 
En inkomst redovisas som intäkt när följande villkor är 
uppfyllda: Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är fören-
liga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen. 
De eventuella utgifter som uppkommit eller som förvän-
tas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt och villkoren för den ekonomiska upp-
görelsen har i allt väsentligt fullgjorts. 
 

Anslutningsavgifter för fiber och offentliga investerings-
bidrag tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodiseras över anlägg-
ningens nyttjandeperiod. När det gäller gatukostnadser-
sättningar före år 2021 har avsteg gjorts från RKR R2, 
genom att redovisning har skett på samma sätt som för 
fiber och offentliga investeringsbidrag. Från år 2021 redo-
visas nya gatukostnadsersättningar enligt RKR R2. 
 
Gränsdragning mellan kostnad och investe-
ring 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet ska överstiga ett 
värde om minst ett ½ pris-basbelopp (exklusive moms). 
Beloppsgränsen gäller även vid:  
• Samlade och samtida inköp av flera likartade inventarier.  
• Samlade och samtida inköp av inventarier med ett natur-
ligt samband.  
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Under 2019-2020 har 4,1 mkr investerats i 
ekonomisystemet Unit 4 med avskrivning under upphand-
lad avtalstid 13 år. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-
värdet med avdrag för planenliga avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar. Anslutningsavgifter och offentliga 
investeringsbidrag periodiseras över tillgångens nyttjande-
period. Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 
konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter 
som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hän-
för sig till. 
 

Avskrivningar 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs 
med linjär avskrivning. Avskrivning påbörjas månaden 
efter anskaffning eller färdigställandet. På tillgångar i form 
av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskriv-
ningar. 
 

Komponentavskrivning tillämpas från och med år 2016 
för investeringar som aktiverats från och med 2016.  
 

Avskrivningstider 
Avskrivningstiderna anpassas till anläggningens bedömda 
nyttjandeperiod.  
 
Följande avskrivningstider tillämpas i kommunen 
Mark, konst  - 
Markanläggningar 10-40 år 
Byggnader   10-100 år 
Maskiner och inventarier 3-50 år 
 
Leasingavtal 
Finansiella leasingavtal bedöms enligt rekommendation 
R5 från RKR med undantag av att annuitetsavskrivning 
tillämpas av praktiska skäl. Övriga leasingavtal klassas som 
operationell leasing och redovisas som ansvarsförbindelse. 
 

Nedskrivningar 
Nedskrivningar hanteras i enlighet med RKR R6. Ned-
skrivningsbehov aktualiseras om det finns indikation på 
att tillgångens verkliga värde understiger redovisat värde. 
Indikationerna kan vara att tillgången inte används och ska 
avvecklas, att den inte kan användas fullt ut för sitt ända-
mål, att det finns fysiska skador som sänker värdet eller 
servicepotentialen. Då ska återvinningsvärdet beräknas 
och jämföras med redovisat värde. 
 

Finansiella tillgångar och skulder 
Kommunens pensionsmedel är klassificerade som om-
sättningstillgång. Pensionsmedlens förvaltning regleras i av 
fullmäktige antagna regler KF §45/2020. Värderingen sker 
portföljsvis till verkligt värde (marknadsvärde). 
 

Aktier och andelar i kommunala bolag klassificeras som 
finansiella anläggningstillgångar. Nedskrivning har skett av 
aktieägartillskott och med hänsyn tagen till förluster i 
bolagen. 
 

Enligt RKR:s rekommendation R7 Finansiella tillgångar 
och finansiella skulder, ska en skuld klassificeras som 
kortfristig när den förfaller till betalning inom tolv måna-
der räknat från balansdagen eller förväntas bli betald inom 
det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel. 
Alla övriga skulder ska klassificeras som långfristiga. Av-
steg sker från rekommendation R7 genom att avsikten att 
förlänga eller förnya ett lån med en formell löptid kortare 
än ett år beaktas som långfristig, eftersom lånevolymen i 
verkligheten är att betrakta som långfristig utifrån kom-
munens finansieringsbudget. 
 

Bidrag till statlig infrastruktur 
Under 2010 beslutade kommunfullmäktige om att lämna 
bidrag till statlig infrastruktur i samband med utbyggnad 
av Pågatåg Nordost, inklusive fem stationer. Bidraget har 
skuldförts och ska upplösas under 25 år. Under 2020 
beslutade kommunstyrelsen om att lämna bidrag till statlig 
infrastruktur i samband med byggandet av Stoby bussgata. 
Bidraget upplöses under 25 år. 
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Exploateringsfastigheter 
Kommunens exploateringsmark säkerställdes utifrån 
kartdatabasen 2005, varvid en försiktig och enhetlig värde-
ring gjordes. Därefter har kommunens markinnehav lö-
pande stämts av mot kartdatabasen. Från och med 2020 
intäktsförs försäljning av exploateringstillgångar med 
avdrag för beräknad andel av tomtkostnaderna inom 
respektive område.  
 
Pensioner 
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt den 
lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pensions-
förmåner intjänade till och med 1997 redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förpliktelser 
för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är be-
räknade enligt Sveriges Kommuner och Regioners beräk-
ningsmodell RIPS. Förmånsbestämd ålderspension till 
förtroendevalda som intjänats från och med 1998 redovi-
sas som en avsättning. Visstidsförordnanden som ger rätt 
till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det 
är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal 
som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Utbe-
talning av pensionsförmåner inklusive löneskatt som 
intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resul-
taträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som 
intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i 
resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. 
Pensionsavgiften för den avgiftsbestämda ålderspensionen 
redovisas på det år som avgiften avser, det vill säga för det 
år som den pensionsgrundande lönen som ligger till grund 
för beräkningen är intjänad. Den avgiftsbaserade delen av 
pensionsförmåner i pensionsavtalet utbetalas i sin helhet 
till kommunens anställda för individuell placering. 
 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer direkt i resultaträkningen på en egen rad och 
specificeras i den not som berörs. Som jämförelsestörande 
poster betraktas poster som sällan förekommer och som 
uppgår till väsentligt belopp.  
 

Ordlista 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för permanent innehav. 
 

Avskrivningar 
Anläggningstillgångarnas anskaffningskostnad fördelas över den 
ekonomiska livslängden för att spegla den årliga värdeminsk-
ningen. Avskrivningarna belastar den verksamhet som använder 
tillgångarna. 
 

Avsättning 
Ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt är 
osäkra. 
Balansräkning 
Visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsda-
gen. Tillgångssidan anger hur kommunen har använt sitt kapital, 
medan skulder- och eget kapitalsidan visar hur kapitalet har 
anskaffats. 
 

Eget kapital 
Utgör skillnaden mellan tillgångar och avsättningar och skulder. 
 

Extraordinära intäkter och kostnader 
Saknar klart samband med kommunens ordinarie verksamhet 
och är av sådan art att den inte förväntas inträffa ofta eller regel-
bundet samt uppgår till väsentliga belopp. 
 

Finansiella leasingavtal 
Har en avtalstid på mer än tre år varigenom de ekonomiska 
risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i 
allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Dessa 
redovisas som tillgång och skuld. 
 

Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter (bland annat räntor på 
bankmedel) och kostnader (bland annat räntor på lån och pens-
ionsskuld). 
 

Internränta 
Kalkylmässig räntekostnad (för närvarande 1,00 procent) för det 
kapital som är bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar. 
Internräntan belastar den verksamhet som använder tillgångarna. 
 

Jämförelsestörande poster 
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som 
är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med tidigare år. 
 

Kapitalkostnader 
Sammanfattande benämning på avskrivning och internränta. 
 

Kassaflödesanalys 
Visar hur årets drift-, investerings- och finansieringsverksamhet 
med mera har bidragit till förändringen av likvida medel. 
 

Kortfristiga fordringar och skulder 
Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år 
efter bokslutsdagen. 
 

Likvida medel 
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till 
exempel kassa- och banktillgångar samt kortfristiga placeringar i 
värdepapper. 
 

Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt 
tid). 
 

Långfristiga fordringar och skulder 
Fordringar och skulder som förfaller till betalning mer än ett år 
efter bokslutsdagen. 
 

Nettoinvesteringar 
Med nettoinvesteringar avses anskaffning av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar med avdrag för förutbetalda 
investeringsinkomster (skuldbokförda). 
 

Omsättningstillgångar 
Fordringar, förråd och andra tillgångar som inte är avsedda för 
permanent innehav. 
 

Operationella leasingavtal 
Leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som för-
knippas med ägandet av ett objekt inte överförs på leasetagaren. 
Finansiella leasingavtal med en avtalstid om högst tre år redovi-
sas dock även som operationella avtal. Operationella leasingavtal 
tas inte upp i balansräkningen, men framtida betalningsförplik-
telser redovisas som ansvarsförbindelse. 
 

Resultaträkning 
Visar årets intäkter och kostnader samt årets resultat, som är lika 
med förändring av eget kapital. Resultaträkningen visar endast 
kommunens externa poster gentemot omvärlden. 
 

Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort 
sikt. 
 

Soliditet 
Speglar hur mycket av tillgångarna som betalats med egna medel, 
det vill säga andelen eget kapital av de totala tillgångarna. 
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Kommunledningsförvalt-
ningen 
Året så här långt 
Det säkerhetspolitiska läget 
Det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden 
har påskyndat kommunens beredskap inom olika 
områden. Säkerhetsfunktionens arbete och priorite-
ring har till stor del präglats av det förändrade säker-
hetsläget samt av pandemins utveckling. Detta har 
medfört att arbetet med uppbyggnad av den del av 
det civila försvaret som kommunen ansvarar för har 
fått ökas i takt och intensitet samt att samtliga för-
valtningar har involverats i arbetet med krigsorgani-
sation och tillhörande planering. Även räddnings-
tjänsten har drivit kommunens arbete gällande civilt 
försvar. Dessutom har räddningstjänsten en rad till-
kommande arbetsuppgifter i ”Räddningstjänst under 
höjd beredskap”. Kriskommunikation har blivit en 
högt prioriterad fråga med fokus på scenarier där 
kommunens ordinarie kommunikationsvägar och ka-
naler inte fungerar. Upphandlingsenheten ser prisök-
ningar och fortsatta problem med leveranser.  

Valet 2022 
Arbetet med val till riksdag, regionfullmäktige och 
kommunfullmäktige präglar mycket av kansliavdel-
ningens verksamhet under hela året. Kansliavdel-
ningens uppdrag är att tillsammans med valnämnden 
tillse att valen genomförs på ett rättssäkert och kor-
rekt sätt. 

Satsning på främjande arbetsmiljöarbete 
Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrån-
varo ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade 
friskfaktorer. Ett aktivt, systematiskt och långsiktigt 
arbete med friskfaktorerna i fokus bidrar till en god 
arbetsmiljö, till att verksamheten utvecklas och till att 
medarbetarna håller i längden. Med stöd av organi-
sationen Suntarbetsliv har ett brett arbete inletts för 
att öka kunskapen om dessa beforskade friskfaktorer. 

Nytt näringslivsprogram  
Ett nytt näringslivsprogram antogs av kommunfull-
mäktige i början av juni. Näringslivsprogrammet om-
fattar sex insatsområden och genomförs över åren 
2022–2026.  

Europaforum 20 år 
Årets Europaforum Hässleholm, det tjugonde i ord-
ningen, ägde rum den 24–25 maj på Hässleholm Kul-
turhus med 450 besökare.  

Rysslands invasion av Ukraina och dess påverkan på 
EU-politiken genomsyrade programmet. Evene-
mangets 20-årsjubileum uppmärksammades med 
EU-tårta.  

Digital strategi 
Kommunfullmäktige har under våren fattat beslut 
om kommunens digitala strategi vilket är ett viktigt 
steg för att kommunen ska komma vidare i digitali-
seringsarbetet. Detta arbete tillsammans med infö-
randet av en ny styrmodell kommer vara mycket vik-
tigt för kommunens utveckling.  

Interna IT-tjänster – tjänstekatalogen 
Under våren har ett arbete påbörjats för att se över 
hur tjänstekatalogen för leveransen och kostnadsför-
delningen av IT-tjänster kan förbättras. Arbetet har 
inletts tillsammans med verksamheternas ekonomer 
för att få en bra bild av vilka problem som man upp-
lever i verksamheterna, dels utifrån förståelsen för 
hur kostnader byggs upp och påverkas av verksam-
heternas beställningar dels för att öka transparensen 
i kostnadsfördelningsmodellen.  

Kommunens webbplats 
Under 2022 driver kommunikationsenheten investe-
ringsprojektet ”Nya hassleholm.se” där kommunens 
webbplats, som är kommunens viktigaste kommuni-
kationsplattform och serviceportal för medborgaren, 
byggs om från grunden. Målet är att i slutet av året 
lansera en ny tekniskt hållbar och tilltalande webb, 
med portalsidor för de verksamheter som idag har 
fristående webbplatser.  

Fordonsenhet 
Fordonssystemet är driftsatt och ett pilotprojekt med 
digitala körjournaler genomförs på omsorgsförvalt-
ningens hemtjänstdistrikt Tyringe nord och på IT-av-
delningen inom kommunledningsförvaltningen.  

Måluppfyllelse 

Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvalitet 
för kommunin-
vånarna 

God ekonomi Attraktiv ar-
betsgivare 
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Samhällsservice av hög kvalitet 
Ny servicemätning av tillgängligheten inom telefoni 
och e-post genomförs under hösten. Antalet självser-
vicetjänster i e-tjänsteportalen har ökat under 2022. 
Arbetet med den nya hemsidan fortgår.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
HUS-projektet som syftar till att öka attraktionskraf-
ten i centrumkärnan fortgår. Antalet nystartade före-
tag var färre under första halvåret 2022 jämfört med 
samma period 2021.  

God ekonomi 
Kommunfullmäktige har under våren fattat beslut 
om en ny styrmodell för Hässleholms kommun. Im-
plementering pågår under hösten och vintern. 
Inom ramen för det övergripande målet God eko-
nomi och delmålet Ett effektivt resursutnyttjande i 
kommungemensamma administrativa processer har 
ekonomiavdelningen tydliggjort anvisningarna för 
budgetprocessen inför budgetarbetet 2023–2025. 
Ekonomiavdelningen har skapat en mall för åtgärds-
plan med en tydlig struktur. Åtgärdsplanen sträcker 
sig över både innevarande och nästkommande år för 
att få en långsiktighet i de åtgärder som vidtas, samt 
för att få en tydlig bild över den ekonomiska delårs- 
och helårseffekten.  

Attraktiv arbetsgivare 
Arbetet att stärka och uppmärksamma det friska per-
spektivet som en del i arbetsmiljöarbetet har inletts. 
HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang) av-
seende styrning och hur medarbetarna uppfattar ba-
lansen mellan krav och resurser i arbetet har sjunkit 
något jämfört föregående år.  

Ekonomisk helårsprognos 
Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett 
överskott på cirka 2,0 mnkr på driften. På investe-
ringssidan är prognosen ett överskott på 3,4 mnkr. 
Överskottet avser fordon inom räddningstjänsten.

Administrativ ledning inkl. nya stambanor 
+2,1 mkr
Tjänsten som biträdande förvaltningschef har varit
vakant del av året och budgeten för utbildning, resor
och konsulttjänster förväntas inte användas fullt ut
(+0,9 mnkr). Prognosen för projektet Nya stamba-
nor/höghastighetsjärnväg är +1,2 mnkr på grund av
förseningar i planeringen. Projektet är starkt påverkat
av yttre faktorer.

Tillväxt och utveckling +0,9 mnkr 
Prognosen är +0,9 mnkr, vilket främst avser kostna-
der för seniorkort i kollektivtrafiken (+0,6 mnkr). 

Kostnaderna förväntas bli lägre än budget på grund 
av minskat resande även under 2022. Resterande 
överskott avser Europa Direkt (+0,1 mnkr) och 
Europaforum (+0,2 mnkr). 

Ekonomiadministration +1,3 mnkr 
Överskottet beror främst på att en ekonomtjänst är 
vakant samt att budget för kompetens inom bolagse-
konomi kommer att användas i liten utsträckning. 
Kostnaderna för konsulttjänster avseende ekonomi-
systemet minskar överskottet. 

Räddningstjänsten -1,0 mnkr 
Underskottet är en följd av ökade kostnader (cirka 
0,5 mnkr/år) för drivmedel, service/avtal för alame-
ring, inre befäl, försäkring, rakel, verksamhetssystem, 
hälsokontroller och diverse licenser. Utbildnings-
kostnader för nya anställda inom RIB har ökat.  

Försäkringar -0,8 mnkr 
Budgeten för ansvarsförsäkringen på 1 mnkr omför-
delades 2019 från verksamhet försäkringar. Detta var 
möjligt eftersom kostnaden kunde täckas bland annat 
genom intäkter i form av hög försäkringsåterbäring. 
I år finns inte dessa faktorer, därav underskott. 

Utveckling på sikt 
Strategiskt stöd för kompetensförsörjning 
En stor del av personalavdelningens arbete kommer 
att handla om att ge verksamheterna det strategiska 
stöd som behövs för att klara kompetensförsörjning 
och skapa hållbarhet i medarbetar- och ledarskap.   

Leveranser av IT-tjänster 
Verksamheternas förväntningar på IT-avdelningens 
leverans av IT-tjänster och möjligheten att leverera 
det som efterfrågas kommer att vara ett fokusområde 
framöver. Det blir allt tydligare att detta arbete behö-
ver göras i ett kommunövergripande perspektiv.  

Långsiktig ekonomisk plan 
Ekonomiavdelningen arbetar med att upprätta en 
långsiktig plan för kommunens förväntade ekono-
miska utveckling.  

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

198.0 196,0 2.0 106,1 114.7 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

44.1 40.7 3.4 18.0 71,8 
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Tekniska nämnden
Året så här långt 
Det nya året innebar startskottet för kommunens nya 
måltidsorganisation. Två blev en när de respektive 
måltidsorganisationerna från omsorgsförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen med totalt 
195 medarbetare samlades under en gemensam orga-
nisation inom tekniska förvaltningen. Över en natt 
fördubblades därmed personalstyrkan inom förvalt-
ningen.  

Alla ökningar var emellertid inte lika välkomna. En 
orolig omvärld innebar komponentbrist, leveransför-
seningar och markant stigande priser. Varugrupper 
inom bygg och anläggning, energi och drivmedel in-
nehåller samtliga varor som drabbats hårt. Att hålla 
tidsplaner och angivna budgetramar har därför varit 
synnerligen svårt.   

Serviceavdelningen 
Avdelningen har arbetat intensivt för att på bästa sätt 
introducera den nya samlade måltidsorganisationen. 
Organisatoriskt har sex enheter skapats under vilka 
kommunens samtliga kök inordnats. Två av dessa 
med fokus på omsorgsverksamhetens måltider och 
fyra inom skolan. Att hitta gemensamma modeller 
och arbetssätt för att uppnå såväl bättre kvalitet som 
effektiviseringar är nu de utmaningarna som präglar 
arbetet framåt. Som ett pilotprojekt har skolan i Sös-
dala prövat ett digitalt system där eleverna förbeställer 
den mat som serveras. Målsättningen har varit att 
skapa en bättre planering avseende tillagning av antal 
portioner samt att eleven, genom sitt aktiva val, för-
beretts för den mat som serveras. Syftet är att dels 
minska matsvinn dels att få elever att äta den mat som 
serveras. Att  elever och omsorgstagare faktiskt äter 
och får i sig en näringsrik kost är alltid verksamhetens 
huvudsyfte.   

Inom avdelningen som helhet pågår också ett priori-
terat arbete för att hitta lösningar där medarbetarna 
alltid ska erbjudas en heltidssysselsättning. Med hjälp 
av kombinerade tjänster inom bland annat skola, vård, 
måltidsverksamhet och lokalvård försöker olika syss-
lor fördelas och kombineras. Allt i syfte att skapa ett 
hållbart arbetsliv för medarbetarna. 

Fastighetsavdelningen 
Satsningen på underhåll och renovering av kommu-
nala byggnader har medfört att flera projekt påbörjats 
och genomförts. I Vittsjö har den gamla och slita 
brandstationen rustats upp och på Ljungdalaskolan 
har klassrumsrenoveringar utförts. Samtidigt har ar-
bete startats för att renovera den kulturhistoriskt vär-
defulla Markan. Arbetet omfattar förutom 

fasadarbeten även brandskyddsåtgärder och verksam-
hetsanpassningar. Ett flertal andra underhållsprojekt 
samordnas också tillsammans med pågående bygg-
projekt. De största är renoveringarna av Tekniska 
skolan och Grönängsskolan. 

I början av året färdigställdes ombyggnationen av Lin-
néskolans idrottshall. I Tormestorp fick skolan nya 
förskolelokaler och ett nytt tillagningskök. I västra 
Hässleholm vid T4 området överlämnades nycklarna 
till den nya förskolan Alma med plats för sex avdel-
ningar. Därutöver blev även den nya förskolan vid 
Grönängskolan klar under våren. De nya förskolorna 
är ett resultat av förvaltningens aktiva och strategiska 
arbete med lokalförsörjning. De nya förskolorna ge-
nererar inte bara en ökad platskapacitet utan medför 
också att flera mindre, äldre och ineffektiva förskolor 
kunnat ersättas. Inom förvaltningens nya måltidsorga-
nisation har exempelvis små och slitna kök ersatts 
med nya och mer effektiva.  

Gata- och parkavdelningen 
Det första halvåret har till stor del ägnats åt förbere-
delser för alla de åtgärder som genomförs under andra 
halvan av året. Detta omfattar i synnerhet asfal-
teringsåtgärder men även underhåll och reparationer 
av lekplatser och parker. Ett efterlängtat projekt som 
blev klart under första halvåret var den nya lekplatsen 
vid T4 området. Förutom vanliga gungställningar och 
rutschkanor har även en spännande klätterbana an-
ordnats.  

I samarbete med arbetsmarknadsenheten har långtids-
arbetslösa fått möjlighet att introduceras i arbetslivet 
genom att arbeta med skräpplockning och renhållning 
i den offentliga miljön genom projektet ”en renare 
kommun. Sedan årsskiftet har ytterligare en grupp 
startats med inriktning mot enklare underhållsarbete. 
Bland annat har parkbänkar och cykelställ i centrala 
Hässleholm lagats och målats.   

Måluppfyllelse 
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Samhällsservice av hög kvalitet 
Förvaltningens målsättning är att alltid skapa och le-
verera service och tjänster av en hög kvalitet. Som ett 
led i detta arbetar förvaltningen för att reducera anta-
let allvarliga anmärkningar från tillsynsmyndigheter. 
Under första halvåret har inga anmärkningar inkom-
mit. Kvaliteten på förvaltningens beslut håller också 
en hög nivå. Endast två äldre ärenden har ändrats av 
högre instans.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna  
För att skapa en hög livskvalitet för medborgarna ar-
betar förvaltningen löpande med att stärka trafiksä-
kerheten och öka trygghetskänslan med utökad belys-
ning. En ny tjänst som belysningsingenjör har exem-
pelvis rekryterats för denna satsning. Dessvärre har 
projekten försenats med anledning av stora leverans-
problem tack vara omfattande komponentbrist.  

God ekonomi  
Inom målområdet mäts bland annat indikatorn ”ge-
nomförandegraden i investeringsprojekt ska öka” 
kopplat till delmålet ”tekniska nämnden ska ha en god 
kostnadskontroll och en budget i balans”. Målvärdet 
att genomförandegraden ska vara över 75 procent be-
döms uppfyllas under året. Vidare arbetar förvalt-
ningen med att ta fram relevanta nyckeltal för löpande 
uppföljning av verksamheten. Inom ramen för delmå-
let om ett effektivt lokalutnyttjande har kvalitetssäk-
ring av kommunens fastigheters ytmått genomförts. 
Förvaltningen har samordnat en lokalrevision över 
kommunens ”övriga” lokaler såsom förråd och ga-
rage. Delmålet bedöms delvis uppfyllt.  

Attraktiv arbetsgivare  
Andel heltidsarbetande med månadslön uppgår till 
64,5 procent, vilket innebär att målet är delvis upp-
fyllt. Målvärdet är att över 65 procent ska vara heltids-
anställda med månadslön. Sjukfrånvaron var 7,7 pro-
cent under första halvåret, vilket är under målvärdet 
om en sjukfrånvaro under 6 procent. Den främsta an-
ledningen till sjukfrånvaron är pandemin och dess ef-
fekter.  

Hållbar produktion och konsumtion  
Arbetet med att öka självförsörjningsgraden av miljö-
vänlig el genom att installera solceller pågår för fullt. 
Emellertid har investeringstakten försenats till följd av 
leveransbekymmer av växelriktare. Totalt har fem an-
läggningar färdigställts motsvarande en effekt om 200 
kW. Ytterligare tre anläggningar kommer inom kort 
att vara klara förutom dess installation av växelriktare 
som kompletteras efter hand. Även stora leveransbe-
kymmer märks för utbytestakten av gamla belys-
ningsarmaturer till LED. Målet om att byta 4 000 
punkter bedöms inte kunna uppnås.  

Ekonomisk helårsprognos 
Driftbudget 
Den ekonomiska helårsprognosen visar preliminärt 
en budget i balans. Likt alla andra år, är prognosen 
högst osäker bland annat med anledning av vinterväg-
hållningen. Det är vädrets makter som styr utfallet. 
Nämndens ansvarar över många olika verksamheter 
att överskott i ett område ofta kan balansera under-
skott i ett annat. Kännbara prisökningar för exempel-
vis drivmedel och IT-utrustning beräknas bland annat 
att balanseras av minskade personalkostnader med an-
ledning av glapp vid återbesättning av tjänster. 

Investeringsbudget 
Tekniska nämndens totala investeringsbudget för året 
uppgår till 546 mnkr. Per den siste augusti har nämn-
den upparbetat 200 mnkr i olika projekt och progno-
sen för helåret beräknas till 395 mnkr. Detta innebär 
en avvikelse om 151 mnkr från budget, vilket totalt 
motsvarar en genomförandegrad på cirka 72 procent. 
Den stora avvikelsen beror  inte på att projekten blivit 
billigare utan på att de försenats och senarelagts av 
olika anledningar. De största avvikelserna enligt plan 
rör prioriterade investeringar med anledning av ny 
måltidsorganisation, nytt ridhus samt Hässleholms 
brandstation.  

Utveckling på sikt 
Nämnden, och hela kommunen, står inför stora utma-
ningar de kommande åren. Effektiviseringar inom alla 
plan är nödvändiga för att bibehålla och leverera ef-
terfrågad service till en allt lägre kostnad. Ny teknologi 
med automation och digitalisering kommer av allt att 
döma vara nyckeln för en sådan transformering. För 
att överhuvudtaget möjliggöra en sådan förändring 
krävs stora arbetsinsatser. Att implementerar ny tek-
nik innebär att befintlig personal behöver lära sig nya 
arbetsmetoder och rutiner. Vetskap om vilka tjänster 
och lösningar som behövs är endast ett litet steg. Att 
börja använda ny teknik och förverkliga nya arbetssätt 
är betydligt svårare och mycket resurskrävande. Inom 
förvaltningen pågår idag flera spännande projekt som 
kommer att ställa höga krav på en aktiv förändring-
ledning, när och om de ska införas. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

118,0 118,0 0 76,9 40,9

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

546,1 395,4 150,8 200,2 167,3 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Året så här långt 
En samlad verksamhet för vuxna 
Arbetsmarknadsnämnden och dess förvaltning bilda-
des för att genom en samlad verksamhet för vuxna 
möjliggöra vägledning, förberedande insatser och 
matchning ut i praktik, arbete eller studier i större ut-
sträckning än tidigare, men också för att kommunens 
kostnader för försörjningsstöd ska minska. Sedan 
förvaltningen bildades har därför särskilt stort fokus 
lagts på att förtydliga det gemensamma huvudupp-
draget och att arbeta för samverkan mellan förvalt-
ningens verksamheter. En ny metod för arbetet med 
verksamhetsplanen har varit ett viktigt led i detta. 
Samtidigt har förvaltningen sedan den bildades dra-
gits med ett stort budgetunderskott orsakat av det 
lagstadgade försörjningsstödet. Detta har resulterat i 
återkommande krav på nedskärning vilket begränsat 
förvaltningens förutsättningar att bidra till att kom-
munens invånare når självförsörjning.  

I den av nämnden beslutade verksamhetsplanen be-
skrivs åtta övergripande mål och ett antal insatser, 
med tydlig koppling till den strategiska planen och 
nämndens grunduppdrag. Insatserna är såväl verk-
samhetsspecifika som verksamhetsgemensamma och 
förvaltningsgemensamma, och förväntas leda till en 
positiv förändring för kommunens invånare. Arbets-
marknadsförvaltningen ska bidra till arbetsmark-
nadens behov av kompetensförsörjning, något som 
också anges i Skollagen, och individer i försörjnings-
stöd ska nå självförsörjning. Förvaltningen har under 
delåret fokuserat på flera insatser för att nå dessa 
båda mål.    

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar före-
byggande för att motverka ungdomsarbets-
löshet  
Anknytning till arbetsmarknaden, genom föräldrars 
nätverk och sociala kontakter, minskar risken för 
framtida arbetslöshet. Prao, praktisk arbetslivsorien-
tering, är ofta ungdomars första kontakt med arbets-
livet och har visat sig bidra till ökad valkompetens 
inför gymnasieval och framtida yrkesval. Feriearbete 
har visat sig ha stor betydelse för ungdomars fram-
tida möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Ungdo-
mar som växer upp i resurssvaga familjer såsom för-
sörjningsstödshushåll, där anknytning till arbetslivet 
ofta saknas, har särskilt stort behov av stöd från sam-
hället till exempel genom prao och feriearbete. Under 
våren har förvaltningsledningen, med stöd av barn- 
och utbildningsförvaltningen och Prao i Skåne, tagit 

fram en policy för prao som gäller för arbetsmark-
nadsförvaltningens verksamheter.  

Under 2021 sökte endast 37 procent av ungdomar 15 
till 18 år i hushåll med försörjningsstöd feriearbete. 
Det finns därför ett behov av ett ökat fokus på mo-
tiverande insatser för denna målgrupp. Arbetsmark-
nadsenheten och ekonomiskt bistånd har startat upp 
ett gemensamt utvecklingsarbete med fokus på ung-
domar i resurssvaga familjer, med syfte att motivera 
fler att söka feriearbete.  

Komvux genomför kontinuerlig kartläggning 
av kompetensförsörjningsbehovet   
Klyftorna mellan dem som har arbete och dem som 
står utanför arbetsmarknaden fortsätter att öka i hela 
landet och drygt åtta procent av Hässleholms kom-
muninvånare inom åldersspannet 18 till 64 år är ar-
betslösa. Detta trots att det finns ett stort behov av 
arbetskraft inom ett antal olika branschområden. 
Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för den nation-
ella kompetensförsörjningen. Det ställer stora krav 
på kunskap om bristyrken och utbildningsbehov, inte 
minst inom studie- och yrkesvägledning som har i 
uppdrag att hjälpa kommunens invånare att navigera 
bland utbildnings- och yrkesmöjligheter. Komvux 
studie- och yrkesvägledning har därför påbörjat ett 
arbete som syftar till att utveckla en rutin för konti-
nuerlig kartläggning av kompetensförsörjningsbeho-
vet i kommun och region.   

Komvux och ekonomiskt bistånd samarbetar 
för att öka andelen försörjningsstödtagare 
som går över till studier.  
I Sverige är arbetslösheten hög bland dem med låg 
utbildningsnivå och som högst bland dem som sak-
nar gymnasieutbildning. Drygt en fjärdedel av Häss-
leholms kommuns arbetslösa invånare i åldern 25 till 
64 år saknar gymnasieutbildning. Under föregående 
år skrevs knappt fem procent av individer med för-
sörjningsstöd ut mot studier. Det ingår samtidigt i ar-
betsmarknadsförvaltningens uppdrag att implemen-
tera ett utbildningsfokus i hela förvaltningen. Det in-
nebär att utbildning generellt sett alltid ska vara en 
del av en individs planering och väg mot egenförsörj-
ning.  

Att säkerställa att invånare ges möjlighet att utveckla 
språkkunskaper och att de har tillgång till vuxenut-
bildning, som möjliggör sysselsättning i form av ar-
bete eller studier, är viktiga delar i kommunens integ-
rationsarbete. Under våren har ekonomiskt bistånd 
och vuxenutbildning därför påbörjat ett gemensamt 
arbete för att i första hand skapa organisatoriska 
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förutsättningar för att öka andelen försörjningsstöds-
tagare som går vidare till studier. Ett arbete som i 
nästa steg förväntas kunna leda till positiv effekt på 
individnivå.   

Koordinatorteamet utvecklar arbetssätt för 
individer i behov av samverkande insatser  
Koordinatorteamet är ett team med representanter 
från sfi, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsen-
heten som sedan tidigare arbetar med samverkande 
insatser för enskilda individer. Detta arbetssätt vida-
reutvecklas nu i syfte att identifiera målgrupper som 
har särskilt stort behov av stöd, genom samplanering 
och kompletterande insatser, för att nå självförsörj-
ning. Ett led i detta är att identifiera vad man ska ta 
fasta på inom ramen för det befintliga arbetssättet 
och vad som behöver utvecklas ytterligare. Indivi-
dens behov och samverkan över verksamhetsgrän-
serna är i fokus. Koordinatorteamet är en viktig 
kugge i detta arbete, som genomförs på såväl individ- 
som organisationsnivå. 

Måluppfyllelse 

Samhällsservice 
av hög kvalitet 

Hög livskvalitet 
för kommunin-
vånarna 

God ekonomi 

Attraktiv arbets-
givare 

Hållbar produkt-
ion och kon-
sumtion 

Hög livskvalitet och samhällsservice av hög 
kvalitet 
Egen försörjning är en förutsättning för att uppnå en 
hög livskvalitet. Förvaltningen har därför lagt stort 
fokus på att gemensamt utveckla insatser som ska bi-
dra till att fler individer når självförsörjning.  

God ekonomi 
Högre levnadskostnader gör att kostnaderna för eko-
nomiskt bistånd ökar trots färre ärenden. För att 
uppnå budget i balans tvingas förvaltningen kompen-
sera genom att skära ner inom kärnverksamheten. På 
sikt förväntas detta leda till en ökning av antalet ären-
den, och därmed kostnader, för försörjningsstöd. 

Attraktiv arbetsgivare 
Förvaltningen arbetar aktivt för att vara en modern 
och attraktiv arbetsgivare. Ett led i arbetet är framta-
gandet av anvisning för flexibel arbetsplats. 

Hållbar konsumtion och produktion 
En implementeringsplan för ökad följsamhet till 
kommunens policy för resor, trafik och fordon har 
utarbetats. 

Ekonomisk helårsprognos 
Ekonomiskt bistånd ligger till grund för under-
skottet   
Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett under-
skott på 4,8 mnkr för helåret. Underskottet härleds 
helt till ekonomiskt bistånd. Underskottet på enheten 
beror på en kombination av underfinansierad budget 
avseende det lagstadgade försörjningsstödet samt ett 
stadigt sjunkande flyktingbidrag från Migrationsver-
ket. 

Utveckling på sikt 
I syfte att motverka de ökande klyftorna i samhället 
kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att ut-
veckla insatser som ska bidra till att kommunens in-
vånare når självförsörjning. Stöd i att upprätta en 
långsiktigt hållbar planering för att förflytta sig från 
arbetslöshet till självförsörjning är en sådan insats.  

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse  Delår 2022  Delår 2021 

142,4 147,2 -4,8 102,1 105,0 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse  Delår 2022  Delår 2021 

0,3 0.3 0 0,2 0 
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Kultur- och fritidsnämn-
den
Året så här långt 
Liksom våren 2020 och hela 2021 kännetecknades 
början på våren 2022 av osäkerhet på grund av pan-
demin. Den nya fas i pandemin som inleddes den 9 
februari när restriktionerna hävdes kom därmed att 
bli startskottet för en vår fylld av aktiviteter, samver-
kansprojekt, utvecklingssatsningar och arrangemang. 

Barn och unga 
För barn och unga genomfördes ungdomsappen 
inom fritidsgårdsverksamheten. Fritidscamp på Hov-
dala/Björkviken lockade ännu fler deltagare och blev 
mycket uppskattat. Vidare arrangerades sommarsim-
skola i Bjärnum, nattfotboll på Ljungdala och 72 ar-
rangemang för målgruppen i Kulturhuset. Kommu-
nen beviljades också ett bidrag om 632,8 mnkr till 
Skapande skola.  

Såväl stadsbiblioteket som filialerna avslutade under 
våren de omfattande satsningar på barnavdelning-
arna som genomförts. Den nya fantasifulla barnav-
delning som vuxit fram på stadsbiblioteket har rönt 
nationell och internationell uppmärksamhet och i 
början av augusti besöktes den av kulturministern. 

Under vårens stora kultursatsning, firandet av Kul-
turhuset 20 år, arrangerades under lördagen mängder 
av aktiviteter för barn och unga. Författarbesök av 
Mårten Melin, workshops, barnteater, konsert med 
Myra Granberg, besök av husbilen och en ny sats-
ning, konstexpedition för åldrarna 4–6, erbjöds. Sam-
mantaget drog dagen drygt 2 000 besökare. 

Sedan i våras har en av lokalerna i Kulturhuset här-
bärgerat ett kontaktcentrum för ukrainska flyktingar 
vilket har varit mycket angeläget. 

Konst och kultur 
Utöver den lyckade satsning mot barn och unga som 
genomfördes under jubileumshelgen arrangerades 
bland annat en föreställning med det lokala bandet 
Carry a Stone och komikern Robin Paulsson som 
drog fulla hus samt en jubileumskonsert med pianis-
ten Helge Antoni och diverse arrangemang i före-
ningars regi. 

En utställning om Kulturhuset visades och för första 
gången arrangerades en bokmässa, som planeras bli 
årligen återkommande, i stadsbiblioteket. Det omfat-
tade lyftet av Kulturhusets foajé stod passande nog 
också klart inför denna helg. 

Programverksamheten i Kulturhuset liksom på 
Hovdala slott återgick till ett i stort sett normalt pro-
gram under våren och sommaren. Medeltidsdagarna 
med SM i Tornerspel besöktes av cirka 15 000 och 
slottet med omgivande park hade också höga besöks-
siffror. 

Natur, friluftsliv och idrott 
Under två dagar i maj kom deltagare från hela landet 
till naturvårdsverkets årliga samverkanskonferens på 
Hässleholm Kulturhus och Hovdala i syfte att utbyta 
erfarenheter, ta del av ny kunskap och få stöd i arbe-
tet med förvaltning och utveckling av hållbara vand-
ringsleder i låglandsterräng.  

Under årets första månader beviljades Natur- och fri-
luftslivet 0,3 mnkr av Region Skåne för kvalitetshö-
jande åtgärder på Skåneleden/vid Hässleholmsgår-
den och 0,5 mnkr, av Ruth, Leader, Ess, PH, för att 
undersöka potential och genomförande av en 
”Snapphaneled” mellan Wanås slott, Kristianstad 
Vattenrike och Hovdala slott.  I juli bildades också 
naturreservatet Hovdala. 

Förvaltningen slutförde utredningen om ny ridan-
läggning och överlämnade denna till kommunled-
ningsförvaltningen. 

Måluppfyllelse 

Samhällsser-

vice av hög 

kvalitet 

Hög livskvali-

tet för kom-

muninvå-

narna 

God ekonomi 

Attraktiv ar-

betsgivare 

Hållbar pro-

duktion och    

konsumtion 

Samhällsservice av hög kvalitet 
Ett led i att erbjuda en ökad samhällsservice är möj-
ligheten för föreningar att själva boka lokaler via 
webben. Många bokningar behöver dock viss manu-
ell hantering fortfarande. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Inom målområdet finns målet att antal deltagartill-
fällen i idrottsföreningar bland personer 7–20 år ska 
öka. Den frågan ägs inte av kultur- och fritidsnämn-
den utan nämnden kan endast påverka frågan 
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marginellt genom olika stimulansåtgärder. Under året 
har bidragen till föreningarna inom ovan stärkts men 
tyvärr ser vi ännu inte någon speciell påverkan. För-
hoppningen är att en ökning skall kunna ses när för-
eningarna återhämtar sig efter pandemin. 

God ekonomi 
Målvärdet att budgetföljsamheten ska förbättras upp-
nås delvis.  

Attraktiv arbetsgivare 
Sjukjukfrånvaron inom förvaltningen är fortsatt låg 
och ligger på 4,6 procent. Det sammanslagna HME-
indexet (Hållbart Medarbetar Engagemang) ligger på 
73, en bit under önskad nivå och därmed uppfylls 
inte målet. Under hösten kommer ett analys- och di-
alogarbete genomföras med anledning av detta. 

Hållbar produktion och konsumtion 
Kultur- och fritidsnämndens planerade åtgärd inom 
målområdet är att andelen förnybara drivmedel i för-
valtningens åldriga fordonsflotta ska öka. Dock kan 
konstateras att på grund av bristande ekonomiska 
medel samt infrastruktur så uppnås inte målet. 

Ekonomisk helårsprognos 
En budget i balans 
På grund av pandemins kvardröjande effekter, främst 
gällande lokalbokning på kulturhuset men även i 
andra verksamheter, så prognosticerade förvalt-
ningen ett underskott om 1,2 mnkr vid uppföljning 
under våren. Totalt var prognosen ett underskott på 
1,7 mnkr per februari. En handlingsplan för att möta 
underskottet 2022–2023 togs fram och verkställdes.  

Per delår visar kultur- och fritidsförvaltningen ett un-
derskott med 0,3 mnkr som beror på reparationer av 
ismaskin och redskapsbärare på Tyrs Hov samt mins-
kade intäkter för lokaluthyrning. Underskottet beror 
också på avbokningar av konferenser och kultureve-
nemang på kulturhuset som en följd av pandemins 
kvardröjande effekter. De verksamheter som avviker 
mest är: 

Scener och Salonger -0,7 mnkr 
Lokaluthyrning av scener och salonger sker inte i lika 
stor utsträckning som tidigare år och beläggningsgrad 
på kulturevenemang har minskat. 

Ung Fritid  +0,8 mnkr 
Verksamhet för fritidsgårdar har inte kommit igång 
ännu på grund av att lokaler inte gått att finna för 
verksamheten vilket gör att personal inte anställts 
ännu. Andra förklaringar till överskott är 

kostnadsersättning för sjukdom under pandemin och 
ökad försäljning i kiosken. 

Utveckling på sikt 

I hela förvaltningen pågår utvecklingssatsningar inte 
minst riktade mot barn och unga. Under hösten pla-
neras exempelvis för uppstart av en fritidsgård och 
öppnande av Markan 2.0. Vidare planeras för upp-
start av babysim på nya platser och att delaktighets-
arbetet gentemot unga ska utvecklas och permanen-
tas.  

En första dialogträff med unga har genomförts och 
under hösten kommer ett ungdomsråd införas. 2023 
kommer projektet ”Se din konst” i samverkan med 
biblioteket, fem andra skånska kommuner och kul-
turföreningen Medvind att genomföras. 

Från och med augusti och ett år framåt kommer Fu-
rutorpshallen att genomgå en förvandling mot att bli 
en allsvensk arena för handboll.  

Då Tyringe SoSS spelar i division 1 till hösten måste 
denna anläggning anpassas efter förbundskrav. Även 
byggande av en ny simhall på Österås IP planeras. 

I höst öppnar restaurangen Harrys i Kulturhuset. Pla-
nen är att en fritidsbank ska öppna i förvaltningens 
regi 2023. Biblioteket fortsätter såväl arbetet med 
miljö- och hälsohörnorna på stadsbiblioteket som 
förarbetet inför fler meröppna filialer. 

Inom ramen för programverksamheten har flera nya 
samarbeten inletts i syfte att utveckla verksamheten 
och nå nya målgrupper. Inom kort kommer också ar-
betet både med en kultur- och fritidsplan och en ut-
redning om mobil kulturverksamhet att dra i gång. 

På Hovdala kommer stort fokus framöver ligga på 
verksamheten vid Boketorp vad gäller besökstur-
ismen, arrangemang, vandringsservice och förenings-
samarbeten. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

114,4 114,7 -0,3 78,3 81,5 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

2,0 2,0 0,0 0,8 1,0 
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Barn- och utbildnings-
nämnden 
Året så här långt 
Läget i omvärlden 
Under den första delen av vårterminen var smitt-
spridningen av corona i förskolans och skolans verk-
samheter omfattande. Delar av undervisningen ge-
nomfördes som distans- eller fjärrundervisning vilket 
innebar att frånvaron kunde reduceras till en mer 
normal nivå för årstiden. Tack vare ett stort arbete av 
rektorer och personal kunde verksamheterna hållas 
öppna. I några få enstaka fall fattades beslut om att 
stänga enskilda förskolor eller fritidshem.    

Den väpnade konflikten mellan Ryssland och 
Ukraina fick till följd att förvaltningen inrättade ett 
centralt mottagande av inflyttade barn och elever. 
Resurser för samordning, kartläggning, studiehand-
ledning och administration har tillsats eller omförde-
lats för att hantera ett större migrationsflöde. Totalt 
har Hässleholm tagit emot 124 barn och elever fram 
tills höstterminens start. Troligtvis finns det fler ele-
ver bosatta i kommunen som av olika skäl inte önskat 
skolgång. 

Systematiskt kvalitetsarbete och styrmodell 
Under våren arbetade förvaltningen med att pröva 
nya sätt att följa upp sina verksamheter i det systema-
tiska kvalitetsarbetet som en del i Samverkan för Bästa 
Skola. Samverkan har skett sedan våren 2021 tillsam-
mans med Skolverket och Umeå universitet. Resulta-
tet av utvecklingsarbetet är att förvaltningen minskat 
på dokumentationsbördan för sina chefer, fördelat 
kvalitetsarbetet jämnare under året och möjliggjort 
en tätare koppling till kommunens nya styrmodell. 
Under hösten 2022 sjösätts de nya arbetssätten i alla 
nämndens verksamheter. 

Lokalförsörjning 
Grönängens förskola och Alma förskola togs i drift 
under våren. Samtidigt avvecklades Ekbackens för-
skola, Norregårds förskola, Gäddans förskola, Juve-
lens förskola samt en modul på placerad Bullerbyns 
förskola. I samband med detta har även Grönängs-
skolan byggts som innebär att en modul kan avveck-
las. Pågående projekt i Tormestorp, Bjärnum och 
Hässleholms tekniska skola beräknas bli klara under 
2022. 

Måluppfyllelse 

Samhälls- 

service av 

hög kvalitet 

Hög livskvali-

tet för kom-

muninvå-

narna 

God ekonomi 

Måluppfyllel-
sen redovisas i 
årsredovis-
ningen

Attraktiv ar-

betsgivare 

Hållbar pro-

duktion och 

konsumtion  

Samhällsservice av hög kvalitet 
Arbetet med att införa e-tjänster och utveckla in-
formationen på hemsidan fortgår. Utbudet i e-tjäns-
teportalen har ökat.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna  
Totalt har 65 procent av eleverna klarat kunskapskra-
ven i alla ämnen i årskurs 6. Flickorna har vänt svagt 
uppåt när det gäller andel som når kunskapskraven i 
alla ämnen (+1 procentenhet), och pojkarna har 
också ökat (+3 procentenheter). Skillnaden mellan 
flickor och pojkar har även detta läsår minskat och är 
nu cirka 9 procentenheter, 2 procentenheter färre än 
förra årets årskurs sex. Skillnaderna mellan skolorna 
är cirka 67 procentenheter när det gäller andel elever 
som når kunskapskraven i alla ämnen. Skolorna som 
ligger högst och lägst är båda småskolor med under 
10 elever och varje elev representerar då ett högt pro-
centtal. Fyra skolor ligger även detta år under 50 pro-
cent, fem ligger över 80 procent. 

Resultatet för andelen elever som går ut med fullstän-
diga betyg sjunker för både pojkar och flickor i års-
kurs 9, jämfört med de senaste åren, pojkarna sjunker 
mest med cirka 10 procentenheter, flickorna med 
cirka 3,5 procentenheter. Skillnaden mellan flickor 
och pojkar ökar och är nu större än tidigare. Den to-
tala andelen efter sommarskolan är 65 procent. Me-
ritvärdet var 209 poäng. Skillnaderna mellan skolorna 
är drygt 90 meritpoäng (60 förra året). Andel behö-
riga elever till yrkesprogram var efter att sommarsko-
lan genomförts 83 procent. 

Andelen elever med examensbevis är 77 procent vil-
ket är en procent lägre än föregående år och fem pro-
cent lägre än 2020. Det finns förhållandevis stora va-
riationer mellan programmen. Pandemin med 
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distansundervisningen har sannolikt påverkat 
måluppfyllelsen i en del fall, även om skolorna har 
genomfört olika typer av kompensatoriska insatser. 
På några program nämns också problematisk skol-
frånvaro som en orsak till lägre måluppfyllelse.  

God ekonomi  
Utfallet i bokslutet jämfört med tilldelad budgetram 
visar på en positiv prognos för 2022.  

Attraktiv arbetsgivare 
I medarbetarenkäten visar HME (Hållbart Medarbe-
tar Engagemang) för ledarskap på värdet 75. Målvär-
det ligger på 80 och uppåt. Målsättningen är att an-
delen behörig personal inom förskola, skola och 
gymnasieskola ska öka men ligger på ungefär samma 
nivå som föregående år.   

Årets resultat
Prognosen efter delårsavstämningen pekar mot ett 
överskott på 2,1 mnkr. Dock finns flera osäkerhets-
faktorer såsom fortsatt kostnadsökning kopplat till 
livsmedel, drivmedel, digital utrustning och höstens 
barn- och elevströmmar. Barn- och utbildnings-
nämndens investeringsbudget för 2022 uppgår till 
22,4 mnkr. Investeringsbudgetens projekt förväntas 
att genomföras inom tilldelad ram. 

Gemensam administration, skolövergripande
-5,2 mnkr

Prisökningar för måltidsverksamhet och skolskjuts. 
Även kostnaderna för hyra av digitala enheter ökar, 
dels på grund av prisökningar dels också viss ökning 
av volym. 

Förskola, pedagogisk omsorg           +0,4 mnkr 
Förskolans verksamhet prognostiserar ett mindre 
överskott vilket kan kopplas till en positiv effekt av 
statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder tillsammans 
med arbete att anpassa verksamheten till ny resurs-
fördelningsmodell med start från och med augusti. 
Eftersom förskolan samtidigt har omorganiserats 
måste prognosen betraktas som något osäker. 

Förskoleklass, grundskola och fritidshems-
verksamhet                                          +3,0 mnkr 
De huvudsakliga orsakerna till prognostiserat över-
skott finns i minskade personalkostnader till följd av 
effektiviseringar, vakanser del av året, asylbidrag och 
positiv effekt av att verksamheten tilldelats medel ur 
Skolmiljarden. Tillsammans möter de upp kostnads-
ökningar för bland annat skolskjuts och kostnader 
för fler elever vid specialskolor. 

Gymnasieskola                  +1,4mnkr 
Gymnasieskolan prognostiserar en positiv avvikelse 
mot tilldelad ram. Prognosen är ett samlat resultat av 
en högre kostnadsprognos för den interkommunala 
verksamheten och bidrag till fristående huvudmän 
vilket möts upp av något minskade personalkostna-
der, lägre kostnader för stödinsatser och en positiv 
effekt av tilldelning ur Skolmiljarden.   

Särskola                                   +1,9 mnkr 
En sammantagen prognos av ökade interkommunala 
intäkter genom fler elever från annan kommun, lägre 
intäkter för elevboendet, vakanta tjänster del av året 
minskar personalkostnaderna och därtill en positiv 
effekt av tilldelning ur Skolmiljarden.  

Kulturskola                                        +0,6 mnkr 
Överskottet förklaras av minskade personalkostna-
der genom att vissa tjänster varit vakanta främst på 
grund av minskat elevantal med koppling till pande-
min. Vissa satsningar hinner verkställas med anled-
ning av utsträckt rekrytering av chef för kulturskolan, 
vilket bidrar till överskottet. 

Utveckling på sikt 
Ledning och stöd 
Beslut om avveckling av förskolor till förmån för nya 
har lett till en förändrad organisation för rektorer i 
förskolan. Detta arbete kommer att fortsätta under 
kommande verksamhets år. I syfte att skapa en håll-
bar och ändamålsenlig organisation på sikt kommer 
förvaltningen se över administrativa stödfunktioner i 
förhållande till uppgifter och kommande föränd-
ringar i organisation eller process. En biträdande för-
valtningschef har tillträtt från augusti. 

Personal- och kompetensförsörjning 
Hässleholms kommun står inför samma utmaning 
som många andra kommuner i Sverige – att bemanna 
verksamheterna med legitimerade lärare. Vi konkur-
rerar med såväl närliggande kommuner samt med fri-
stående förskolor/skolor om medarbetare. Kompe-
tensförsörjning har varit fokus för en rad aktiviteter 
som initierats på olika nivåer i organisationen. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

1 472,7 1 470,6 2,1 989,8 971,1 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

22,4 22,4 0,0 6,6 5,3 
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Socialnämnden 
Året så här långt 
Satsning på utbildning i nytt förhållningssätt 
Under året har socialnämnden börjat utbilda social-
tjänsten enligt metoden Sign of Safety. Metoden har 
sin utgångspunkt i samarbetet mellan familjen och 
socialsekreteraren enligt ett förhållningssätt som 
präglas av samarbete och öppenhet där familjen är 
experter på sin egen situation och socialsekreteraren 
utifrån sin profession. 

Från tre verksamhetsområden till två  
Sedan den 1 juli är verksamhetsområdena barn och 
unga samt vuxna sammanslagna till ett område, Barn 
och Vuxna, under en verksamhetschef med syfte att 
minska stuprören, öka tillsammansarbetet och skapa 
synergieffekter för kommunens invånare. 

Omtag kring vården för vuxna 
Socialförvaltningen har genomfört ett utvecklingsar-
bete för att se vilka sociala tjänster som behöver er-
bjudas framöver då det finns ett behov av att införa 
fler tjänster som bygger på skräddarsydd vård av 
både missbruk och psykisk ohälsa. 

Genom Novagården erbjuds flera olika typer av lös-
ningar både i form av behandling, där man bor till-
sammans med andra och får behandling i grupp samt 
behandling som utgår ifrån ett eget boende bredvid 
Novagården. 

Verksamheten Fenix erbjuder 12-stegsbehandling 
och individuellt skräddarsydd behandling till kom-
muninvånare som bor i egen lägenhet. Fenix har nu 
ett pågående utvecklingsarbete där man öppnat upp 
för deltagande i 12-stegsbehandlingen utan ett bi-
ståndsbeslut som grund eftersom man ska kunna 
delta i programmet när man är som mest motiverad. 

Orosanmälningar ökar 
Andelen anmälningar och ansökningar bland barn 
och unga har ökat de senaste åren. Från ett genom-
snitt på 2 190 anmälningar per år mellan 2015 och 
2021 till 2 932 år 2020 samt 2 507 år 2021. Under år 
2022 beräknas antalet anmälningar att stiga till 3 250 
om vårens trend håller i sig. Därmed ökar risken att 
kostnaderna för socialtjänsten ökar igen eftersom an-
ledningen till att barn och unga får kontakt med so-
cialtjänsten ofta handlar om att de på något sätt är 
försummade, inte får det stöd de är i behov av, att de 
utsatts för eller har bevittnat våld samt att det före-
kommer missbruk i familjen. Även orosanmälningar 

gällande vuxna har ökat under år 2022 jämfört med 
2020 och 2021. 

De planerade åtgärderna gällande vården för 
barn och unga är i gång  
Arbetet med att ersätta externa placeringar är igång. 
Genom socialförvaltningens eget öppenvårdsteam 
ges ett högintensivt stöd till barn och unga samt deras 
familjer på hemmaplan och det är i princip fullt i de-
ras uppdrag. Planen framöver är att även starta upp 
en behandlingsfamilj som kan ta emot barn och unga 
för ett omfattande och kvalificerat behandlingsarbete 
i hemmiljö. I arbetet med familjehemmen har några 
familjer utsetts till att bli mentorsfamiljer för övriga 
familjehem och på så sätt skapa nätverk som stöttar 
varandra i uppdraget. Modellen bygger på Mocking-
bird-modellen från Canada. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen  
redovisas i 
årsredovisningen

Måluppfyllelsen 
redovisas i 
årsredovisningen 

Samhällsservice 
av hög kvalitet 

Hög livskvalitet 
för kommunin-
vånarna 

God ekonomi 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Hållbar 
produktion 
och konsumtion 

God ekonomi 
Socialförvaltningens budget är i balans på grund av 
att kostnaderna för extern vård på HVB-hem mins-
kat till viss del, samt att socialförvaltningen har växlat 
över till familjehem i egen regi i stället för konsulent-
stödda hem. Kostnaderna för familjehem är däremot 
fortfarande inte i balans på grund av ökningen av an-
talet aktualiserade barn och unga generellt. 

Attraktiv arbetsgivare 
Medarbetarundersökningen visar på en stor förbätt-
ring av arbetsmiljön på förvaltningen. HME-index 
(Hållbart, Motiverat, Engagerade medarbetare) har 
gått från 74 förra året, till 80 i år. De olika enheterna 
har haft som lägst 63 och som högst 94. 

Personalomsättningen ligger stabilt på cirka 10 pro-
cent, vilket är en tydlig förbättring från tidigare. Dock 
är det fortfarande svårt att rekrytera socionomer vil-
ket Hässleholm delar med landet i övrigt. 
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Hållbar produktion och konsumtion 
Som en del av socialnämndens mål att alla i kom-
munen ska kunna leva ett självständigt liv har social-
förvaltningen arbetat med att minska hemlösheten i 
kommunen. En del av detta är att kunna erbjuda 
natthärbärge hos nattjouren. Under året har social-
förvaltningen kunnat erbjuda det antal platser som 
behövs och inga invånare har blivit avvisade från 
nattjouren. 
 
Ekonomisk helårsprognos 
Socialnämnden prognostiserar med ett nollresultat 
på drift- och investeringsbudgeten. 
 
Övergripande + 2,3 mnkr 
I de övergripande verksamheterna prognosticeras ett 
överskott i budgeten för personal till följd av tjänst-
ledigheter, föräldraledigheter och vakanser samt 
överskott i budgeten för personalsociala aktiviteter 
till följd av pandemin. Även budgeten för förenings-
bidrag visar överskott på 0,5 mnkr, främst på grund 
av en förändring i hur dessa kostnader bokförs med 
koppling till rätt verksamhetsår. 
 
Mottag, stöd och support +0,4 mnkr 
Prognosen visar överskott med cirka 0,4 mnkr som 
beror på vakanser fördelat över hela verksamhetsom-
rådet. 
 
Barn och unga -6,3 mnkr 
Verksamhetsområdet går med underskott vilket 
främst beror på höga placeringskostnader. Det höga 
inflödet under senare delen av våren har medfört en 
ökning i antal HVB- och familjehemsplaceringar.  
 
Budgeten för familjehemsplaceringar visar under-
skott med cirka -4,7 mnkr och institutionsplaceringar 
med cirka -3,0 mkr. Budgeten för personalkostnader 
visar överskott om cirka 1,8 mkr, främst på grund av 
tjänstledigheter, vakanta tjänster och sjukskrivningar. 
 
Vuxen +3,6 mnkr 
Inom område vuxen finns ett överskott som beror på 
sjukskrivningar samt vakanser men även minskade 
placeringskostnader jämfört med tidigare år, place-
ringsbudgeten visar på ett överskott om cirka 2 mnkr. 
 
Utveckling på sikt 
De största utmaningarna 
De största lokala utmaningarna för socialtjänsten 
handlar om medborgarnas upplevelse av otrygghet, 
inflödet till socialtjänsten gällande orosanmälningar, 
det svåra läget att rekrytera socionomer samt den 

psykiska ohälsan med samsjuklighet. Det händer 
även en del saker på nationell nivå som kommer att 
påverka Hässleholm framöver. 
 
Regeringen har tidigare beslutat om en utredning gäl-
lande samsjuklighet som blev klar november 2021. 
Utredningen föreslår att all behandling av skadligt 
bruk och beroende ska vara ett ansvar för regioner-
nas hälso- och sjukvård. Detta ska framgå av hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL). I dag är ansvaret för be-
handling av skadligt bruk och beroende delat mellan 
kommunernas socialtjänst och regionernas hälso- 
och sjukvård. 
 
Utredningen föreslår att socialtjänstens ansvar för 
personer med skadligt bruk och beroende förtydligas 
och fokuseras på tre huvudsakliga områden 
 
1. uppsökande verksamhet 
2. information om och förmedling till samhällets stöd 
och annat förebyggande arbete 
3. sociala stödinsatser 
 
Den nationella utmaningen med att fem procent av 
alla barn i Sverige någon gång kommer att vara pla-
cerade i samhällsvård är också en stark faktor för 
Hässleholm. Precis som att en femtedel av de place-
rade barnen blir uppväxtplacerade och inte flyttar 
hem igen. Cirka en tredjedel av alla placerade barn 
och unga omplaceras minst fem gånger och cirka tio 
procent av de placerade barnen omplaceras minst 
åtta gånger. Därför pågår en utredning som är tillsatt 
av regeringen och väntas vara klar i april 2023. 
 
Ny socialtjänstlag 2023 
En ny socialtjänstlag är att vänta från 2023 vilket 
kommer att påverka socialtjänstens arbete. Syfte med 
den nya lagen är att öka tillgängligheten och att det 
ska vara enkelt att få stöd och hjälp utan att det ska 
finnas en grundutredning. Trots att detta blir en för-
enkling kommer dokumentationsskyldigheten öka 
för att man ska kunna följa och utvärdera arbetet. 
 
 

Drift, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

192.3 192.3 0 124.8 125.6 

Investeringar, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

0.5 0.5 0 0,3 0,9 
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Omsorgsnämnden 

Året så här långt 
Demografi 
Den demografiska utvecklingen visar en ökning av 
antalet äldre i särskilt boende, framför allt boende med 
demensinriktning. Ökningen av ansökningar började 
redan i slutet av 2021 och har sedan hållit i sig. Ett led i 
att möta det ökade behovet av platser inom särskilt 
boende är förhyrningen av Björksäter, vilket öppnade i 
april med flytten från Ekegården. Under hösten 
kommer arbetet med att öppna upp fler avdelningar på 
Björksäter att fortgå. Ansökningarna om hemtjänst har 
ökat även om timmarna som utförs minskat något 
under året.  Ansökningar om bland annat personlig 
assistans har ökat senaste tiden.  

Pandemin 
Pandemin påverkade verksamheten vid inledningen av 
året då också förvaltningens krisledningsgrupp 
reaktiverades. Många medarbetare var hemma på grund 
av egen sjukdom eller för att någon i den nära familjen 
var sjuk. Ernst & Young har gjort en granskning av 
förvaltningens och nämndens hantering av 
skyddsutrustning 2021, vilken har föranlett en rad 
åtgärder inom förvaltningen men också en förändring i 
kommunens ekonomisystem. 

Civilt försvar 
Med anledning av kriget mellan Ryssland och Ukraina 
har det under våren pågått ett intensivt arbete för att 
stärka förvaltningens civila försvarsförmåga. En 
planering är framtagen för det fortsatta arbetet, vilket 
pågår tillsammans med en rad andra förvaltningar och 
bolag. 

Personal och kompetensförsörjning 
En av förvaltningens största utmaningar är 
kompetensförsörjningen. En rad åtgärder för att 
attrahera, introducera och behålla medarbetare och 
chefer är antingen påbörjade eller planerade. Till 
exempel är en handlingsplan för arbetet med att skapa 
en heltidsorganisation framtagen och en projektledare 
rekryterad. Arbete med att förbättra introduktionen av 
nya medarbetare pågår utifrån olika professioners 
behov.  

Välfärdsteknologi 
För att möta utmaningarna med allt fler äldre i kom-
bination med svårigheten att bemanna, så är välfärds-
tekniken en viktig faktor för att säkra upp inom vård 

och omsorg. Förvaltningen har flera olika tekniska 
hjälpmedel och funktioner som används. En del av dem 
sedan flera år. En utmaning är en stabil uppkoppling.  

Måluppfyllelse 

Samhällsservice av hög kvalitet 
Målet följs bland annat genom vissa resultat i 
Socialstyrelsens brukarundersökning. 2022-års 
undersökning visar att 89 procent av dem som har 
hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda med de insatser 
som utförs. Det är strax över rikssnittet på 86 procent. 
Undersökningen visar också att 83 procent av dem som 
bor på särskilt boende är nöjda eller mycket nöjda med 
sitt boende. Rikssnittet ligger på 77 procent.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Nämndens mål om förbättrad hälsa följs genom 
indikatorn om minskat antal fallavvikelser. Trots att 
resultatet för delåret visar på en minskning av antalet 
fallavvikelser jämfört med föregående år, uppnås bara 
målvärdet delvis.  Målet om ökad integration i arbetslivet 
följs genom antalet arbetsmarknadsresurser i 
omsorgsförvaltningens verksamheter. Dialogmöten är 
inplanerade under hösten för planering av det fortsatta 
arbetet kring hur förvaltningen kan nå målet om ökat antal 
arbetsmarknadsresurser i omsorgens verksamheter.  

God ekonomi 
Omsorgsnämndens kopplade nämndmål är formulerat 
som en ekonomi i balans. Avstämda indikatorer avser 
ekonomiskt utfall och nettokostnadsavvikelser mot 
riket.  

Attraktiv arbetsgivare 
Målet om ett förbättrat HME-index (Hållbart 
Medarbetar Engagemang) i den årliga 
medarbetarenkäten uppnås inte, då resultatet sjunkit 
något jämfört föregående år. En möjlig förklaring är 

Samhällsserv
ice av hög 
kvalitet 

Hög 
livskvalitet 
för 
kommuninvå
narna 

God ekonomi 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Hållbar 
produktion 
och   
konsumtion 
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den låga svarsfrekvens i årets undersökning, som 
sannolikt beror på att undersökningen genomfördes 
under påskveckan, då många medarbetare var lediga.  
Som ett led i att uppnå målet om att trygga 
kompetensförsörjningen pågår planering för höstens 
satsning på förstärkt kompetens inom hälso-och 
sjukvård för undersköterskor. Förvaltningen uppnår 
inte målet om ökad frisknärvaro, då resultatet har 
sjunkit jämfört med föregående år, vilket också går i 
linje med den ökade sjukfrånvaron.  

Hållbar produktion och konsumtion 
Omsorgsnämnden har fyra mål knutna till detta 
fullmäktigemål. Avseende antalet miljöfordon så 
förväntas de öka, under förutsättning att den 
genomförda beställningen som varit fördröjd, 
kommer under året. Antalet inventarier som Ge och 
Få omsätter har ökat drastiskt jämfört med föregående 
år. Vidare är metoder för att uppnå målet om minskat 
matsvinn per serverad portion under planering i 
utvalda verksamheter för särskilt boende. Likaså pågår 
planering för höstens genomförande av pilotprojekt 
för AR teknologi inom hemtjänst och hemsjukvård. 

Ekonomisk helårsprognos 
Omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott 
påhelårsbasis med -8,0 mnkr. Inom Resursenheten 
har svårigheter att rekrytera personal inneburit 
omfattande kostnader. Underskottet är en följd av 
inköp för inhyrd personal som avser sjuksköterskor, 
vilket saknas i budget (cirka 30 mnkr).

Särskilt boende +7,9 mnkr 
Verksamheten Särskilt boende visar en positiv 
prognos med +7,9 mnkr. Sjukfrånvaron har under 
perioden maj till aug minskat. Via statsbidrag har 
flera tjänster finansierats för att höja kvaliteten i 
verksamheten.  

Köpt verksamhet, Myndighetsenheten -3,6 

mnkr 
Prognosen är -3,6 mnkr och oförändrad jämfört med 
i april. Budgetavvikelsen beror på en ökad volym av 
köpta platser. 

Resurs -16,2 mnkr 
Aktuellt underskott i dag är -9,7 mkr. Underskottet 
är följd av inköp för inhyrd personal som avser 
sjuksköterskor. Det råder svårigheter att rekrytera 
sjuksköterskor till samtliga platser i kommunen. 
Utannonsering har gjorts och intresset till 
ansökningarna har varit svagt. Under 

sommarmånaderna har bemanningen varit en 
utmaning, då ordinarie personal har tagit ut sin 
semester vilket har medfört att trycket på att bemanna 
arbetsplatserna med sjuksköterskor har varit extra 
svårt. Detta har medfört att kostnaderna för inköp av 
inhyrd personal avseende sjuksköterskor har ökat från 
25 procent till 100 procent under perioden maj-
augusti jämfört med perioden januari-april. 
Prognosen bygger på att inköp av inhyrd personal för 
sjuksköterskor kommer att vara hög under resterande 
månader september-december där vi räknar med att 
kostnaden för inhyrd personal kommer att uppgå till 
10,7 mkr enligt en färsk prognos från 
verksamhetschef. Totalt underskott för år 2022 skrivs 
därför upp med -12,7 mkr till -16,2 mkr. 

Administration och gemensamt +3,9 mnkr 
Aktuellt överskott för perioden uppgår till +3,4 mnkr, 
dock beräknas prognosen för 2022 vara +3,9 mnkr. 
Via Statsbidrag har finansierats flera tjänster för att 
höja kvaliteten i organisationen.  

Utveckling på sikt 
Digitalisering 
Välfärdstekniken behöver fortsatt utvecklas. 
Förvaltningen kommer att ta fram en handlingsplan 
utifrån den kommunövergripande Digitala strategin. 
Detta arbete kommer att göras i dialog med centrala 
IT och övriga förvaltningar och blir en del i den 
verksamhetsplan som ska tas fram utifrån den nya 
styrmodellen.  Det pågår ett antal projekt inom 
förvaltningen och mycket är implementerat, men det 
återstår mycket att göra för att fullt ut använda de 
möjliga tekniska lösningar som finns utan att försämra 
kvaliteten.  

Kompetensförsörjning 
Under hösten kommer arbetet slutföras kring 
specialistundersköterskornas uppdrag, placering och 
rekrytering. Arbetet med att heltidsorganisera förvalt-
ningen tar fart under hösten. Kompetensförsörjningen 
är en av de största utmaningarna.  

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

1 139,7 1 147,7 -8,0 758,6 761,6 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

1,8 3,0 -1,2 1,0 0,5 
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Miljö- och stadsbyggnads-
nämnden
Året så här långt 
Införandet av ny GIS-plattform 
Arbetet med att bygga upp och föra över all inform-
ation till det nya systemet har pågått under hela våren. 
Första prioritet har varit på våra interna kartor för att 
ge handläggarna nya moderna verktyg för sin hand-
läggning. Utbildningar har hållit för cirka 200 tjänste-
personer. Under hösten fortsätter arbetet och kartor 
för allmänheten kommer att driftsättas. 

E-tjänster för mät- och kartbeställningar
För att underlätta vid beställningar av olika mätupp-
drag och kartbeställningar, pågår ett arbete med att ta 
fram e-tjänster. Först ut är bland annat beställning av 
nybyggnadskarta, husutstakning och gränsutvisning. 
Tjänsterna beräknas vara i drift innan årsskiftet. 

Digitalisering och e-tjänster för kortare hand-
läggningstider och bättre service 
Förberedelser pågår för att under sista kvartalet 2022 
lansera ett antal e-tjänster inom miljö- och livsme-
delstillsynen. 

Ny hemsida 
I samband med att kommunen lanserar en ny hem-
sida görs även ett omtag med förvaltningens hemsida 
och den information som finns att söka. Kommunen 
satsar på att texterna ska vara mer tillgängliga för 
medborgarna och övriga besökare. 

Detaljplaner 
Fram till halvårsskiftet har 4 detaljplaner antagits. 
Detaljplaner för paradiset och Smedjebacken har an-
tagits vilket möjliggör drygt 175 nya bostäder.  

Fastighetsbildning 
Ärendeinströmningen av lantmäteriförrättningar har 
varit relativt normal under första halvåret, men har 
minskat något sedan halvårsskiftet. Flertalet av de 
äldsta ärendena har avslutats under våren och som-
maren. Handläggningstiden för prioriterade ärenden, 
nybyggnation för bostad och verksamheter, har 
minskat sedan årsskiftet och målet på handläggnings-
tid under 5 månader från ansökan till slutlig registre-
ring är uppnådd. Vid halvårsskiftet gjorde lantmäte-
rimyndigheten en intresseanmälan för ett nytt hand-
läggningssystem, då det nuvarande systemet “Tros-
sen”, kommer att fasas ut. 

Bygglov 
Under första halvåret har inflödet av ärenden stabili-
serat sig. Kommunen har fått in 485 ärenden fram till 
och med augusti, jämfört med samma period förra 
året då 515 ärenden inkom. En viss minskning av 
bygglovsärenden märks men det råder en viss ökning 
av ärenden som rör installation av eldstad. Efter att 
ha jobbat aktivt med att effektivisera arbetssätt så är 
byggavdelningen nu i ärendebalans.  

Handläggningstiderna för bygglov har minskat med 
6,5 dagar under året första halva, från 31 dagar till 
24,5 dagar.  

Måluppfyllelse 

Måluppfyllel-
sen redovisas i 
årsredovis-
ningen 

Samhällsser-

vice av hög 

kvalitet 

Hög livskvali-

tet för kom-

muninvå-

narna 

God ekonomi 

Attraktiv ar-

betsgivare 

Hållbar pro-

duktion och    

konsumtion 

Samhällsservice av hög kvalitet 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med 
medborgarfokus, exempelvis e-tjänster, upplärning 
av kontaktcenter och ett kontinuerligt arbete med att 
uppdatera hemsidan. Rättssäkerheten i de beslut som 
fattas på förvaltningen är viktig då de ska vara så 
säkra att de klarar en prövning i överprövande in-
stans, vilket de till stor del är i de fall de överprövats. 
Handläggningstiden ska vara effektiv och rimlig i 
ärenden. Den upplevda kundnöjdheten mäts såväl av 
Sveriges kommuner och regioner i Insiktsmätningen 
som i egen mätning av kundnöjdhet i bygglovsären-
den. Förvaltningen upplever att de flesta privatperso-
ner är nöjda, exempelvis är 95 procent nöjda med be-
mötandet och 81 procent tycker handläggningen av 
bygglovsärenden är effektiv. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Livsmedelsföretagarna ska ha en säker livsmedels- 
och dricksvattenhantering utan otillåtna livsmedel 
och bedrägerier ska inte förekomma. Detta kontroll-
eras av miljöavdelningen enligt en tillsynsplan som 
efterföljs. Kontrollen av radonmätning ligger dock 
något efter plan. 
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God ekonomi 
En översyn av taxan sker kontinuerligt då full kost-
nadstäckning ska eftersträvas enligt beslut i kom-
munfullmäktige. Dock finns ingen bra gemensam 
modell för att mäta kostnadstäckningen fullt ut och 
arbete för framtagande av modell pågår. 

Attraktiv arbetsgivare 
.Medarbetarna ska erbjudas en god arbetsmiljö. Årli-
gen görs en medarbetarundersökning, och årets re-
sultat visar en svag nedgång av resultatet. Det arbetas 
med olika insatser för att förbättra resultatet. Förvalt-
ningen arbetar även kontinuerligt med att hitta nya 
möjligheter till ett hållbart arbetsliv och har skapat 
goda förutsättningar för fortsatt flexibelt arbete ge-
nom att även fortsättningsvis ha möjlighet till visst 
distansarbete. 

Hållbar produktion och konsumtion 
Kommunens energi- och klimatrådgivare arbetar en-
ligt planerat med tillsyns- och rådgivningsbesök i 
syfte att öka kunskapen om effektiv energianvänd-
ning. 

Ekonomisk helårsprognos 
Budget i balans 
Nämndens ekonomiska helårsprognos visar på en 
budget i balans. Osäkerhetsfaktorerna är dock några, 
bland annat är några av verksamheterna beroende av 
antalet inkomna ärenden, vilket delvis styrs av rå-
dande konjunkturläge i landet. Det i sin tur påverkar 
således framtida intäkter för bland annat byggavdel-
ningen. 

Stadsbyggnad- och samhällsplanering 
Tre av fyra verksamheter inom stadsbyggnad pro-
gnostiserar i nuläget ett underskott totalt sett på 0,9 
mnkr. Underskotten beror på lägre intäkter än bud-
geterat. Anledningarna är framför allt att det under 
året varit förhållandevis hög personalomsättning vil-
ket innebär att det tar tid innan ny personal är in-
körda i sina arbetsuppgifter och därmed genererar in-
täkter. De minskade intäkterna härleds även till svå-
righet att rekrytera behörig personal för vissa verk-
samheter vilket då genererar personalbrist delar av 
året.   

Miljö- och hälsoskydd 
Överskott prognostiseras inom både miljö- och livs-
medelsområdet på totalt 0,5 mnkr. Till stor del beror 
överskottet på minskade overheadkostnader men 
också lägre personalkostnader i samband med di-
verse frånvaro. 

Utveckling på sikt 
Fortsatt arbete med digitalisering 
Förvaltningen har de senaste åren infört ett antal e-
tjänster samt en robottjänst. Digitaliseringsprocessen 
fortsätter i syfte att underlätta för såväl medborgare 
som handläggare och därmed korta ned handlägg-
ningstiderna. 

Utvecklings- och kvalitetsarbete 
Miljöavdelningen har under senaste året haft en hög 
arbetsbelastning med flertalet ärenden som dragit ut 
på tiden. Under sensommaren inleddes arbetet med 
en intern översyn över arbetssättet i syfte att se över 
arbetsrutiner för en anpassning till dagens behov och 
förutsättningar. Målsättningen är en rimlig arbetsbe-
lastning och ökad service till kommuninvånarna. 

Handläggningstider 
Den rådande situationen i omvärlden samt en kom-
mande lågkonjunktur skulle kunna leda till ett lägre 
ärendeinflöde på bygglovsavdelningen men även 
Lantmäterimyndigheten. Även andra avdelningar på-
verkas av en lågkonjunktur. Förvaltningen kommer 
att jobba mer aktivt med tillsynsärenden genom att 
rekrytera en tillsynshandläggare som kommer att 
jobba uteslutande med tillsyn enligt plan- och bygg-
lagen samt tillsyn enligt miljöbalken gällande strand-
skydd.  

Förvaltningen kommer även att fortsätta jobba mot 
kortare handläggningstider samt öka upp kommuni-
kation och service mot medborgare och företag. Yt-
terligare digitalisering och effektivisering av bygglov-
handläggningen genom införandet av så kallad visuell 
styrning kommer att underlätta både handläggning 
och användandet av tjänster för medborgaren. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

31,1 31,1 0 20,1 19,5 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

0,4 0,5 -0,1 0,5 0,4 
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Hässlehem AB 
Året så här långt 
Byggprojektet i Hästveda med 12 marklägenheter 
löper på enligt plan och beräknas vara klart för 
inflyttning i mars 2023. 

Byggnationen i Hästveda har ökat intresset i de andra 
kransorterna, inte minst i Sösdala. I Sösdala har 
Hässlehem under sommaren lämnat in 
bygglovshandlingar för byggnation av åtta 
marklägenheter. 

Byggnationen är planerad att genomföras som en 
förtätning inom fastigheten Vannaröd 56:7 cirka 500 
meter från stationen i Sösdala. Formellt beslut kring 
eventuell byggnation väntas fattas i samband med 
upphandling vid årsskiftet. 

Byggnationen av 27 lägenheter i Hässleholm 
benämnt Wendes etapp 3 fortgår enligt plan med 
planerad inflyttning under sommaren 2023. 

Ekonomisk helårsprognos 
Under våren har räntenivån stigit och de lån som 
omsatts hittills under året har skett till betydligt högre 
räntenivå. Likaså har driftskostnaderna ökat väsentligt 
under sommaren, både när det gäller fjärrvärme och 
el. Under året har en del större reparationer på hissar 
gjorts och brandlarmen har uppgraderats på 
äldreboenden.  

Måluppfyllelse 
Hässlehem AB har antagit ett antal mål för bolagets 
verksamhet. De uppsatta målen gäller  

- Ekonomi
- Energisparåtgärder
- Nybyggnation enligt ägardirektiv

När det gäller mål för ekonomin bör bolaget 
öka soliditeten med minst 1 procent per år, 
för att kunna möta olika risker och eventuella 
förluster, samt för att kunna vara ekonomiskt starka 
vid nyupplåning och nybyggnation. Ett snitt i Sverige 
för kommunala bostadsbolag i vår storlek är cirka 20 
procent.  

Arbetet med energisparåtgärder är ett prioriterat 
arbete under 2022 och under juni började en 
drifttekniker. Arbetet med att inventera och injustera 
ventilationsanläggningarna är i full gång och 
prioriteringen har i början varit på 
omsorgsfastigheter.  

De höga elpriserna påverkar Hässlehem till viss del. 
Hässlehem har till 75 procent ett bundet elpris fram 
till och med 2024 och 25 procent rörligt. Detta 
skapar en viss trygghet men vi måste vidta märkbara 
åtgärder för att minska den samlade elförbrukningen. 

Under juni genomfördes den första Nöjd-
kundenkäten och resultatet var som ett snitt väldigt 
bra och något vi är stolta över. 

Just nu pågår arbetet med att vidta åtgärder enligt en 
framtagen handlingsplan. Det som framkom som 
förbättringsområden var; 

- Telefon- och öppettider för kundtjänst
- Städning av tvättstugor och soprum
- Insatser för att främja granngemenskap
- Tillgång till utemöbler

Resultatet varierade inom olika områden och varje 
område har sin egen handlingsplan. 

Utveckling på sikt 
Arbetet för att förbättra oss efter  NKI-
undersökningen kommer att vara prioriterat 
tillsammans med energibesparingsarbetet. 

Utifrån de kostnadsökningar som varit på 2021 och 
under 2022 så är vi tvingade att arbeta med att öka den 
ekonomiska effektiviteten och kostnadsmassan.  

Hyresförhandlingarna under 2022 kommer att vara 
väldigt viktiga och att Hässlehem där får täckning för 
kostnadsökningarna på ett annat sätt än under 2021. 

Resultatsammanställning, tkr 
Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

Resultat före skatt 20 785 20 774 -11 16 418 20 795 
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Hässleholms Industri-
byggnads AB 
Med dotterbolagen Hässleholm Norra Station AB, Hässle-
holm M6 AB och Byggaren 3 Fastighets AB 

2022-01-01 – 2022-08-31 
Året så här långt 
Årets verksamhet 
Förvaltning och utveckling av bolagets mark och fas-
tighetsbestånd har i huvudsak utförts i enlighet med 
fastställd budget. 

Ny upphandling av skogsentreprenör för avverk-
ningsrätter, skogsprodukter och virkesrelaterade 
skogsbrukstjänster har genomförts under våren och 
ett nytt kontrakt har tecknats för 2022–2024 års 
skogsbruk. Inom Hovdala/Mölleröd har skoglig 
skötsel och föryngringsavverkning utförts enligt bud-
get. 

I juni beslutade Länsstyrelsen om bildande av natur-
reservat Hovdala, om 320 ha. Syftet med naturreser-
vatet är att bevara biologisk mångfald, och att skydda, 
vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer. 

HIBAB ansökte hösten 2018 om lagligförklaring av 
Hammarmölledamm och tillstånd hos Mark- och 
miljödomstolen. DOM har meddelats den 10 febru-
ari 2022, där anläggningen inte omfattas av urminnes 
hävd och domstolen avslår yrkandet om lagligförkla-
ring av vattenkrafts- och dammanläggning. HIBABs 
styrelse har överklagat DOM i avvaktan på en över-
enskommelse med Länsstyrelsen avseende anlägg-
ning av sidovåtmarker. Efter tecknande av överens-
kommelse har överklagan återkallats och ansökan om 
artskyddsdispens och begäran om utrivning har på-
börjats.  

Projekt 
Inom projekt Norra Station har HIBAB ansökt om 
planändring för byggnation av parkeringsdäck ovan 
mark mot väster, vilken har varit på samråd under 
våren. Nybyggnation av hus M4, 4 500 
kvm kontorslokaler, har slutförts med 
en inflyttning och invigning i mars. 
Projektkostnaden uppgår till 99 jäm-
fört med en projektbudget på 100 
mnkr. 

HIBAB har genomfört Ombyggnad av Industrilo-
kaler, Del av Terminalen 1. Hyreskontrakt har teck-
nats på 10 år med inflyttning den 1juli 2022. Om-
byggnaden är kostnadsberäknad till maximalt 18,5 
mnkr och slutförhandlingar pågår. 

Köp och försäljning 
Köpeavtal för fastigheten Vittsjö 3:385 har tecknats 
den 12 maj 2022, där HIBAB överlåter och försäljer 
fastigheten för en köpeskilling av 3,0 mnkr. Tillträ-
desdag var den 1 juni 2022 och försäljningen kom-
mer att påverka helårsprognosen. 

Den 23 april 2021 har ett brev med rätt att påkalla 
optionsavtal för Hässleholm M6 AB mottagits. Opt-
ionsavtalet ger möjlighet att påkalla tillträde till akti-
erna i dotterbolaget. Slutförhandlingar pågår. 

Ekonomisk helårsprognos 
Prognosen för helår pekar på ett resultat efter finan-
siella poster på 6,4 mnkr för HIBAB. Prognosen för 
de andra bolagen är bedömd till 1,0 mnkr i resultat 
för Hässleholm Norra Station AB, 0,5 mnkr för 
Hässleholm M6 AB och 0,4 mnkr för Byggaren 3 
Fastighets AB. 

Måluppfyllelse 
HIBAB arbetar kontinuerligt för att skapa utveck-
lande och tillväxtbefrämjande miljöer och lokaler för 
såväl nya som befintliga företag. 

En ny hållbarhetspolicy för HIBAB-koncernen an-
togs i december 2021. Energieffektivisering, gröna 
hyresavtal och miljöcertifieringar är kontinuerliga 
mål i verksamheten. Stjärnfallet 1 är pilotprojekt för 
certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift. En underjor-
disk mängdmätt miljöstation har installerats på Norra 
Station. Hus M4 på Norra Station har certifierats en-
ligt Miljöbyggnad Silver. 

Utveckling på sikt 
Ytterligare förvärv av strategiska fastigheter kan bli 
aktuella, då vakansgraden i fastighetsbeståndet är re-
lativt låg. 

Resultatsammanställning, tkr 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Avvikelse Delår au-

gusti 2022 
Delår au-
gusti 2021 

HIBAB res. före skatt 3 460 6 422 2 962 10 749 7 937 
Hlm Nstn AB res. före 
skatt 

336 1 017 681 1 208 -143

Hlm M6 AB res. före skatt 476 476 0 385 442 

Byggaren 3 res. före skatt 418 418 0 589 594 
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Hässleholm Miljö AB 
Året så här långt 
2022 fyller Fjärrvärmen i Hässleholm 50 år! Det fi-
rar vi med Öppet Hus på Fjärrvärmeverket i Hässle-
holm den 1 oktober.  

Fjärrvärmetaxans nya modell för företag och verk-
samheter trädde i kraft den 1 juni i år. Prisdialogen 
genomfördes med representanter från olika kund-
grupper och under augusti månad hölls det slutliga 
mötet i årets prisdialog där prisändringen kunde 
fastställas per den 1 januari 2023. 

Det årliga underhållsstoppet av fjärrvärmepannorna 
löpte väl och de planerade underhållsåtgärderna 
kunde utföras enligt plan. Projektet med att ansluta 
fjärrvärme till den nya sjukhusdelen vid Skytteliden 
pågår och förväntas vara klar under september må-
nad. Förarbete för att bygga en ny rökgasreningsan-
läggning med högre reningskapacitet för avfallsför-
bränning pågår. 

Under ett flertal år har det rått osäkerhet kring hur 
det framtida ansvaret för insamling av förpacknings-
avfall ska förvaltas. Under sommaren fattade rege-
ringen beslut om att det framöver är kommunerna 
som ansvarar för insamling av förpackningsavfallet 
(plast, papper, glas och metall) medan det ekono-
miska producentansvaret kvarstår. Fastighetsnära 
insamling av förpackningsavfall ska vara implemen-
terat senast 2027-01-01 och insamling av förpack-
ningsavfall ska finnas på vissa platser utomhus sen-
ast 2026-01-01. För Hässleholms kommun innebär 
detta ingen skillnad jämfört med nuläget då det se-
dan 1997 funnits fastighetsnära insamling av för-
packningar och det sedan 2006/2007 är ovanstå-
ende förpackningsslag som samlas in. 

På Hässleholms Kretsloppscenter fortsätter arbetet 
med att utveckla olika bearbetningsmetoder för av-
fallsbehandling. En ny yta för asbestdeponi är under 
uppbyggnad.  

Det råder ett stort behov av underhåll och reinveste-
ring inom vatten- och avloppsverksamheten. Plane-
ring av arbetet samt ett stort antal underhållsprojekt 
pågår samtidigt. 

Den 6 september tillträder Mats 
Didriksson sin tjänst som ny VD i 
HMAB efter Sven Carlsson, som 

lämnade bolaget under sommaren. Mats kommer 
närmast från Sysav och har stor erfarenhet både från 
avfalls- och energibranschen. 

Ekonomisk helårsprognos 
Dagens omvärldsfaktorer påverkar bolaget i stor ut-
sträckning och ger en större ovisshet i prognosen än 
vad som är brukligt. Det är framför allt priserna för 
bränsle, råvaror, drivmedel, el och räntor som påver-
kas men även befarade leveransförseningar och kon-
junkturoro skapar osäkerhet. Verksamheten på Häss-
leholms Kretsloppscenter är mycket konjunktur-
känslig och fjärrvärmeverksamheten och VA-verk-
samheten drabbas hårt av indexstyrda leverantörsav-
tal. Energikrisen är allmänt känd och är givetvis en 
stor osäkerhetsfaktor kostnadsmässigt. Prognosen 
för helåret är trots ovanstående något bättre än bud-
get för året. 

Måluppfyllelse 
De flesta verksamhetsmål är satta med helårsper-
spektiv och rapporteras vid årsskiftet.

Utveckling på sikt 
Med dagens energikris är fjärrvärme ett extra pris-
värt alternativ för miljövänlig uppvärmning. Pro-
duktionseffektivisering och utveckling pågår stän-
digt inom fjärrvärmeverksamheten. HKC har kapa-
citet att ta emot komplexa avfall och utvecklingsar-
betet med nya bearbetningsmetoder pågår. Även de-
poneringsmöjligheter finns för olika grader av miljö-
farligt avfall. Tack vare regeringens beslut i förpack-
ningsansvarsfrågan kan renhållningsverksamheten 
nu planera för framtida effektiviseringar och för-
bättringar inom området. Underhållsskulden inom 
VA-området ter sig likartad i hela Sverige och det är 
av största vikt för den framtida VA-försörjningen i 
kommunen att underhållet av VA-ledningsnät, re-
ningsverk, vattenverk och pumpstationer genom-
förs för att säkra upp en hög och hälsosam vatten-
kvalitet även i framtiden. Med kapitaltunga verk-
samheter som VA-och fjärrvärme får varje föränd-
ring av de finansiella kostnaderna stor effekt på in-
täktsbehovet och därmed taxenivån. Vi behöver 
komma ihåg att HMAB:s kunder till största delen 
också är medborgare i Hässleholms kommun. 

Resultatsammanställning, tkr 
Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

Resultat före skatt -3 447 -81 3 366 8 609 6 725 
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Hässleholms Fibernät AB 
Året så här långt 
Verksamheten 
Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 2022-01-01. 
Personal övertogs från kommunen 2022-01-01. En 
verksamhetsöverlåtelse gjordes 2022-03-17 från 
kommunen till Hässleholms Fibernät Holding AB 
och därefter upprättades ett koncessionsavtal, för att 
överta verksamhet och anläggning, mellan Hässle-
holms Fibernät Holding AB och bolaget. Bolaget har 
efter det upptagit lån på totalt 369,0 mnkr. och ge-
nomfört köpet av fiberanläggningen för 426,8 mnkr.  
I samband med köpet reglerades även det aktieägar-
tillskott på 107,8 mnkr som tillskjutits under 2021 så 
att bolaget erhöll ett likvidtillskott på 50 mnkr. Net-
tobelopp som är erlagt för köpet är 319 mnkr. 

Under juli 2022 gjordes ett byte av kommunikations-
operatör (KO) vilket bidragit till att tjänsteutbudet i 
nätet ökat samt att det i samband med detta skett en 
ökning av relationsersättningarna. I och med detta 
byte hoppas vi på att tjänsteförsäljningen till sluta-
bonnent kommer att öka vilket i sin tur ger en högre 
intäkt till bolaget. I och med att bytet gjordes cirka 
två månader tidigare än planerat kommer det att ge 
ett extra tillskott på cirka 1 mnkr. 

Utbyggnad 
Utbyggnaden i kommunens tätorter håller på att av-
slutas samtidigt som utbyggnaden på glesbygd fort-
går i de områden där inte Post- och telestyrelsen be-
talat ut bidrag till andra aktörer.  
Per den 31 augusti 2022 hade projektet 7 064 villa-
avtal och 270 företagsavtal. Totalt var 8 939 an-
slutna till nätet inklusive 234 kommunala anslut-
ningar. 

Beställningar för anslutningar till flerfamiljshus ökar 
samt anslutning av allmännyttans fastigheter kom-
pletteras. Antal anslutna hyresrätter och bostadsrät-
ter är 1 691. 

Ekonomisk helårsprognos 
Ekonomiskt utfall 
Driftsresultatet per augusti visar på ett under-
skott på cirka -2,2 mnkr jämfört med budget. 
Detta beror främst på att utfall anslutningsavgifter 
samt vissa övriga kostnader är i ofas med budgeten. 
På årsbasis prognosticerar vi cirka 1 mnkr bättre än 

budget på grund av ökade intäkter i och med tidiga-
reläggningen av migrering till ny kommunikations-
operatör (KO). Observera att i budget och prognos 
för helåret ingår en nedskrivning av anläggningstill-
gångarna med 58 mnkr. 

Investeringarna uppgår under perioden till 43,5 mnkr 
vilket är mer eller mindre enligt planerad utbyggnads-
takt så här långt och på årsbasis räknar vi med att 
budgeterat antal anslutningar kommer att genomfö-
ras.  

Måluppfyllelse 
Mål 
Bolagets uppsatta nyckeltal på försäljning kommer 
att nås men med viss osäkerhet i antalet efteranslut-
ningar som hinner göras under resterande del av året. 

Utveckling på sikt 
En omorganisation är gjord under perioden och bo-
laget har delats in i fyra avdelningar – Ekonomi, 
Produktion, Försäljning och Drift – för att få en 
tydligare organisation och en större kontroll på 
kostnader och utveckling av nätet. 

Tillsammans med en effektivare organisation som 
kan fokusera på nya utmaningar i form av efter- och 
företagsanslutningar i redan utbyggda områden samt 
de större landsbygdsprojekt som nu startats upp, 
förväntas ett högre tempo i utbyggnaden.  

Produktionskostnaderna, framför allt på entrepre-
nad och material, behöver fortsatt minskas för att 
nå de uppsatta ekonomiska målen. Därför är aktivi-
teter uppstartade för att hålla nere och sänka pro-
duktionskostnaderna. 

Ett större fokus kommer också att läggas på anslut-
ning av flerfamiljshus och allmännytta, vilket inne-
bär att vi når fler hushåll per investerad krona.  
Prioriteringar kommer att behöva göras för att vi i 
första hand ska nå så många som möjligt till en rim-
lig kostnad och ansluta de mest kostnadskrävande 
anslutningarna när merparten är klara. 

Resultatsammanställning, tkr 
Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

Resultat före skatt -56 636 -55 315 1 321 -59 486 0 
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Kommunfullmäktige 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 

2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas 
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på över

gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit: 

• Prognosen för 2022 visar på ett underskott på 114,2 mnkr, vilket innebär en negativ 
budgetavvikelse om ca 124,9 mnkr. Större avvikelser i förhållande till budget är i hu

vudsak en negativ avkastning på pensionsmedelförvaltningen, högre pensionskostna
der men förbättrade skatteintäkter. Det föreligger en del osäkerhetsfaktorer i prognosen 
som bl a beror på inflationsutvecklingen. Vid eliminering av poster av engångskaraktär 
och underskott från kapitalförvaltningen bedömer vi det underliggande resultatet vara 
positivt med 46 mnkr. 

• Balanskravet uppfylls enligt prognosen för 2022, då det prognosticerade balanskravs
resultatet är 17,5 mnkr. 

• När det gäller god ekonomisk hushållning kommer de finansiella målen inte bli upp
nådda, då överskott inte är över 1 %, nämndernas budgetföljsamhet når inte målet och 
kommunen har inte ett effektivt lokalutnyttjande enligt fullmäktiges definition. Avseende 
verksamhetsmålen förväntas sju mål bli helt eller delvis uppfyllda. Resterande fem mål 

förväntas inte bli uppnådda eller kommer följas upp vid årsbokslut. 

• Kommunens koncernbolag omfattas inte av bedömningen av god ekonomisk hushåll
ning. I RKR:s rekommendation för vad som ska redovisas i delårsrapporten anges att 
en kommun bör beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en re
levant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning. Vi gör be
dömningen att ett samlat avsnitt om kommunkoncernen med väsentliga händelser och 
måluppfyllnad skulle tillföra delårsrapporten en bättre bedömningsgrund för god eko
nomisk hushållning. 

Efter vår översiktliga granskning bedömer vi att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är för
enligt med de mål som fullmäktige beslutat i budget 2022 och Hässleholms Kommun uppnår 
inte god ekonomisk hushållning. 

Vi ser med djup oro på kommande år, då kommunen inte lyckats uppnå det finansiella över
skottsmålet och därmed har en låg beredskap för stora kostnadsökningar. Till detta ska föras 

en fortsatt hög investeringsnivå med låg självfinansieringsgrad. 
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Syfte med granskningen

► EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Hässleholms kommun 
gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2022-08-31. 

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. 

► Delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed och ger en 
rättvisande bild av resultat och ställning?

► Balanserat resultat kan nås vid årets slut?

► Antagna finansiella målen uppnås?

► Verksamheten har bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och 
inriktningar för verksamheten kan nås?

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och 
budget för helåret (kommunen)

174,2
221,8

-33,5

-114,2 10,7

Utfall Jan-Aug 2021 Utfall 2021 Utfall Jan-Aug 2022 Prognos 2022 Budget 2022

Belopp i mnkr

Större avvikelser i förhållande till budget är i huvudsak följande:

Avkastning på pensionsmedelsförvaltning -165,7 MSEK

Förbättrade skatteintäkter 72,5 MSEK

Lägre räntekostnader 3,2 MSEK

Ökade pensionskostnader -27,5 MSEK

Nämndernas/förvaltningarnas driftunderskott -8,9 MSEK

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31

Det prognostiserade utfallet för 2022 uppgår till  -114,2 MSEK vilket innebär negativ 
budgetavvikelse om ca 124,9 MSEK. I det prognostiserade resultatet ingår en negativ avkastning på 
pensionsmedel som återinvesteras med -160,2 mnkr. 
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Resultat per sista augusti 2022 jämfört med föregående år

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31

Belopp i mnkr Utfall 220831 Utfall 210831 Förändring

Verksamhetens nettokostnader -2280,1 -2224,9 -55,2

Skatter netto 2375,2 2245,9 129,3

Resultat efter skattenetto 95,1 20,9 74,2

Finansiella poster -128,6 153,3 -281,9

Resultat före extraord kostn. -33,5 147,2 -207,7

Nettoresultat -33,5 174,2 -207,7

Nettokostnad i % av skatter 96,0% 99,1%
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Utfall, budget och prognos 
Resultatanalys 2022-01-01—2022-08-31

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31

PROGNOSER HELÅR

T2 31/8-2022 (mnkr) Utfall 2021 Budget 2022 Prognos 2022

Prognos 

2022 

jfr budget 

2022

Verksamhetens intäkter 666 665 676 11

Verksamhetens kostnader -3 862 -3 942 -4 009 -67

Avskrivningar -188 -223 215 8

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnader -3 384 -3 500 3 548 -48

Skatteintäkter/Generella statsbidrag 3 413 3 473 3 555 82

Resultat efter skatteintäkter (driftnetto) 29 -26 8 34

Finansnetto 136 37 20 -17

Jämförelsestörande poster 57 0 -142 -142

Årets resultat 222 11 -114 -125
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Verksamheternas prognos för helår i jämförelse med 
budget

Kommunledningskontor (2 MSEK)

► Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 
cirka 2,0 mnkr på driften. 

► På investeringssidan är prognosen ett överskott på 3,4 mnkr. 
Överskottet avser fordon inom räddningstjänsten.

Barn- och utbildningsnämnd (2,1 MSEK)

► Prognosen efter delårsavstämningen pekar mot ett överskott 
på 2,1 mnkr.

► Dock finns flera osäkerhetsfaktorer såsom fortsatt 
kostnadsökning kopplat till livsmedel, drivmedel, digital 
utrustning och höstens barn- och elevströmmar. 

Omsorgsnämnd (-8,0 MSEK)

► Omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 
helårsbasis med -8,0 mnkr. 

► Inom Resursenheten har svårigheter att rekrytera personal 
inneburit omfattande kostnader. Underskottet är en följd av 
inköp för inhyrd personal som avser sjuksköterskor, vilket 
saknas i budget (cirka 30 mnkr).

Arbetsmarknadsnämnd (-4,8 MSEK)

► Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 4,8 
mnkr för helåret. 

► Underskottet härleds helt till ekonomiskt bistånd. 

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31

Kommunstyrelsen 2,0

Teknisk nämnd 0

Kommunrevision 0

Kultur och Fritidsnämnd -0,3

Barn- och utbildningsnämnd 2,1

Socialnämnd 0

Omsorgsnämnd -8,0

Miljö och stadsbyggnadsnämnd 0

Arbetsmarknadsnämnd -4,8

Summa verksamheter -8,9

Finansförvaltning -116

Total förväntad avvikelse -124,9
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Prognossäkerhet
Nettokostnader och skatteintäkter/generella statsbidrag vid delår i 
förhållande till respektive utfall helår.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31

➢ Nettokostnader vid delår 2022 är 64,3% av prognostiserade nettokostnader vilket är i nivå/något lägre än 
tidigare år. Innebär att nettokostnadsutvecklingen september-december enligt prognos ska vara i nivå med 
tidigare år.

➢ Skatteintäkter och generella statsbidrag är 66,8% av prognostiserade intäkter vilket också är i nivå med tidigare 
år. Innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag i september-december enligt prognos ska vara i nivå med 
tidigare år.

➢ Osäkerhetsfaktorer finns, som kan innebära risk för ökning av nettokostnader jämfört med prognos. Effekterna 
av pågående inflation och kostnadsökningar kan påverka. Även löneökningar och kostnader inhyrd personal.

➢ 1% avvikelse medför en förändring om ca +/-34 MSEK
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65,9% 66,4% 66,4% 66,5% 67,2%
65,8% 66,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022P

Andel nettokostnader vid delår mot utfall Andel Skatteintäkter och statsbidrag vid delår mot utfall



Page 8

Prognossäkerhet
Resultat enligt prognos i förhållande till utfall
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Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31

► Prognosen för 2022 visar på ett underskott på 114,2 MSEK.

► Analysen tyder på viss försiktighet i prognosen men också att avvikelserna mellan prognos och 
utfall varierat och avvikelserna mellan nämndernas budgetavvikelser och kommunens totala 
budgetavvikelse har stor betydelse för utfallet. För 2021 är också stora förändringar i 
skatteintäkter en påverkansfaktor och kan bli så för 2022.

► Förändring i pensionsplaceringar och verkligt värdeförändringar kan också få stor effekt.
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Prognossäkerhet: Budgetavvikelser

► Ovanstående är en redogörelse för nämndernas budgetavvikelser för perioden 2015-
2022. 

► Under 2017 och 2019 har nämndernas budgetavvikelser kraftigt försämrats i förhållande 
till prognosen.

► Vi konstaterar att några nämnder redovisar underskott för 2022. Avvikelserna är inte 
procentuellt stora. 

► Osäkerhetsfaktorer är kopplade till ökade kostnader under rådande inflationsläge och 
volymförändringar i verksamheterna. Även personalbrist inom vissa områden leder till 
högre kostnader för inhyrd personal och kan utgöra en osäkerhetsfaktor.

-32,7

-13,7

-60,5

-27,4

-64,3

-5,6
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Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Strategiska frågor

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Strategiska frågor: Utveckling Nettokostnadsandel

► Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter är ett finansiellt 
mål för Hässleholms Kommun. 
Utvecklingen av 
nettokostnadsandelen är ett 
mått för att mäta att 
verksamheten bär sig och ger 
ett överskott för framtida 
investeringar. 

► För 2022 beräknas 
nettokostnaderna uppgår till 
99,8% av skatteintäkterna

► Vid mätning över perioden 
2018-2022 konstateras att 
medelvärdet uppgår till 
100,4%.
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103,15%

98,18%

99,16%

99,78%

98,0%

99,0%

100,0%

101,0%

102,0%
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Nettokostnadernas andel 2018-2022

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter #REF!

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Strategiska frågor: Soliditet
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► Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till 
totalt kapital, förväntas öka från 54,5 % vid 
årsskiftet 2021-12-31 till 56,8 % i enlighet med 
prognosen i delårsrapporten. 

► Då kommunen använder sig av den s.k. 
blandmodellen för redovisningen av 
pensionsförpliktelser redovisas en del av 
pensionsförpliktelsen som en 
ansvarsförbindelse. 

► Om den delen som redovisas som en 
ansvarsförbindelse beaktas i 
soliditetsberäkningen prognostiseras utfallet bli 
cirka 39,6 % vid årets slut vilket är en ökning 
med 1,5 procentenhet. 

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar

► Nettoinvesteringar under räkenskapsårets åtta första månader uppgår till 222,8 mnkr. 

► För helåret prognostiseras investeringar om 461,4 mnkr vilket motsvarar en 
genomförandegrad om cirka 75 % i förhållande till den av kommunfullmäktige antagna 
investeringsbudgeten. 

► Större projekt för 2022 avser Ombyggnad Grönängsskolan, om- och tillbyggnad på Bjärnums
skola, förskola i Tormestorp och T4-området, HTS ombyggnad ventilation och reinvesteringar 
i fastigheter.

► Det konstateras att den budget som fullmäktige antagits ej förväntas att uppnås.

Belopp i mnkr

222,8

461,4

391,4

152,8

Utfall 8 mån och budget 2022 Prognos i förhållande till budget 2022

Genomfört Ej utfört i f h till budget

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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God redovisningssed

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Kommentarer till delårsrapport 

► Delårsrapporten är upprättad enligt RKRs rekommendation 17 som behandlar 
kommuners delårsrapportering.

► Syftet med rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i 
delårsrapporten, principer för vilka poster som ska tas med samt hur dessa ska 
värderas.

► Minimikravet i en kommunal delårsrapport är såsom följer:

► Förenklad förvaltningsberättelse

► Balansräkning

► Resultaträkning

► Vissa andra upplysningar

► Delårsrapporten innehåller ingen sammanställd redovisning, Enligt RKR 
rekommendation 17 är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Det gäller såväl räkenskaperna 
som den förenklade förvaltningsberättelsen. I rekommendationen anges att 
kommunen bör beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en 
relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning.

► För tydliga bedömning av god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen skulle ett 
samlat avsnitt om kommunkoncernen med väsentliga händelser och måluppfyllnad 
tillföra delårsrapporten en bättre bedömningsgrund för god ekonomisk hushållning.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Kommentarer till delårsrapport 

► Vi kan konstatera att de kommunala koncernföretagens balansomslutning överstiger 
30 % av koncernens balansomslutning. En tydlig redogörelse för verksamhet samt 
sammanställning över ekonomiskt utfall för respektive bolag framgår emellertid av 
delårsrapporten. Vi bedömer att kommunens delårsrapport innehåller de krav som 
framgår i RKRs rek nr 17. 

► Några väsentliga avstämningsproblem för balansposterna har enligt uppgift ej 
förelegat vid upprättandet av delårsbokslutet. Dokumentation har upprättats för 
väsentliga konton i delårsbokslutet. Poster som inte varit dokumenterade har 
kommunen tagit fram till revisionen efter hand utan avvikelser.

► Vi har översiktligt granskat kommunens avstämningar per 2022-08-31. Det är vår 
uppfattning att ändamålsenliga avstämningar har skett och att delårsbokslutet kan 
ligga till grund för prognosen.

► Inga väsentliga händelser har inträffat i anslutning till upprättande av 
delårsbokslutet.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Kommentarer till delårsrapport 

► Väsentliga händelser som haft väsentlig betydelse för kommunen eller 
påverkan på de finansiella rapporterna.

► Bolagisering av fiberverksamhet. Bolagisering har genomförts i enlighet 
med uppdraget från kommunfullmäktige den 29 november 2021. Avtal 
tecknades 2021 och försäljning av fiberverksamheten har skett till 
dotterbolaget Hässleholms Fiber AB under 2022. Någon resultateffekt för 
kommunen har inte skett under 2022 med anledning av försäljningen. 
Upplysning finns i delårsrapporten.

► Dom i förvaltningsrätten vid köp av äldreboende. Beslut i 
Kommunfullmäktige 30 augusti 2021 av fastigheten Hässleholm Björksäter 
med 72 platser, skulle vinna laga kraft senast 31 december 2021. Då 
förvaltningsrätten inte förkunnat dom, har avtal om köp upphävts. 
Hyresavtal har tecknats för period fram till januari 2035. Upplysning finns i 
delårsrapporten.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Nyheter

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

► RKR har i december 2021 gjort en uppdatering i rekommendation R17 
Delårsrapport gällande säsongsvariationer och cykliska effekter.

► En delårsrapport ska innehålla upplysningar i not om stora variationer i när 
under året intäkter och kostnader uppkommer (säsongsvariationer eller 
cykliska effekter), vilket gör att utfallet för delårsperioden väsentligt avviker 
från årsprognosen. Exempel på sådana är: intjänande och uttag av 
semester, ferielönekostnader, evenemang, uppvärmningskostnader, 
kostnader för snöröjning.  

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Nyheter, forts

► Utredningen avseende ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och 
regioner” presenterades under hösten 2021 och sedan har 
remissinstanserna kommit in med yttranden som bearbetas för 
tillfället. 

► Utredarens förslag
► God ekonomisk hushållning ersätts med god kommunal hushållning i kommunallagen,

► Kommuner och regioner ska ta fram ett tioårigt, rullande program för en god kommunal hushållning. 

► Skärpning föreslås av balanskravet.

► En resultatreserv införs för ökad flexibilitet i balanskravet.

► Den nuvarande resultatutjämningsreserven avvecklas och ersätts med statligt finansierad inkomstgaranti vid 
djupa konjunkturfall. 

► Kraven på budgeten skärps. En samlad bedömning ska även göras av den kommunala koncernens ekonomi.

► Kraven på uppföljning genom delårsrapporten förenklas och tidigareläggs, men kraven på att vidta åtgärder 
vid avvikelser föreslås skärpas.

► Krav inför på rättvisande räkenskaper för att fullmäktige ska kunna godkänna årsredovisningen.

► För att stärka tillämpningen och efterlevnaden av reglerna för ekonomisk förvaltning ska bl a att revisorernas 
granskning av regelefterlevnad utökas som ett led i ett förstärkt ansvarsutkrävande.

► Går förslaget igenom är det tillämpning fr om  2023.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Nyheter, forts

► Ny standard för kommunal räkenskapsrevision

► Många sakkunniga har länge sett ett behov av en standard för granskning av de kommunala 
räkenskaperna. I praktiken har granskningen till stor del baserats på International Standards 
on Auditing (ISA), men ingen enhetlig tillämpning har funnits. Ett kommunalt 
granskningsuppdrag kan inte genomföras fullt ut enligt ISA vilket skapat en osäkerhet.

► Det långsiktiga målet med samarbetet mellan SKR, Skyrev och FAR har varit att ta fram en 

standard för granskningen av räkenskaperna som kan bidra till en granskning av hög kvalitet, 

som är förutsägbar och där likartad rapportering från sakkunniga även kan ligga till grund för 

jämförelser inom den kommunala sektorn.

► Eftersom det har saknats en standard för granskning av räkenskaperna i en kommun är 

förhoppningen att den ska bidra till att underlätta och skapa en förutsägbarhet, både för den 

som beställer och för den som utför räkenskaps-revision. Vidare syftar standarden till att 

skapa en likvärdig granskning med jämn kvalitet i alla kommuner och regioner. 

► Det sakkunniga biträdet kommer att arbeta mer självständigt med revisionen, även om 

samarbetet med de förtroendevalda fortsatt är viktigt. Det kommer även innebära en 

förskjutning mot mer granskning av intern kontroll. Dessutom kommer de sakkunnigas 

rapportering och kommunikation till de förtroendevalda att förändras där en del av rapporten 

blir mer lik en revisionsberättelse enligt ISA.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Nyheter, forts

► Standarden omfattar:

► Revision av årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys 

och noter enligt anvisningar för tillämpning av ISA samt av driftredovisning och 

investeringsredovisning enligt särskild tillämpningsanvisning av ISA 501. 

(Revisionsbevis – särskilda överväganden för vissa poster).

► Granskning av sammanställda räkenskaper (om sådana finns) enligt särskild 
instruktion.

► Granskning av förvaltningsberättelsen enligt särskild instruktion avseende de 

enligt LKBR obligatoriska delarna.

► Översiktlig granskning av delårsrapport i enlighet med anvisning för tillämpning 

av International Standard on Review Engagements 2410 (ISRE 2410).

Eftersom standarden innebär att granskningen blir mer likartad så kommer den 

påverka olika mycket i olika kommuner. 

Den nya standarden kommer innebära att mer resurser behöver läggas på denna 

granskning från kommunens sida och från revisorernas sida.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Nyheter, forts

► Vad ingår inte i standarden?

► Standarden utgår från revisorernas uppdrag i kommunallagen att bedöma om 

räkenskaperna är rättvisande.

► Standarden omfattar inte granskning av om verksamheten sköts ändamålsenligt 

och ekonomisk tillfredsställande eller om den interna kontrollen i verksamheten är 

tillräcklig.

► Det finns även ytterligare områden som bör ingå i sakkunnigas granskning av 

delårsrapport och årsredovisning som inte är reglerade i denna standard. Det 

gäller:

1. om kommunen efterlever balanskravet

2. om resultaten i delårsrapport och årsredovisning rörande god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål 

fullmäktige beslutat.

► Tillämpning fr om  2023-01-01.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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God ekonomisk hushållning

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Balanskravet

► I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över det förväntade 
balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2022. 

► Balanskravsjustering görs för realisationsvinster från försäljning av 
anläggningstillgångar (-0,2 mnkr) samt justering orealiserade vinster och förluster 
värdepapper (-142,2 mnkr). 

► Inget underskott från tidigare år finns att återställa. 

► Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt vid 
räkenskapsårets utgång

► Balanskravsresultatet är känsligt för ökade kostnader under rådande inflationsläge

38,4

0,2

83,3

135,7

17,5

Balanskrav  2018 Balanskrav 2019 Balanskrav 2020 Balanskrav 2021 Balanskrav 2022
prognos

Belopp i mnkr

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Resultatutjämningsreserv (RUR)

► Det finns möjlighet enligt Kommunallagen att under vissa förutsättningar 
reservera delar av kommunens resultat i en s.k. resultatutjämningsreserv
(RUR). Syftet med reserven är att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

► Avsättning till RUR är frivilligt.

► Per 2022-08-31 har Hässleholms kommun en sammanlagd avsättning till 
RUR på 165,3 mnkr.

► RUR får disponeras om balanskravsutredningen visar på ett negativt resultat 
som beror på en konstaterad lågkonjunktur i allmänhet.

► Om skattprognosutvecklingen understiger genomsnittet den senaste 10 års-
perioden får RUR disponeras med högst ett belopp som motsvarar 
mellanskillnaden.

► Förslag har intagits i balanskravsresultatsavstämningen att avsätta 10,3 
mnkr till resultatutjämningsreserven.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Måluppföljning – finansiella mål 2022

Det övergripande finansiella målet för 2022 är att Hässleholms kommun skall ha en god 
ekonomi. Detta fördelar sig på följande inriktnings- och delmål:

Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll.

► Delmål: Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter ska vara 
mindre än 99 procent.
► Prognosen pekar på en nettokostnadsandel på 99,8 procent 2022. 
► Målet beräknas ej uppfyllas. 

► Delmål: KS och nämndernas budgetföljsamhet ska förbättras
► Avvikelsen beräknas till -0,3 procent och målet uppfylles därmed inte.

Hässleholms kommun ska ha ett effektivt lokalutnyttjande

► Delmål: Antalet kvadratmeter i kommunens lokalbestånd ska minska med minst 5 600 
kvm.
► Målet bedöms inte uppfyllas i delårsrapporten. Under året sker avyttringar 

motsvarande cirka 5 300 kvm. Dock tillkommer viss yta då Hässleholms kommun 
bland annat ersätter två hyrda förskolelokaler med nya lokaler som byggts i egen 
regi, samt ersätter det särskilda boendet Ekegården mot Björksäter inom 
äldreomsorgen

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Måluppföljning – finansiella mål 2022 
Sammanfattning

► De, av Kommunfullmäktige fastställda, finansiella målen bedöms ej uppfyllas för 2022.

► Balanskravet uppfylls enligt prognosen för 2022 då det prognosticerade 
balanskravsresultatet är 17,5 MSEK. 

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31

Finansiella mål: Hässleholms kommun skall ha en god ekonomi Bedömning

Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter ska 
vara mindre än 99 procent.

Uppfylls inte för 
2022

KS och nämndernas budgetföljsamhet ska förbättras Uppfylls inte för 
2022

Hässleholms kommun ska ha ett effektivt lokalutnyttjande Uppfylls inte för 
2022
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Måluppföljning, verksamhetsmål

► Kommunfullmäktige har i 2022 års budget fastställt 5 övergripande målområden 
och för dessa finns det 12 inriktningsmål. Dessa bryts sedan ned till 27 delmål. 

► Uppföljningen av inriktningsmålen i delårsrapporten indikerar att 1 mål förväntas 
bli uppfyllt, 6 mål förväntas delvis bli uppfyllda och att 3 mål bedöms ej bli 
uppfyllda. 2 mål mäts på helåret och redovisas inte i delårsrapporten.

► I delårsrapporten dras slutsatsen att den sammanvägda bedömningen, dels av 
utfallet gentemot kommunfullmäktiges utvecklingsmål och dels av nämndernas 
samlade måluppfyllelse att kommunen inte når upp till målsättningen om god 
ekonomisk hushållning.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Sammanfattande bedömning om god ekonomisk 
hushållning

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31

► Kommunstyrelsens egen sammanfattande bedömning av de 
övergripande målen visar att Hässleholms kommun inte når upp till 
kravet om god ekonomisk hushållning. 

► Koncernbolagen omfattas inte av den preliminära bedömningen av 
uppföljning av god ekonomisk hushållning. För tydliga bedömning av 
god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen skulle ett samlat 
avsnitt om kommunkoncernen med väsentliga händelser och 
måluppfyllnad tillföra delårsrapporten en bättre bedömningsgrund 
för god ekonomisk hushållning.

► Efter vår översiktliga granskning gör vi ingen annan bedömning av 
god ekonomisk hushållning. 
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Sammanfattning

Utfall och kostnadsutveckling

► Det prognostiserade utfallet för 2022 uppgår till -114,2 mnkr 
vilket innebär negativ budgetavvikelse om ca 124,9 mnkr. 

► I enligt med prognosen för 2022 förväntas verksamhetens 
nettokostnader uppgå till 99,8%  av skatteintäkterna att 
jämföra med 99,1% för 2021. Således ökar verksamhetens 
nettokostnader. För perioden 2018-2022 är medelvärdet av 
nettokostnadsandelen 100,4%

God redovisningssed

► Delårsrapporten är upprättad enligt RKRs rekommendation 17 
som behandlar kommuners delårsrapportering.

Verksamheternas budgetavvikelse

► Verksamheternas totala prognostiserade budgetavvikelse 
uppgår till -8,9 mnkr. Negativa budgetunderskott konstateras 
för Arbetsmarknadsnämnden  (-4,8 mnkr), Omsorgsnämnden  
(-8,1 mnkr) och Kultur- och fritidsnämnden (-0,3mnkr). 

Balanskravet och mål för god ekonomisk hushållning

► Prognosen för helåret indikerar att det så kallade 
balanskravsresultatet kommer att uppgå till 17,5 mnkr. 
Osäkerhetsfaktorer lyfts fram i delårsrapporten kopplat till 
rådande inflationsläge med ökande kostnader för t.ex. 
livsmedel och energikostnader. Även personalkostnader och 
kostnader för inhyrd personal kan komma att öka. 

► Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli 
uppfyllt vid räkenskapsårets utgång.

► De finansiella målen bedöms inte uppfyllas.

► I delårsrapporten dras slutsatsen att den sammanvägda 
bedömningen, dels av utfallet gentemot kommunfullmäktiges 
utvecklingsmål och dels av nämndernas samlade måluppfyllelse 
att kommunen ej når upp till målsättningen om god ekonomisk 
hushållning.

► Kommunens koncernbolag omfattas inte av bedömningen av 
god ekonomisk hushållning, varför någon bedömning för helår 
görs inte av god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. 
För tydliga bedömning av god ekonomisk hushållning för 
kommunkoncernen skulle ett samlat avsnitt om 
kommunkoncernen med väsentliga händelser och 
måluppfyllnad tillföra delårsrapporten en bättre 
bedömningsgrund för god ekonomisk hushållning.

Slutsats och bedömning

► Efter vår översiktliga granskning bedömer vi att resultatet i 
delårsrapporten inte fullt ut är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat i budget 2022 och Hässleholms Kommun 
uppnår inte god ekonomisk hushållning. 

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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Strategiska frågor: Låneutvecklingen

► Kraftig ökning av låneskuld i kommunen de senaste 6 åren och 
därmed väsentlig ökning av lån per invånare.

Översiktlig granskning delårsrapport 2022-08-31
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 167 

Skattesats 2023 
Dnr: KLF 2022/748 

Beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta att den kommunala 
skattesatsen för 2023 ska vara oförändrad på 21,20 kronor. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter samt Magnus Akeborn (V) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Ulf Berggren (SD), Christer Caesar (KD) och Lina Bengtsson (M) yrkar bifall till 
liggande förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut med den redaktionella ändringen att 
slutligt beslut ska tas i kommunfullmäktige under proposition och finner förslaget 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till budget ska enligt kommunallagen upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång samt fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Om 
det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad och 
fastställas i fullmäktige före december månads utgång. I så fall skall styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för kommunalskatten och fullmäktige 
besluta om den senaste före november månads utgång. 

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige. Enligt sammanträdesplaneringen för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige innebär det att Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025 kommer att fastställas i kommunstyrelsen i november och i 
kommunfullmäktige i december. Därför måste ett särskilt beslut om skattesatsen tas 
före oktober månads utgång i kommunstyrelsen och före november månads utgång 
i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

18 (23) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Arbetet pågår med framtagande av förslag till Strategisk plan med budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025. Därmed föreslås att den kommunala skattesatsen för 2023 
ska vara oförändrad på 21,20 kronor. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

19 (23) 
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Skattesats 2023 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås följande beslut: 

1. Den kommunala skattesatsen för 2023 ska vara oförändrad på 21,20 kronor. 

 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till budget ska enligt kommunallagen upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång samt fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Om 
det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november månad och 
fastställas i fullmäktige före december månads utgång. I så fall skall styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för kommunalskatten och fullmäktige 
besluta om den senaste före november månads utgång. 

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige. Enligt sammanträdesplaneringen för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige innebär det att Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025 kommer att fastställas i kommunstyrelsen i november och i 
kommunfullmäktige i december. Därför måste ett särskilt beslut om skattesatsen tas 
före oktober månads utgång i kommunstyrelsen och före november månads utgång 
i kommunfullmäktige.  
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JAV 

Arbetet pågår med framtagande av förslag till Strategisk plan med budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025. Därmed föreslås att den kommunala skattesatsen för 2023 
ska vara oförändrad på 21,20 kronor. 

 

Sändlista: 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Amra Salihovic                                  Eva-Lotta Svensson 

Biträdande förvaltningschef                      Ekonomichef 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 165 

Utökad kommunal borgen för Hässleholms Fibernät 
AB 
Dnr: KLF 2022/392 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Hässleholms fibernät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

För att Hässleholms Fibernät AB skall kunna lägga upp ekonomiska flerårsplaner 
och fullfölja utbyggnad av de områden som kvarstår samt följa ägardirektivet, 
behöver bolaget utöka sin borgensram med 131 000 000 kronor till 500 000 000 
kronor. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12, § 102, föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Hässleholms fibernät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sänt till: 
Hässleholms Fibernät AB 

Kommunstyrelsen 

Justering 

,hJ ~ 
Utdraget bestyrkes 

16 (23) 
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dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta 
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er 
bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt 
på: https://scrive.com/verify
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-07-28 KLF 2022/392 

  
Handläggare  
Tony Hadarson 
VD 
Hässleholms Fibernät AB 
    
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06  
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 
 

Utökad kommunal borgen för Hässleholms Fibernät 
AB 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut:  

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Hässleholms fibernät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 500 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Sammanfattning 

För att Hässleholms Fibernät AB skall kunna lägga upp ekonomiska flerårsplaner 
och fullfölja utbyggnad av de områden som kvarstår samt följa ägardirektivet, 
behöver bolaget utöka sin borgensram med 131 000 000 kr till 500 000 000 kr.  

 

Beskrivning av ärendet 

Vid ökat likvidbehov för utbyggnad av fibernätet behöver bolaget, vid varje 
tillfälle, få ett beslut om utökat borgensåtagande från Kommunfullmäktige. För att 
minimera ledtid och kostnader från behov till beslut behöver bolaget utöka den 
kommunala borgensram som i dagsläget är 369 000 000 kr med 131 000 000 kr till 
totalt 500 000 000 kr. 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser   

De ekonomiska konsekvenserna blir att bolaget själv kan bestämma när det är 
ekonomiskt rätt att uppta lån inom ramen för borgensåtagandet, vilket gör att 
bolaget lättare kan jobba med ekonomiska flerårsplaner för utbyggnaden. Med ett 
utökat borgensåtagande från Hässleholms kommun kan utbyggnaden fortsätta 
enligt uppsatta mål. 

För RR, BR och kassaflödesanalys, se bilaga 1 Ekonomi 

Ekonomiavdelningen har tagit del av materialet och har inga invändningar mot 
begäran om utökad borgen för bolaget. 

 

Kommunledningskontoret 
 
 
Bengt-Arne Persson  Tony Hadarson 
Kommundirektör  VD 

 

Sändlista: 

[Ange vem som ska ta del av beslutet] 
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Förenklad kassaflödesanalys       

       

Hässleholms Fibernät AB År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Resultat före avskrivningar 8 602 905 kr 20 731 387 kr 27 981 605 kr 30 950 115 kr 33 091 187 kr 31 824 292 kr 

Finansnetto -1 168 140 kr -5 265 630 kr -6 102 284 kr -7 864 424 kr -8 086 783 kr -9 494 499 kr 

Investeringar -75 091 000 kr -74 096 000 kr -63 207 000 kr -36 345 000 kr -35 496 000 kr -29 364 000 kr 

Förutbetalda anslutningsavgifter 12 724 702 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Kassaflöde från resultat och investeringar -54 931 533 kr -58 630 243 kr -41 327 678 kr -13 259 310 kr -10 491 596 kr -7 034 207 kr 

       

Ackumulerat kassaflöde = Kommuninvest -369 000 000 kr -427 630 243 kr -468 957 921 kr -482 217 230 kr -492 708 827 kr -499 743 033 kr 
 

Resultaträkning 

Hässleholms Fibernät AB År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Nätintäkter 10 503 924  13 405 478  18 725 574  23 179 440  26 373 660  28 109 742  

Nätintäkter Hässleholms kommuns verksamhet 2 632 244  2 870 875  3 120 939  3 359 852  3 587 960  3 805 601  

Anslutningsavgifter periodisering 30 år 3 278 000  14 466 200  16 282 600  14 724 600  11 809 400  8 583 000  

Övriga intäkter 36 262            

Summa intäkter 16 450 430  30 742 553  38 129 113  41 263 892  41 771 020  40 498 343  

Aktiverat eget arbete 6 707 863  6 152 613  6 302 766  6 428 821  437 160  445 903  

              

Externa tjänster -1 804 184  -1 160 000  -1 190 000  -1 220 000  -1 250 000  -1 280 000  

Personalkostnader -9 222 509  -10 840 583  -11 054 795  -11 273 291  -3 537 279  -3 607 224  

Lokal, drift & Övr kostnader -3 528 695  -4 163 195  -4 205 479  -4 249 308  -4 329 715  -4 232 729  

Summa kostnader -14 555 388  -16 163 778  -16 450 274  -16 742 599  -9 116 994  -9 119 953  

Resultat före avskrivningar 8 602 905  20 731 387  27 981 605  30 950 115  33 091 187  31 824 292  

Avskrivningar -17 845 397  -13 534 933  -15 589 150  -18 143 750  -19 369 400  -20 654 800  

Finansnetto -1 214 748  -5 265 630  -6 102 284  -7 864 424  -8 086 783  -9 494 499  

Resultat efter finansnetto -10 457 240  1 930 824  6 290 172  4 941 940  5 635 004  1 674 993  

 

Investeringar i bredbandsutbyggnad        

       

Hässleholms Fibernät AB År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Aktiv utrustning utbyggnad 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Aktiv utrustning reinvestering             

Fiberinvestering, kanalisation utbyggnad villor -75 091 000 kr -3 000 000 kr -4 300 000 kr -4 300 000 kr -4 300 000 kr -4 300 000 kr 

Fiberinvestering lägenheter   -3 000 000 kr -3 000 000 kr -3 000 000 kr -1 000 000 kr -1 000 000 kr 

Fiberinv. företag, kommun   -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -1 500 000 kr 

Stamnät och förstärkningar   0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Byanätsinvesteringar exkl aktiv utrustn   -59 543 259 kr -47 618 431 kr -21 380 154 kr -30 967 850 kr 0 kr 

Övrig utbyggnad   -8 500 000 kr -2 500 000 kr -6 000 000 kr -750 000 kr -750 000 kr 

Justering prognos fördyrning mtrl samt 70%-gräns   1 947 259 kr -3 788 569 kr 335 154 kr 3 521 850 kr -21 814 000 kr 

Summa investeringar -75 091 000 kr -74 096 000 kr -63 207 000 kr -36 345 000 kr -35 496 000 kr -29 364 000 kr 
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HÄSSLEHOLMS FIBERNÄT AB

STYRELSEMÖTE 2022-09-26
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Försäljning
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En del av Hässleholms kommun

HP= homes passed 63st

HC= homes connected 36st

SCHAKT METER- 19.360

BUDGET- 6.406.000kr

INV 2022-08-31 –6.278.000kr (5.896.000kr) 

STATUS- Besiktning kvarstår

HINDER-
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HÄSSLEHOLMS FIBERNÄT AB

RESULTAT TOM 202208
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En del av Hässleholms kommunEn del av Hässleholms kommun

Måluppfyllnad kunder och avtal
Varav FTG

Aktiva tjänster Antal Kr Antal FTG
134260 Brönnestad 236 40 945 1 250
134210 Finja (Tyringe) 781 143 305 30 6 704
134263 Häglinge 143 25 953 2 500
134231 Hässleholm 2 062 365 186 137 31 945
134215 Hästveda 192 33 593 7 1 655
134247 Hörja 98 17 641 4 1 000
134218 Ignaberga 124 23 448 3 750
134260 Norra Mellby (Sösd) 356 62 532 14 3 500
134263 Norra Sandby 106 17 962 0 0
134238 Norra Åkarp (Bjärnum) 352 62 357 23 5 617
134228 Nävlinge 53 9 130 0 0
134253 Röke 79 13 742 1 250
134221 Stoby 312 60 072 9 2 035
134242 Vankiva 151 25 789 5 990
134240 Vinslöv 659 111 938 33 7 538
134249 Vittsjö 212 37 351 14 3 277
134248 Västra Torup 88 16 224 2 500

6 004 1 067 170 285 66 512

Via E juli: 862 Tsek
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En del av Hässleholms kommunEn del av Hässleholms kommun

Måluppfyllnad kunder och avtal

7 500

7 700

7 900

8 100

8 300

8 500

8 700

8 900

9 100

9 300

IB Jan FebMar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec

Antal anslutna inkl Telenor 2022

Tot Anslutna

Budget Tot Ansl

Linjär (Tot Anslutna)

IB Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Tot Anslutna 8 060 8 096 8 132 8 200 8 296 8 361 8 610 8 666 8 715

Budget Tot Ansl 8 060 8 153 8 246 8 340 8 433 8 526 8 619 8 712 8 805 8 899 8 992 9 085 9 178
Budget Villor 6 150 6 217 6 283 6 350 6 416 6 483 6 549 6 616 6 682 6 749 6 815 6 882 6 948

Ftg Budget 227 229 230 232 234 235 237 239 240 242 244 245 247
Lgh Budget 1 683 1708 1733 1758 1783 1808 1833 1858 1883 1908 1933 1958 1983
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En del av Hässleholms kommunEn del av Hässleholms kommun

Måluppfyllnad kunder och avtal

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

IB Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Tjänsteköp inkl Telenor 2022

Tot Budget

Tot tjänster ink TN

Tjänster VE

IB Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
VE 5 174 5 369 5 433 5 544 5 574 5 631 5 738 5 798 5 876

Telenor 866 866 866 866 866 866 866 866 907
Tot Tjänster 6 040 6 235 6 299 6 410 6 440 6 497 6 604 6 664 6 783
Tot Budget 6 040 6 162 6 284 6 405 6 527 6 649 6 771 6 892 7 014 7 136 7 258 7 379 7 501
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En del av Hässleholms kommunEn del av Hässleholms kommun

Måluppfyllnad kunder och avtal

350 000

370 000

390 000

410 000

430 000

450 000

470 000

490 000

IB Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Investeringar 2022

Budget

Utfall

0 IB Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utfall Inv 369 000 370 865 375 647 382 764 390 041 400 183 407 302 409 165 416 619

Budget Inv (korrigerad) 369 000 375 337 381 674 388 011 394 348 400 685 407 022 413 358 419 695 426 032 432 369 438 706 445 043
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En del av Hässleholms kommunEn del av Hässleholms kommun

Ekonomisk uppföljning Aug-22
Drift FIBER 2022
Hässleholms kommun Fibernät Aug AugBUD Ack Aug AckAugBUD 2022Progn 2022BUD Diff Progn/BUD
Nätintäkter Svartfiber 182 114 1 264 1 416 2 041 2 041 0
Nätintäkter KO 1 933 873 6 839 5 633 11 336 10 336 1 000
Nätintäkter Hässleholms kommuns verksamhet 2 176 0 2 176 2 500 2 871 2 871 0
Anslutningsavgifter 2 312 1 206 5 518 9 644 14 466 14 466 0
Övriga intäkter 300 0 504 0 504 0 504
Summa intäkter 6 902 2 193 16 301 19 194 31 218 29 714 1 504

Personalkostnader -525 -451 -3 185 -3 606 -5 185 -5 410 225
Lokalkostnader -60 -95 -330 -762 -800 -1 143 343
UH-kostnader 11 -13 -68 -107 -160 -160 0
El kostnader nätdrift -151 -26 -446 -204 -746 -306 -440 
Datakommunikation nätdrift -44 -25 -171 -199 -299 -299 0
Program- och Licensavgifter -58 -70 -366 -558 -836 -836 0
IT/Telefoni -52 -22 -258 -173 -325 -260 -65 
Bil & Trp -43 -15 -175 -119 -250 -179 -71 
Konsultkostnader -146 -83 -978 -667 -1 200 -1 000 -200 
Övr kostnader -94 -35 -658 -279 -850 -418 -432 
Summa kostnader -1 163 -834 -6 634 -6 674 -10 652 -10 011 -640 
Resultat före avskrivningar 5 739 1 358 9 667 12 519 20 566 19 703 863
Avskrivningar -1 155 -1 155 -8 785 -8 785 -13 567 -13 567 0
Nedskrivningar -57 828 0 -57 828 0 -57 828 
Rörelseresultat -53 244 203 -56 946 3 734 -50 829 6 135
Rörelsemarginal -771% 9% -349% 19% -163% 21%
Finansnetto -1 243 -398 -2 540 -3 181 -4 485 -4 771 286
Resultat före skatt -54 487 -194 -59 486 554 -55 314 1 364 1 150

"Cashflow" 4 497 961 7 127 9 339 16 081 14 932 1 150
RR exkl nedskrivning 3 342 -1 658 2 514

Transaktion 09222115557479583594 Bilaga 3



SLUT!
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HÄSSLEHOLMS FIBERNÄT AB
PRISER
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En del av Hässleholms kommun

Omvärld -----Ursprungligt meddelande-----
Från: XX<XX@telia.com> 
Skickat: den 16 september 2022 08:59
Till: Hässleholm - HFAB - Fiber Info - Brevlåda 
<fiber.info@hassleholm.se>
Ämne: Efteranslutning

Hej, Jessica!
Vi har beställt efteranslutning av fiber till Vittsjö X:XXX. 
Med hänvisning till bl a det osäkra ekonomiska läget vill vi 
tyvärr avvakta lite och försöka att först ”överleva” 
vintern… Vi tar därför tillbaka vår anmälan och ber att ev
få återkomma senare. Vi ber om ursäkt för ev extra arbete 
för er.

Med vänliga hälsningar
NN och NN
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En del av Hässleholms kommun

Försäljning/Marknadsstrategi
Omvärlden har förändrats
Generellt högre konsumentpriser
Säkerhetsläge

Ska vi höja eller sänka pris, paketerbjudanden?

Konsekvenser
Vid paketerbjudanden
Vid höjning av pris
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En del av Hässleholms kommun

Grunddata

Antal 7800

Kick 180

Tjänsteköpsgrad 75%

Nivå ord avg. 3%

Nivå kampanj 12%

Anslutningsavgifter

Ordinarie 15 400 

Anslutningsavgift e ansl. 19 200 

Kampanj 6 400 

Kostnader

Efteranslutning tätort 25+ 6 650 

Efteranslutning tätort 9 605 

Nyanslutning tätort 35 000 

Glesbygd nyanslutning 85 000 

Glesbygd efteranslutning 20 000 
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En del av Hässleholms kommun

Paket Pris Intäkt kick Totalt 24 mån Kostnad Diff BE Säljpris

Kampanj efteranslutning + tjänst 24 mån 6 400,00 kr 4 320,00 kr 10 720,00 kr 8 000,00 kr - 4 320,00 kr -24 mån 8 000,00 kr 

Efteranslutning + tjänst 24 mån 12 000,00 kr 4 320,00 kr 16 320,00 kr 12 000,00 kr - 4 320,00 kr -24 mån 15 000,00 kr 

Efteranslutning 19 200,00 kr 0 19 200,00 kr 12 000,00 kr - kr 0 mån 24 000,00 kr 

Nyanslutning 15 200,00 kr 0 15 200,00 kr 35 000,00 kr - kr 0 mån 19 000,00 kr 

Nyanslutning + tjänst 24 mån 6 400,00 kr 4 320,00 kr 10 720,00 kr 35 000,00 kr - 4 320,00 kr -24 mån 8 000,00 kr 

Exempel. 500 anslutningar glesbygd

Anslutningsgrad ord. Pris 70%

Anslutningsgrad kampanj. 70%

Anslutningsavgifter 
a' 15 200 kr

Anslutningsavgifter a' 
6 400 kr

Avskrivning 30 år ingen 
anslutningsavgift

Avskrivning 30 år 6 400 kr 
anslutning

Antal anslutningar HP 500
5 320 000 

kr 2 240 000,00 kr 177 333 kr 102 667 kr 

Byggkost
47 500 000 
kr 1 583 333 kr 

Snitt/byggnad
95 000 

kr 
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En del av Hässleholms kommun

Anslutningar
2023->2024 2024->2025 2025->2026 2026->2027

Ord a avg. 8 034 st 8 275 st 8 523 st 8 779 st
Kamp. A avg 8 736 st 9 784 st 10 958 st 12 273 st

Tjänsteköp ord. 6 026 st 6 206 st 6 392 st 6 584 st
Tjänsteköp kamp. 6 786 st 7 834 st 9 008 st 10 323 st

Kickback ordinarie 13 015 mkr 13 406 mkr 13 808 mkr 14 222 mkr 54 450 mkr
Kickback kampanj 14 658 mkr 16 922 mkr 19 458 mkr 22 299 mkr 73 337 mkr

Summa
Ökning 234 st 241 st 248 st 256 st 979 st

936 st 1 048 st 1 174 st 1 315 st 4 473 st
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En del av Hässleholms kommun

Kost/intäkt
2023->2024 2024->2025 2025->2026 2026->2027 Totalt perioden

Anslutningsavgift ordinarie 3 604 mkr 3 712 mkr 3 823 mkr 3 938 mkr 15 076 mkr
Anslutningsavgift kampanj 5 990 mkr 6 709 mkr 7 514 mkr 8 416 mkr 28 630 mkr

Kostnad ordinarie -1 556 mkr -1 603 mkr -1 651 mkr -1 700 mkr -6 510 mkr

Kostnad kampanj -6 224 mkr -6 971 mkr -7 808 mkr -8 745 mkr -29 748 mkr

Kickback ordinarie 13 015 mkr 13 406 mkr 13 808 mkr 14 222 mkr 54 450 mkr
Kickback kampanj 14 658 mkr 16 922 mkr 19 458 mkr 22 299 mkr 73 337 mkr

Total intäkt ordinarie 16 619 mkr 17 117 mkr 17 631 mkr 18 160 mkr 69 526 mkr
Totalt intäkt kampanj 20 648 mkr 23 631 mkr 26 973 mkr 30 715 mkr 101 967 mkr

TB ordinarie 15 063 mkr 15 514 mkr 15 980 mkr 16 459 mkr 63 016 mkr
TB kampanj 14 424 mkr 16 660 mkr 19 165 mkr 21 970 mkr 72 218 mkr

Transaktion 09222115557479583594 Bilaga 4



2023->2024 2024->2025 2025->2026 2026->2027 Totalt perioden

Anslutningsavgift ordinarie 3 604 mkr 3 712 mkr 3 823 mkr 3 938 mkr 15 076 mkr

Anslutningsavgift kampanj 5 990 mkr 6 709 mkr 7 514 mkr 8 416 mkr 28 630 mkr

Kostnad ordinarie -1 556 mkr -1 603 mkr -1 651 mkr -1 700 mkr -6 510 mkr

Kostnad kampanj -6 224 mkr -6 971 mkr -7 808 mkr -8 745 mkr -29 748 mkr

Kickback ordinarie 13 015 mkr 13 406 mkr 13 808 mkr 14 222 mkr 54 450 mkr

Kickback kampanj 14 658 mkr 16 922 mkr 19 458 mkr 22 299 mkr 73 337 mkr

Total intäkt ordinarie 16 619 mkr 17 117 mkr 17 631 mkr 18 160 mkr 69 526 mkr
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TB ordinarie 15 063 mkr 15 514 mkr 15 980 mkr 16 459 mkr 63 016 mkr
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Utökad kommunal borgen för Hässleholms Fibernät 
AB 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Hässleholms fibernät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning  

För att Hässleholms Fibernät AB skall kunna lägga upp ekonomiska flerårsplaner 
och fullfölja utbyggnad av de områden som kvarstår samt följa ägardirektivet, 
behöver bolaget utöka sin borgensram med 131 000 000 kr till 500 000 000 kr.  

Beskrivning av ärendet 

Vid ökat likvidbehov för utbyggnad av fibernätet behöver bolaget, vid varje tillfälle, 
få ett beslut om utökat borgensåtagande från Kommunfullmäktige. För att 
minimera ledtid och kostnader från behov till beslut behöver bolaget utöka den 
kommunala borgensram som i dagsläget är 369 000 000 kr med 131 000 000 kr till 
totalt 500 000 000 kr. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna blir att bolaget själv kan bestämma när det är 
ekonomiskt rätt att uppta lån inom ramen för borgensåtagandet, vilket gör att 
bolaget lättare kan jobba med ekonomiska flerårsplaner för utbyggnaden. Med ett 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

utökat borgensåtagande från Hässleholms kommun kan utbyggnaden fortsätta 
enligt uppsatta mål. 

För resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys, se bilaga 1 Ekonomi 

Ekonomiavdelningen har tagit del av materialet och har inga invändningar mot 
begäran om utökad borgen för bolaget. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Ekonomi 

 

Sändlista: 

Hässleholms Fibernät AB 

 

Kommunledningsförvaltningen  

 
 
Amra Salihovic  Eva-Lotta Svensson 
Bitr förvaltningschef  Ekonomichef 

 

 

  



 

Förenklad kassaflödesanalys       

       

Hässleholms Fibernät AB År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Resultat före avskrivningar 8 602 905 kr 20 731 387 kr 27 981 605 kr 30 950 115 kr 33 091 187 kr 31 824 292 kr 

Finansnetto -1 168 140 kr -5 265 630 kr -6 102 284 kr -7 864 424 kr -8 086 783 kr -9 494 499 kr 

Investeringar -75 091 000 kr -74 096 000 kr -63 207 000 kr -36 345 000 kr -35 496 000 kr -29 364 000 kr 

Förutbetalda anslutningsavgifter 12 724 702 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Kassaflöde från resultat och investeringar -54 931 533 kr -58 630 243 kr -41 327 678 kr -13 259 310 kr -10 491 596 kr -7 034 207 kr 

       

Ackumulerat kassaflöde = Kommuninvest -369 000 000 kr -427 630 243 kr -468 957 921 kr -482 217 230 kr -492 708 827 kr -499 743 033 kr 
 

Resultaträkning 

Hässleholms Fibernät AB År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Nätintäkter 10 503 924  13 405 478  18 725 574  23 179 440  26 373 660  28 109 742  

Nätintäkter Hässleholms kommuns verksamhet 2 632 244  2 870 875  3 120 939  3 359 852  3 587 960  3 805 601  

Anslutningsavgifter periodisering 30 år 3 278 000  14 466 200  16 282 600  14 724 600  11 809 400  8 583 000  

Övriga intäkter 36 262            

Summa intäkter 16 450 430  30 742 553  38 129 113  41 263 892  41 771 020  40 498 343  

Aktiverat eget arbete 6 707 863  6 152 613  6 302 766  6 428 821  437 160  445 903  

              

Externa tjänster -1 804 184  -1 160 000  -1 190 000  -1 220 000  -1 250 000  -1 280 000  

Personalkostnader -9 222 509  -10 840 583  -11 054 795  -11 273 291  -3 537 279  -3 607 224  

Lokal, drift & Övr kostnader -3 528 695  -4 163 195  -4 205 479  -4 249 308  -4 329 715  -4 232 729  

Summa kostnader -14 555 388  -16 163 778  -16 450 274  -16 742 599  -9 116 994  -9 119 953  

Resultat före avskrivningar 8 602 905  20 731 387  27 981 605  30 950 115  33 091 187  31 824 292  

Avskrivningar -17 845 397  -13 534 933  -15 589 150  -18 143 750  -19 369 400  -20 654 800  

Finansnetto -1 214 748  -5 265 630  -6 102 284  -7 864 424  -8 086 783  -9 494 499  

Resultat efter finansnetto -10 457 240  1 930 824  6 290 172  4 941 940  5 635 004  1 674 993  

 

Investeringar i bredbandsutbyggnad        

       

Hässleholms Fibernät AB År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Aktiv utrustning utbyggnad 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Aktiv utrustning reinvestering             

Fiberinvestering, kanalisation utbyggnad villor -75 091 000 kr -3 000 000 kr -4 300 000 kr -4 300 000 kr -4 300 000 kr -4 300 000 kr 

Fiberinvestering lägenheter   -3 000 000 kr -3 000 000 kr -3 000 000 kr -1 000 000 kr -1 000 000 kr 

Fiberinv. företag, kommun   -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -1 500 000 kr 

Stamnät och förstärkningar   0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Byanätsinvesteringar exkl aktiv utrustn   -59 543 259 kr -47 618 431 kr -21 380 154 kr -30 967 850 kr 0 kr 

Övrig utbyggnad   -8 500 000 kr -2 500 000 kr -6 000 000 kr -750 000 kr -750 000 kr 

Justering prognos fördyrning mtrl samt 70%-gräns   1 947 259 kr -3 788 569 kr 335 154 kr 3 521 850 kr -21 814 000 kr 

Summa investeringar -75 091 000 kr -74 096 000 kr -63 207 000 kr -36 345 000 kr -35 496 000 kr -29 364 000 kr 
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 Leif Gustafsson. Ekonomichef från §22 
 
 
 
Justeras av Ulf Berggren 
Plats och tid Digital signering  
Paragraf § 17-28 
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§ 17 
Mötets öppnande 
 
Mötet öppnas av ordföranden Thomas Haraldsson, som hälsar de närvarande 
välkomna. 
 
§ 18 
Godkännande av kallelse och dagordning 
 

 Föreliggande kallelse och dagordning godkänns av styrelsen. 
 

§ 19 
Val av justerare 
 
Beslut 
att jämte ordföranden att justera dagens mötesprotokoll utse Ulf Berggren. 
 
§ 20 
Genomgång av protokoll 2022-01-20 
 
Beslut 
att godkänna föregående mötesprotokoll från 2022-01-20 samt att lägga detsamma 
till handlingarna 
 
§ 21 
Grafisk manual 
 
VD Tony Hadarson föredrog den grafiska manualen för styrelsen 
 
Beslut 
att anta föreslagen grafisk manual. 
Bilaga: 1 
 
 
 
 
 
 

~ Hässleholms 
~ Fibernät AB 
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§ 22 
Fastställande av drift och investeringsbudget 2022 
 
Ekonomichef Leif Gustafsson föredrog 2 versioner av drift och investeringsbudget 
2022 för styrelsen.  
 

 Beslut 
att återremittera ärendet och att det nya förslaget skall innehålla olika räntenivåer. 
Bilaga 2 
 
§ 23 
Verksamhetsinformation från VD 
 
VD Tony Hadarson informerade styrelsen om nuläge för styrelsen. 
Den organisationsförändring som beslutades 2022-01-20 är genomförd. 
 
Beslut 
att godkänna verksamhetsinformationen samt att lägga densamma till handlingarna.  
Bilaga 3 
 
§ 24 
Lokaler 
 
VD Tony Hadarson informerade styrelsen om att nuvarande lokaler på Stobygatan 5       
inte uppfyller tillgänglighetskravet samt att de inte är ändamålsenliga för de 
verksamhetsbehov och krav som ställs. I nuvarande lokaler finns till exempel ingen 
möjlighet för verksamheten att ha uppställningsplats för bilar, material etc. vilket blir 
suboptimalt för verksamheten då mycket tid läggs på bilkörning. 
Verksamheten har sedan tidigare tittat på en lokal för verksamheten där alla de krav 
som ställs uppfylls. Avsikten är att skriva ett hyresavtal på en lokal som benämns 
”Alloffice” och att flytta all verksamhet dit från och med 2022-06-31.  
 
Hyresmässigt är det inte någon större skillnad eftersom nuvarande lokal inte är 
komplett och det är en tilläggshyra på den lagerlokal som finns på Mekanikerskolan. 
 
Beslut 
att ge VD i uppdrag att teckna ett hyresavtal på Kommendörsgatan 13, Hässleholm.  

 
 
 
 

 

~ Hässleholms 
~ Fibernät AB 
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§ 25 
Inriktning 2022 strategi 
 
Styrelsen diskuterade olika inriktningar på verksamheten och vad som behöver 
prioriteras för att öka volym och hålla nere kostnader.   
 
Beslut 
att prioritera förtätning i form av efteranslutningar och flerfamiljshus samt att 
påbörjade och projekt med bidrag slutförs. 
 
§ 26 
Ökning av borgensram 
 
VD Tony Hadarson redogjorde för styrelsen om att den kommunala borgensramen 
för bolaget behöver ökas med 120 mkr. 
 
Beslut 
Att VD får i uppdrag att skriva fram en tjänsteskrivelse till Kommunfullmäktige om 
en begäran att höja den kommunala borgensramen för bolaget från 369 mkr till 489 
mkr.  
 
§ 27 
Mötesdagar 
 
Orförande Thomas Haraldsson föredrog föreslagna mötesdagar och tider för 2022. 
De föreslagna mötesdagarna är: 28/3, 25/4, 23/5, 22/6, 29/8, 26/9, 25/10 och 
30/11. 
 
Beslut 
Att föreslagna mötesdagar godkänns och att tid för möten sätts till 13.30-16.00 
Bilaga 4 
 
§ 28 
Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet som avslutad. 
 
 
 
 
 

 

~ Hässleholms 
~ Fibernät AB 
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Datum  
2022-02-21  

  
Handläggare  
VD Tony Hadarson 
 
   
 

 

 

 

 

 

Förändring av borgensram  

Förslag till beslut 

1. Att VD får i uppdrag att utöka borgensramen för bolaget till totalt  
489 mkr.  
 

Sammanfattning 

För att bolaget skall kunna fullfölja utbyggnad av de områden som kvarstår enligt 
plan och följa ägardirektivet behöver bolaget utöka sin borgensram med 120 mkr. 
Uppdraget ska vara utfört senast 2022-09-30. 
 

Beskrivning av ärendet 

Vid ökat likvidbehov för utbyggnad av fibernätet behöver bolaget, vid varje 
tillfälle, få ett beslut om utökat borgensåtagande från Kommunfullmäktige.  
För att minimera ledtid från behov till beslut behöver bolaget utöka den 
borgensram som i dagsläget är 369 mkr med 120 mkr till totalt 489 mkr.  
Detta ger också en större flexibilitet för bolaget. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuell 
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Bilagor  

Sändlista: 

Styrelsen för Hässleholms fibernät AB 
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