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Några händelser och viktiga beslut i Hässleholms kommun 

Januari 
Fortsatt stor påverkan av pandemin 
Coronapandemin har sedan våren 2020 stor påverkan 
på kommunens verksamheter. Inom omsorgsförvalt-
ningen har arbetsbelastningen ökat och ekonomin för-
sämrats. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ställa 
in en stor del av sina aktiviteter med minskade intäkter 
som följd. Året började med fortsatt fokus på att be-
gränsa pandemin. Kommunledningsförvaltningen har 
lett och samordnat anpassningen till gällande rekom-
mendationer från Folkhälsomyndigheten, Det har 
bland annat handlat om fortsatt omvärldsbevakning, 
krisstabsarbete och intern och extern kommunikation. 
Fokus har varit att hålla motivationen uppe för att följa 
rådande rekommendationer och restriktioner. 

Februari 
Vaccinering öppnade äldreboenden 
Vaccineringen på äldreboenden blev klar och innebar 
att besöksförbudet kunde hävas. Folkhälsomyndig-
hetens bedömning var att den som är färdigvaccine-
rad mot covid-19 två veckor efter andra vaccindosen 
kan återgå till en mer normal tillvaro när det gäller 
möten och besök. Särskilda rutiner för säkra besök 
fortsatte dock att gälla på äldreboenden. 

April 
Arbete med detaljplan för sjukhusområdet 
Den nya detaljplanen för sjukhusområdet i Hässle-
holm, ”Fornbacken 2 med flera”, har försenats på 
grund av att man behövt undersöka föroreningar i 
marken. Arbetet kunde återupptas efter att prover på 
grundvattnet analyserats. En detaljplan har arbetats 
fram under våren och i juni beslutade miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen. Syftet 
med detaljplanen är att möjliggöra den planerade ut-
byggnaden av ortopedkliniken, FORTH-projektet, 
Framtidens ortopedi i Hässleholm, och att ge förut-
sättningar till sjukhusets utveckling på lång sikt. 
Maj 
Försiktigt positiv trend för näringslivet 
Svenskt näringsliv släppte resultaten från sin årliga 
undersökning av hur näringslivet upplever företagskli-
matet i landets kommuner. Hässleholm förbättrade 
sina resultat i 6 av 15 områden jämfört med 2020. För-
bättringarna har skett inom områdena: allmänhetens 
attityd till företagande, mobilnät och bredband, kon-
kurrens från kommunens verksamheter, tillgång på re-
levant kompetens, politikernas attityd till företagande 
samt information till företag. När det gäller förutsätt-
ningar att erbjuda infrastruktur och förbindelser via 
järnväg och vägar samt närhet till flygplats ligger Häss-
leholm över riksgenomsnittet. I rankingen totalt sett 
hade Hässleholm 2020 plats 237. Rankingen som byg-
ger på årets enkät presenteras i september.  

Juni 
Inspirerande renovering av biblioteket 
Hässleholms stadsbiblioteks nyrenoverade barn- och 
ungaavdelning lyftes fram av Statens kulturråd. Kultur-
rådet beskrev på sin hemsida den kreativa processen 
under renoveringen för att inspirera andra bibliotek i 
Sverige. Renoveringen har genomförts under perioden 
som biblioteket haft stängt på grund av pandemin och 
den har möjliggjorts med bidrag från Statens kulturråds 
satsning Stärkta bibliotek. Syftet med förändringen är 
att skapa en lugnande miljö med dämpat ljud och 
bättre tillgänglighet. För att förverkliga idén har bibli-
otekspersonalen utgått från besökares behov och sina 
egna designidéer, tillsammans med lokala hantverkare 
och formgivaren Nelly Nilsson Nyberg. Barn- och 
ungaavdelningen har förvandlats till en sagoskog med 
bokskogsgröna hyllor och tråg. Dämpande lampor i 
form av vallmoblommor som hänger över ungdoms-
avdelningen är en del av den förändrade miljön. 

Foto: Daniel Larsson 

Juli 
Nytt stadsbyggnadspris 
Ett nytt stadsbyggnadspris inrättades. Priset ska främja 
samtalet om byggnader och livsmiljöer i Hässleholms 
kommun. Stadsbyggnadspriset kan delas ut till en ny, 
restaurerad eller ombyggd byggnad eller till en utom-
husmiljö som ett torg eller en park. Priset kommer att 
delas ut på Hässleholms galakväll i höst. 

Augusti 
Försiktigt öppnande 
Små steg mot ett öppnande av verksamheter har ta-
gits under våren men efter sommaren skedde en på-
taglig förändring. I augusti öppnade simhallarna 
för besökare till bad, gym och för hyra av lokaler. 
Hässleholm kulturhus släppte höstens programbok. 
Den innehåller både tidigare uppskjutna och nya eve-
nemang som kommer att ta plats i salonger, utställ-
ningshall och bibliotek, med anpassningar som säker-
ställer att rådande rekommendationer följs. 
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Måluppfyllelse 
Den samlade måluppfyllelsen visar att Hässle-
holms kommun inte når upp till kravet om god 
ekonomisk hushållning.  

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. Kommunen ska även ha en håll-
bar investeringstakt som bygger främst på självfinan-
siering. Den samlade bedömningen av de övergri-
pande målen visar 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 kvalitet 
för kommun-
invånarna 

God ekonomi 

Attraktiv ar-
betsgivare 

Hållbar pro-
duktion och 
konsumtion 

Måluppfyllelse för kommunfullmäkti-
ges inriktningsmål  
Kommunfullmäktige har beslutat om tretton inrikt-
ningsmål fördelade på fem övergripande mål. 
Måluppfyllelsen per inriktningsmål redovisas i tex-
ten. En samlad bedömning av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål visar att tre mål är uppfyllda, fyra mål 
är delvis uppfyllda och tre mål inte är uppfyllda.  För 
tre av inriktningsmålen mäts måluppfyllelsen endast 
på helåret och redovisas därför inte delårsrapporten.  

Samhällsservice av hög kvalitet
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp-fyl-
lelse 

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 

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  

Annorlunda tillgänglighet och service 
Kommunens nya kontaktcenter invigdes under hös-
ten 2020 och har fått en annorlunda start på grund 
av pandemin och gällande restriktioner, något som 
påverkat främst möjligheten till fysiska möten. Verk-
samheten syftar till att samla kommunens kontaktvä-
gar till en gemensam väg in och erbjuda samhällsser-
vice av hög kvalitet. Här kan medborgaren få inform-
ation, vägledning och rådgivning, hantera en ansökan 
eller anmälan och se status på sitt ärende. Kontakt-
center kommer även utföra viss handläggning av ru-
tin- och regelstyrda ärenden. Som ett led i en likvär-
dig service i kommunen ska medborgarservice finnas 
tillgänglig även på biblioteken i Bjärnum, Hästveda, 
Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö framöver.  

Äldreboenden öppnade upp igen 
Antalet äldre med konstaterad covid-19 har gått ned 
under våren och redan i februari var merparten av 
kommunens äldreboenden klara med vaccination-
erna av de boende. Under tidig vår kunde därför 
äldreboendena öppna upp för besök utifrån gällande 
rutiner och restriktioner.  

Pandemins effekter har visat på ett större behov av 
stöd till anhöriga till personer som behöver vård och 
omsorg och kommunen erbjuder kostnadsfria aktivi-
teter under hösten som fokuserar på goda möten och 
samtal samt återhämtning och välmående.   

Fortsatt stöd till föreningar och näringsliv  
Det lokala närings- och föreningslivet påverkas fort-
farande av den pågående pandemin. Det lokala hand-
lingsprogrammet för att stötta näringslivet har för-
längts under 2021. Det har även funnits ett extra stöd 
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till föreningar för att möta utmaningar och hinder 
som uppstått under året.  

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.    

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 
att Hässleholms kommun förbättrat sitt resultat un-
der det senaste året med en punkt till NKI 73. Det 
innebär att kommunen klättrar från plats 109 till 100 
i rankingen av de 181 kommuner som deltagit i mät-
ningen. I undersökningen får Hässleholm en fortsatt 
hög notering avseende ”bemötande”.  

Flygfoto över Hässleholms centrum. Foto: Daniel Larsson

Hög livskvalitet för kommuninvå-
narna

Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp-fyl-
lelse 

Kunskapsuppdra-
get ska stå fokus 

Det genomsnittliga me-
ritvärdet för av-gångse-
lever i åk 9 ska uppgå 
till minst 215 poäng  

Mer än 85 procent av 
eleverna i  
åk 9 ska vara behöriga 
till yrkesprogram, kom-
munala skolor 

Mer än 72 procent av 
eleverna ska ta gymna-
sieexamen inom tre år 

Förbättrad hälsa Andelen invånare med 
bra självskattad hälsa 
ska vara över 70 pro-
cent 

Andel invånare med 
lågt socialt deltagande i 
samhället ska minska  

Måluppfyllelsen 
redovisas i års-
redovisningen

Hässleholms kom-
mun ska välkom-
nande och trygga 
livsmiljöer 

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

Fler än 200 bostäder 
ska färdigställas årligen 

Mer än 50 procent av 
de färdigställda bostä-
derna ska vara villor el-
ler bostadsrätter  

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

Andel unga som varken 
studerar eller arbetar 
ska minska 

Andelen arbetslösa utri-
kesfödda kvinnor ska 
minska  

Kunskapsuppdraget i fokus 
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 
var vid vårterminens slut 216 poäng vilket är strax 
över målvärdet. Meritvärdet är därmed högre än vid 
samma tidpunkt 2020.  

Kommunens målsättning, att andelen elever i årskurs 
9 som är behöriga till yrkesprogram ska överstiga 85 
procent, har inte uppnåtts. 77,9 procent är behöriga 
till yrkesprogram vilket innebär samma nivå som fö-
regående läsår.   

Andelen gymnasieelever som tar examen inom 3 år 
var efter vårterminens slut 67,4 procent, vilket är un-
der kommunens målvärde på 72 procent. 

”Läget för näringsliv och före-
ningar är fortsatt tufft och krä-
ver samarbete, korta beslutsvä-
gar och flexibilitet” 
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Kunskapsuppdraget i fokus. Foto: Jörgen Almström 

Trygga livsmiljöer och en effektiv bostadspla-
nering 
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. Liksom förra året har 
möjligheten att genomföra fysiska aktiviteter begrän-
sats av pandemin. Föreningsbidrag till föreningar 
som nattvandrar har delats ut, gemensamt arbete 
med myndighetstillsyner fortgår, nätverksträff och 
utbildning gällande grannsamverkan planeras samt 
en trygghetsvandring.  

Under första kvartalet 2021 gavs 67 slutbesked för 
nybyggda bostäder i Hässleholms kommun. Målvär-
det för helåret ligger på 200 färdigställda bostäder.   

Trafikverket genomförde ett tredje samråd om nya 
stambanor på sträckan Hässleholm – Lund. Hässle-
holms kommun svarade i sitt yttrande att man bör 
utreda sträckningar för en ny järnväg med lägre has-
tighet. Anledningen är främst att samrådsmaterialet 
innehåller för många osäkerheter vad gäller effek-
terna för närområdet för att kommunen ska kunna ta 
ställning till de föreslagna korridorerna för en hög-
hastighetsbana.  

Projekt för minskat utanförskap 
Andelen personer som har kommit i arbete eller stu-
dier 90 dagar efter avslutad etableringsperiod har 
minskat från 29- till 25 procent. Arbetsförmedling-
ens statistik visar att andelen öppet arbetslösa utri-
kesfödda kvinnor har minskat något jämfört samma 
period förra året, men att sökande i program med ak-
tivitetsstöd har i stället ökat något.  

Projektet Framstegets ”heta jobbspår” som är ett 
samarbete mellan arbetsmarknadsenheten, SFI och 
enheten för ekonomiskt bistånd har varit framgångs-
rikt under året och lett till att allt fler arbetslösa per-
soner som står långt ifrån arbetsmarknaden har fått 

arbete inom det privata näringslivet. Inom projektet 
har man gjort behovsanalyser av företagens aktuella 
och kommande rekryteringsbehov för de jobb som 
inte kräver utbildning eller särskild arbetslivserfaren-
het. Prognosen för projektet låg på 10 personer, 
men redan första halvåret fick 43 personer jobb.  

God ekonomi 
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp-fyl-
lelse 

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 budget-
följsamhet ska för-
bättras 

Budgetavvikelsen ska 
vara 0 procent 

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

Kommungemensam 
lokalförsörjningsplan är 
framtagen  

God kostnadskontroll 
En viktig förutsättning för god ekonomi är en god 
kostnadskontroll vilket innebär att det råder balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhet-
ens nettokostnader bör inte öka i snabbare takt än 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 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 
2021 är inget undantag. Prognosen pekar på en net-
tokostnadsandel på 101,1 procent 2021 och målet 
om att verksamheternas nettokostnader i förhållande 
till skatteintäkter ska vara mindre än 99 procent be-
räknas därmed inte att uppfyllas. För att kommunen 
ska komma ned till 99 procent skulle det innebära en 
minskning av nettokostnaderna med cirka 70 mnkr.  

Ytterligare en förutsättning för en ekonomi i balans 
är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Nämn-
derna har haft en negativ budgetavvikelse och medel-
värdet för den senaste 10-årsperioden ligger på en ne-
gativ avvikelse på -0,8 procent. Prognosen pekar på 
en avvikelse på -1,7 procent för 2021 vilket motsva-
rar 55,4 mnkr. Saknas en hög följsamhet mot budget 
och en hög prognossäkerhet finns det ingen bered-
skap för att möta förändrade förutsättningar på både 
kort och lång sikt. 

Övergripande kartläggning och analys av kommu-
nens lokalförsörjning pågår. En kommunövergri-
pande lokalförsörjningsplan med ett 5-årsperspektiv 
kommer att presenteras under hösten 2021. 
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Attraktiv arbetsgivare
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp-fyl-
lelse 

Hässleholms kom-
mun ska ha ett 
närvarande ledar-
skap 

Antalet chefer som har 
mer än 30 medarbetare 
ska minska 

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 
Målvärdet att antalet chefer med fler än 30 medarbe-
tare ska minska uppfylls inte under 2021. Inom både 
omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsför-
valtningen finns ett stort antal chefer med fler än 30 
medarbetare. Det planeras i dagsläget inga särskilda 
satsningar för att minska personalgrupperna med 
hänvisning till ett ansträngt ekonomiskt läge.  

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 60,4 procent. Målvärdet på 65 procent bedöms 
inte nås under året.  

Den ackumulerade totala sjukfrånvaron per juni i år 
var 7,0 procent, vilket är lägre än vid samma period 
2020. Målvärdet är 6,0 procent eller lägre. Anledning 
till sjukfrånvaron bedöms främst vara kopplade till 
pandemin och de restriktioner den medför.  

Hållbar produktion och konsumtion 
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp-
fyllelse 

Hässleholms kom-
muns klimatpåver-
kan ska minska 

Mängden matsvinn i verk-
samheterna ska minska 

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

Omsättningen av inventa-
rier i verksamheten "Ge 
och Få” 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.  
I förskolan har man minskat både tallriks- och serve-
ringssvinnet sedan förra årets mätning. Inom skolan 
har serveringssvinnet minskat från 13 g/per person 
till 11,3 g/per person. Totalt sett har matsvinnet 
inom barn- och utbildningsförvaltningen minskat 
med 20 procent. Det saknas i dagsläget motsvarande 
uppföljning från kommunens äldreboenden ef-
tersom matsvinnet inte mäts systematiskt på samma 
sätt inom äldreomsorgen.  

Prognosen för helåret avseende förnybar energi i 
form av installerad effekt är att målvärdet om 250 
kW/år kommer att uppnås. Projekten omfattar in-
stallation på sex anläggningar runtom i kommunen.  

Omsättningen av begagnade inventarier i kommu-
nens verksamhet ”Ge och Få” har minskat under 
första halvåret 2021. Minskningen är i första hand re-
laterad till en minskad efterfrågan på möbler från 
verksamheterna på grund av pandemin, men också 
ett behov av tydliga riktlinjer för hur verksamheterna 
ska agera vid inköp av nya inventarier.   

Energianvändningen i kommunens fastigheter ökade 
med 14 procent under första halvåret. Den stora ök-
ningen beror på ett betydligt kallare klimat under vin-
termånaderna. Pandemin har även medfört att venti-
lationssystemen körs dygnet runt något som också 
påverkar energianvändningen negativt.  
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Andel fossilbränslefri och återvunnen energi för 
uppvärmning uppges vara drygt 98 procent i dagslä-
get. Planering finns för konvertering av anläggningar 
som fortfarande använder olja som spetsvärme un-
der senare delen av året och 2022.   

Båtar vid Finjasjön Foto: Johan Funke 
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Kommunens ekonomi 
Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för 
2021 med +122,1 mnkr. I det prognostiserade resul-
tatet ingår avkastning på pensionsmedel som åter-
investeras med 128,8 mnkr. Exkluderas denna av-
kastning hamnar kommunen på ett negativt resul-
tat på -6,6 mnkr.  

Det prognostiserade balanskravsresultatet beräk-
nas till 42,7 mnkr och uppfyller därmed kommu-
nallagens balanskrav. Nämnderna prognostiserar 
en negativ avvikelse mot driftbudgeten på totalt -
55,4 mnkr.  

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 485,2 
mnkr, en avvikelse mot budget på +189,4 mnkr. 
Soliditeten beräknas uppgå till 54,5 procent vilket 
är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört 
med 2020 då soliditeten uppgick till 56,1. 

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 174,2 mnkr (98,3). I 
resultatet ingår avkastning på pensionsmedel som åter-
investerats med 129,3 mnkr (8,7). Den totala avkast-
ningen på pensionsmedel ger en stor positiv budgetav-
vikelse på +120,8 mnkr (-4,3 mnkr). Delårsresultaten 
för åren 2019-2021 framgår i diagram 1. 

Diagram 1, Delårsresultat för åren 2019-2021.

Byte av redovisningsprincip 
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 2021 på avkastningen på pensionsme-
delskapitalet, till följd av den nya lagstiftningen, pro-
gnostiseras till +78,2 mnkr då de orealiserade netto-
vinsterna uppgick till detta belopp under delårspe-
rioden. De orealiserade nettovinsterna ger alltså en 
mycket stor positiv effekt på det prognostiserade resul-
tatet för 2021. 

Årets resultat 
Årets resultat prognostiseras till 122,1 mnkr (+133,4) 
mot budgeterade -11,0 mnkr. Det innebär att det pro-
gnostiserade resultatet ger ett budgetöverskott på 133,2 
mnkr. I det prognostiserade resultatet ingår avkastning 
på pensionsmedel som återinvesteras med 128,8 mnkr 
(+50,8). Årets resultat, exklusive den avkastning på 
pensionsmedel som beräknas återinvesteras, prognosti-
seras till -6,6 mnkr (+82,6). Årets resultat för 2019- 
2021 framgår i diagram 2. 

Diagram 2, Årets resultat för åren 2019-2021.
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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. 

2021 2020-bokslut
Årets resultat enligt resultaträkningen 122,1 133,4
-Realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar -1,3 -23,6
+ Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet 0,0 8,6
+ Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet 0,0 0,0
+/- Orealiserade vinster (-) och förluster 
(+) i värdepapper -78,2 -7,3
+/- Återföring av orealiserade vinster (+) 
och förluster (-) i värdepapper 0,0 -3,4
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 42,7 107,7
-reservering av medel till
resultatutjämningsreserv 0,0 -24,5
+användning av medel från
resultatutjämningsreserv 0,0 0,0
Balanskravsresultat 42,7 83,3
Tabell 1, Prognostiserat balanskravsresultat för 2021.

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2021 har 
beräknats till 42,7 mnkr och uppfyller därmed kommu-
nallagens 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 på 73,3 mnkr. År 2014 disponerades 1,4 
mnkr ur resultatutjämningsreserven. Efter reservering-
en 2020 uppgår resultatutjämningsreserven till 130,3 
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 21:31, 2021-08-26) ges ingen möjlighet att disponera 
medel från resultatutjämningsreserven för år 2021.  

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 33,9 mnkr. Årets resultat exklusive 
avkastning på kapitalförvaltningen som vi återinvesterar 
är -6,6 mnkr och balanskravsresultatet exklusive ka-
pitalförvaltningen är -3,7 mnkr. Någon avsättning till 
resultatutjämningsreserven enligt prognosen kommer 
inte bli aktuell då beloppen är negativa. 

God ekonomisk hushållning kräver balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. Foto: Shadi Andersson. 

Budgetavvikelser 
Jämfört med budget prognostiserar kommunen ett 
överskott på totalt 133,2 mnkr. I det prognostiserade 
resultatet återfinns bland annat avkastning på pens-
ionsmedel som visar en budgetavvikelse på 123,6 mnkr, 
Detta beror dels på att de realiserade nettovinsterna 
som prognostiseras till 52,2 mnkr, dels på de oreali-
serade nettovinsterna som prognostiseras till 78,2 
mnkr. För utdelningar och kupongräntor beräknas en 
negativ budgetavvikelse på 6,2 mnkr. 

De egna skatteintäkterna visar en budgetavvikelse på 
+49,2 mnkr, vilket beror på att SKR:s senaste prognos
visar en klart starkare utveckling av skatteunderlaget
både för 2020 och 2021 jämfört med prognosen som
budget 2021 bygger på.

Räntekostnad på lån visar en budgetavvikelse på +11,9 
mnkr, vilket beror på en högre budgeterad ränta än den 
faktiska, samt att investeringarna inte genomförs enligt 
budget. Därtill togs ingen hänsyn till förfallostrukturen 
på lånen i samband med budgeten, vilket innebär att en 
hel del lån är bundna till en låg ränta men i budgeten 
prognostiseras den högre räntan på samtliga lån. 
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Kommunen har erhållit kompensation för merkostna-
der för covid-19 avseende december 2020 med 12,4 
mnkr och bidrar till den positiva budgetavvikelsen. 
Dessa har bokförts centralt på finansförvaltningen då 
det avser kostnader 2020. 

De större budgetavvikelserna framgår i nedanstående 
tabell. 

Avkastning på pensionsmedelsförvaltning +123,6
Förbättrade skatteintäkter +49,2
Kompensation för merkostnader dec 2020 avs. covid-19 +12,4
Lägre räntekostnader +11,9
Ökade pensionskostnader -3,5
Nämndernas/förvaltningarnas driftunderskott -55,4
Tabell 2, Prognostiserade budgetavvikelser för 2021.

Nämndernas verksamhet prognostiserar sammantaget 
en budgetavvikelse på -55,4 mnkr. Följande sex nämn-
der visar negativa avvikelser; barn- och utbildnings-
nämnden-21,5 mnkr, socialnämnden -11,0 mnkr, ar-
betsmarknadsnämnden -10,4 mnkr, omsorgsnämnden -
5,8, kultur- och fritidsnämnden -5,4 mnkr samt tek-
niska nämnden -4,2 mnkr. Kommunstyrelsen visar ett 
överskott på 2,9 mnkr. Miljö- och stadsbyggnadsnämn-
den visar en budget i balans. De största underskotten, 
beloppsmässigt, redovisas kortfattat här nedan. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 
underskott på -21,5 mnkr, vilket är en förbättring med 
2,4 mnkr jämfört med prognosen i april. Underskotten 
finns inom grundskola, förskoleklass och fritidshem 
(-11,5 mnkr), förskola och pedagogisk omsorg -5,8 
mnkr och inom gymnasieskola (-4,8 mnkr). Den hu-
vudsakliga orsaken till avvikelserna är en ökning av 
antalet elever hos fristående huvudmän, dels på grund 
av fler elever i dessa verksamheter, dels på grund av 
ökade medellöner och högre priser i riksprislistan, cirka 
11,9 mnkr. Av det ospecificerade besparingsuppdraget 
till förskola, gymnasieskola och särskola på 14,9 mnkr 
har besparingar endast kunnat genomföras i begränsad 
omfattning, återstår cirka 6,6 mnkr. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -11,0 
mnkr, vilket är förbättring med 1,6 mnkr sedan pro-
gnosen i april. Underskottet finns framför allt inom 
verksamhetsområdet Barn och unga och cirka -15,2 
mnkr avser externa placeringar inom HVB och familje-
hem. Kostnaden för särskilt förordnad vårdnadshavare 
visar ett underskott på cirka -3,3 mnkr. Detta samman-
taget är konsekvensen av ett högt inflöde av ärenden 
och orosanmälningar för barn och unga. Personalkost-
naderna visar ett överskott på +2,8 mnkr, vilket beror 
på stor personalomsättning som lett till vakanta tjäns-
ter. Statsbidrag för stöd för familjehemsplacering, 
momsbidrag samt ej nyttjade medel för utbildning re-
ducerar underskottet. 

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett under-
skott på -10,4 mnkr vilket är en prognosförsämring 
sedan april med 0,7 mnkr. Underskottet är till största 
delen kopplat till ekonomiskt bistånd vilket beror på en 
kombination av underfinansierad budget avseende 
försörjningsstöd samt ett stadigt sjunkande flyktingbi-
drag från Migrationsverket. Även låga intäkter från EU-
projekten, eftersom deltagarantalet varit lågt på grund 
av pandemin, bidrar till underskottet. Resterande un-
derskott beror på ett återbetalningskrav till Skolverket 
på grund av ej uppnådda prestationskrav samt avsaknad 
av budget för nämndsadministration.  

Omsorgsnämnden gör en prognosförbättring med 39 
mnkr sedan aprilprognosen och visar nu ett underskott 
på -5,8 mnkr. Prognosförbättringen beror främst på att 
statsbidraget, ”För att säkerställa en god vård för och 
omsorg av äldre personer”, inte fanns med som ett 
överskott i aprilprognosen. Omsorgsförvaltningen 
kände viss osäkerhet om statsbidraget skulle vara per-
manent och har i och med det inte gjort några långsik-
tiga satsningar i verksamheten. Därutöver rådde det 
osäkerhet om en eventuell återbetalningsskyldighet 
skulle bli aktuell för ej nyttjat bidrag. I juni kom direk-
tiv från Socialstyrelsen att ingen återbetalningsskyldig-
het skulle bli aktuell. Direktivet innebär att omsorgs-
nämnden lägger ett prognosöverskott på +22,0 mnkr 
för ej nyttjat statsbidrag. Bedömda covidkostnader för 
2021 har reducerats med 12 mnkr sedan aprilprognosen 
vilket är ytterligare en anledning till prognosförbätt-
ringen. Omsorgsnämndens underskott genomsyras 
främst av covidkostnader men reduceras av volym-
minskning inom personlig assistans samt färre antal 
köpta platser. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett under-
skott på -5,4 mnkr vilket är en prognosförbättring med 
0,4 mnkr sedan april. Underskottet beror främst på 
minskade intäkter till följd av coronapandemin.  

Tekniska nämnden prognostiserar ett underskott på 
4,2 mnkr vilket är en förbättring med 1,5 mnkr sedan 
april. Enskilt störst underskott prognostiseras för inter-
na kostnader avseende beställda detaljplaner, vilket 
tillskrivs en otillräcklig budget efter förändrad bokfö-
ring från investering till driftbudget samt oklarhet avse-
ende hantering av historiskt nedlagda kostnader  

Även underskott för hantering av vinterväghållning på 
2,3 mnkr vilket förklaras av de många dagar med snö-
fall och kyla som inträffade under årets början. Parke-
ringsverksamhetens prognosunderskott uppgår till 0,9 
mnkr till följd av minskade parkeringsintäkter beroende 
på minskat resande på grund av pandemin samt nya 
betalningsmetoder. 
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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 Office. 

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 22,6 procent, varav 4,2 procent under 2021.  

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras att öka 
med 25,3 procent under femårsperioden, varav 7,3 
procent under 2021.  Ökningen för 2021 kan bland 
annat härledas till minskade statsbidrag från Skolverket, 
Migrationsverket och Socialstyrelsen. Köp av vårdplat-
ser för barn och unga har ökat under året samt ökade 
personalkostnader främst med anledning av årets löne-
ökningar. Utöver allmänna prisökningar kan även näm-
nas ökade kostnader för media (el och fjärrvärme) och 
drivmedel.  

Diagram 3, Kostnads- och intäktsutveckling under åren 2017-2021.

Periodutfall 
Verksamhetens nettokostnader under perioden uppgår 
till 2 224,9 mnkr, och kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 2 245,9 mnkr, vilket 
motsvarar en nettokostnadsandel på 99,1 procent 
(96,6).  

Årets utfall 
Verksamhetens nettokostnader för 2021 beräknas 
uppgå till 3 423,4 mnkr och kommunens skatteintäkter 
och generella statsbidrag beräknas uppgå till 3 387,6 
mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsandel på 101,1 
procent (98,2). Medeltalet för nettokostnadsandelen 
den senaste femårsperioden uppgår till 101,0 procent.  

Om finansnettot inräknas i nettokostnaden beräknas 
nettokostnadsandelen till 96,4 procent 2021, jämfört 
med 95,9 procent 2020. I diagram 4 redovisas netto-
kostnadsandelen för åren 2017-2021. Finansnettot har 
under en följd av år lämnat ett positivt täckningsbidrag 
till verksamhetens nettokostnader. 

Diagram 4, Nettokostnadsandel för åren 2017-2021. 

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 153,3 mnkr (24,9). 
De finansiella intäkterna uppgår till 159,8 mnkr (33,9) 
och de finansiella kostnaderna uppgår till 6,5 mnkr 
(8,9). 

Årets utfall 
Finansnettot beräknas uppgå till 157,9 mnkr (74,2) för 
år 2021, vilket är 134,1 mnkr mer än budget. Samman-
taget beräknas pensionskapitalet påverka finansnettot 
positivt med ett budgetöverskott på 123,6 mnkr, vilket 
dels beror på de realiserade nettovinsterna som pro-
gnostiseras till 52,2 mnkr, dels på de orealiserade netto-
vinsterna som prognostiseras till 78,2 mnkr. För utdel-
ningar och kupongräntor beräknas en negativ bud-
getavvikelse på 6,2 mnkr. Räntekostnaderna beräknas 
ge ett överskott på 11,9 mnkr främst på grund av en 
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högre budgeterad ränta än den faktiska, samt att inve-
steringarna inte genomförs enligt budget. 

 
I diagram 5 redovisas kommunens finansnetto för den 
senaste treårsperioden. De finansiella intäkterna beräk-
nas till 167,0 mnkr (82) och de finansiella kostnaderna 
9,1 mnkr (6,9). 

 
Diagram 5, Finansiella intäkter och kostnader samt finansnetto för åren 
2019-2021.  
 

Investeringar 
Periodutfall 
Investeringsverksamheten exklusive försäljning av ma-
teriella anläggningstillgångar uppgår under perioden till 
248,5 mnkr vilket kan jämföras med budgeten som 
uppgår till 701,6 mnkr. Anläggningstillgångar har sålts 
för 1,3 mnkr och under perioden har investeringsin-
komster, främst i form av förutbetalda anslutningsav-
gifter, motsvarande 3,8 mnkr skuldbokförts. Periodens 
investeringar motsvarar en genomförandegrad på cirka 
35 procent av budgeten. I tabell 3 visas periodutfallet 
för den senaste treårsperioden. 

2019 2020 2021
Bruttoinvesteringar 238,2 265,9 248,5
Försäljning av anläggningstillgångar -2,0 -10,6 1,3
Förutbetalda investeringsinkomster 
(skuldbokförda) -13,5 -3,9 -3,8
Nettoinvesteringar (bruttoinv. minus 
inv.inkomster) 224,7 262,1 244,7

Avskrivningar 102,5 114,6 105,1
Tabell 3, Periodutfall för investeringsverksamheten under 2019-2021. 

Under perioden har det gjorts satsningar på kommu-
nens gator, parker, vägar och fastigheter med 29,8 
mnkr, på fastighetsprojekt med 131,0 mnkr samt sats-
ningar på exploateringsverksamhet med 5,5 mnkr.   
 
De största satsningarna under perioden utgörs av 
Grönängsskoleprojektet (51,7 mnkr), fiberutbyggnad 
(42,6 mnkr), nybyggnation av förskola i Tormestorp 
och på T4-området i västra Hässleholm (36,1 mnkr), 
IT-utrustning, inklusive accesspunkter, servrar, swit-
char chromebooks, iPads wifi-installationer med mera 
(25,5 mnkr) samt ventilations- och renoveringsarbete 
på Hässleholms Tekniska skola (27,8 mnkr). 
 
 

Årets utfall 
Investeringsverksamheten för 2021 kommer att bli om-
fattande. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 
485,2 mnkr, vilket dock är 189,4 mnkr lägre än budgete-
rat (se tabell 4). Genomförandegraden på årets investe-
ringar beräknas uppgå till cirka 73 procent.  
 
Investeringar, mnkr Budget Prognos +/-
Bruttoinvesteringar 701,6 510,2 +128,0
Försäljning av anl.tillgångar 0,0 1,3 +1,28
Förutbetalda investeringsinkomster 
(skuldbokförda) -26,9 -25,0 -2,0

Nettoinvesteringar (bruttoinv. minus 
inv.inkomster) 674,7 485,2 +189,4  
Tabell 4, Budget och prognos för investeringsverksamheten 2021. 

Avvikelsen beror bland annat på att ett antal fastighets-
projekt inte påbörjats eller genomförts i den takt som 
var planerat. Bland annat blev byggstarten för ombygg-
nationen på Hässleholms tekniska skola försenad med 
anledning av att projekteringsskedet tog längre tid i 
anspråk som i sin tur försenade byggstarten. På Grön-
ängsskolan är byggnationen i full gång med att bygga 
nya lokaler för Silviaskolan, en ny förskola med sex 
avdelningar samt en gymnastikhall inom skolans om-
råde. Den valda entreprenadformen partnering ledde 
initialt till en viss försening. Projektets totala färdigstäl-
lande kommer att hållas som planerat med förskjutning 
och komprimering av byggskedet. Även försening av 
projektet Ombyggnation av Bjärnums skola med anled-
ning av att projekteringsskedet kräver längre tid än pla-
nerat.  Brist på konsultkapacitet försenar uppstarten av 
förstudieskedet för Vittsjö skola och förskola och för 
brandstationen i Hässleholm blev projekteringsarbetet 
försenat och kommer att påbörjas tidigast i september. 

 
Renovering av Hässleholms tekniska skola är en av kommunens stora 
investeringssatsning och pågår för fullt. Foto: Jonny Persson 
 

 
I diagram 6 åskådliggörs investeringsverksamheten för 
den senaste femårsperioden. Den svarta linjen visar 
avskrivningar samt årets resultat exkluderat för den 
avkastning på pensionsmedel som återinvesterats. För år 
2021 beräknas beloppet till 163,2 mnkr vilket kan jäm-
föras med nettoinvesteringarna som prognostiseras till 
485,2 mnkr.   
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Diagram 6, Nettoinvesteringar för åren 2017-2021. 
 
Prognosen på 485,2 mnkr innebär att investeringsverk-
samheten för återstående fyra månader kommer att bli 
intensiv med beräknade utgifter på cirka 261,7 mnkr. 
Den 30 augusti 2021 fattade kommunfullmäktige beslut 
om ett förvärv av Hässleholm Björksäter 4 som är ett 
äldreboende med 72 platser. Förvärvet inklusive inven-
tarier och smärre anpassningar uppgår till 226,1 mnkr. 
Beslutet är överklagat och förvaltningsrätten i Malmö 
ska nu ta ställning till förvärvet. Går köpet igenom 
betyder det ytterligare investeringsutgifter på 226,1 
mnkr under 2021 och prognosen skulle då landa på 
711,3 mnkr. 
Kommunens större projekt med en hög prognostiserad 
investeringsutgift framgår i tabell 5.  
 

Investeringsprojekt Inv.utgift
(mnkr)

Fiberutbyggnad stadsnätet 78,3
Grönängsskolan (bygga nya lokaler för Silviaskolan, en 
ny förskola samt en gymnastikhall inom skolans 
område)

78,1

Nybyggnation av förskola på T4-området i västra 
Hässleholm 39,6

Ventilations- och renoveringsarbete på Hässleholms 
Tekniska skola 38,3

Reinvesteringar i fastigheter 35,0
IT-utrustning, accesspunkter, servrar, switchar, 
chromebooks, iPads, wifi-installationer mm 33,7

Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
(pågående rättsprocess) 30,4

Bjärnums skola, om- och tillbyggnation 10,0
Nybyggnation av förskola i Tormestorp 23,5
Asfalteringsarbeten 14,6
Linnéskolans idrottshall 7,7
Västerskolans kök 5,5  
Tabell 5, Kommunens större investeringsprojekt, 2021. 
 
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 
minska från 56,1 procent till 54,5 procent mellan 2020 
och 2021. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser före 
år 1998 på 889,2 mnkr, som på grund av den kommu-
nala redovisningslagen redovisas bland ansvarsförbin-
delser, beräknas den ”verkliga” soliditeten till 37,4 pro-
cent jämfört med 37,3 procent 2020. Soliditeten inklu-
sive pensionsförpliktelsen beräknas därmed öka med 
0,1 procentenheter sedan 2020. Kommunens soliditet 
hävdar sig väl vid en jämförelse med andra kommuner. 
Det vägda riksgenomsnittet för 2020 låg på 43,5 pro-
cent (28,8 procent om pensionsförpliktelserna inräk-
nas). I diagram 7 redovisas kommunens soliditet för 
den senaste femårsperioden. 

 
Diagram 7. Kommunens soliditet för åren 2017-2021. 
 
Medel avsatta för framtida pensioner 
De 525 mnkr som placerades 1999 har per den 31 au-
gusti ett marknadsvärde på 1 377,9 mnkr. Värdeut-
vecklingen har sedan årsskiftet varit positiv med 126,5 
mnkr, vilket motsvarar en ökning på cirka 10,1 procent. 
Från och med år 2016 återinvesteras inte längre kupon-
gräntor samt aktie- och fondutdelningar utan utbetalas 
till kommunen. För delårsperioden har 13,5 mnkr utbe-
talats till kommunen och för helåret prognostiseras 
beloppet till 16,8 mnkr. I förhållande till budget på 25,0 
mnkr uppgår prognosavvikelsen för utdelningar och 
kupongräntor till -8,2 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 49,1 procent och andelen i ränte-
portföljen uppgår till 43,9 procent. Resterande del på 
7,0 procent är placerat kortfristigt på SBAB. Under 
delårsperioden har 20,0 mnkr omallokerats från aktie- 
till ränteportföljen med anledning av att aktieportföljen 
började närma sig sin övre viktlimit. Av samma anled-
ning har ytterligare 25 mnkr omallokerats i september. 
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Marknadsvärdet för portföljens respektive tillgångsslag 
per den 31 augusti 2020 och 2021 framgår nedan (tabell 
6).  

Tillgångsslag 2020 2021
Mnkr % Mnkr %

Aktier 563,9 40,7 676,6 49,1
Räntor 591,9 51,2 605,5 43,9
Kortfristig placering 95,7 8,1 95,9 7,0
Totalt 1 251,6 100,0 1377,9 100,0
Tabell 6, Marknadsvärde per tillgångsslag 2020-08-31 och 2021-08-31. 

Avkastning 
Avkastningen under perioden uppgår till 142,8 mnkr 
(tabell 7), vilket är 125,2 mnkr högre jämfört med de-
lårsperioden 2020 då avkastningen uppgick till 17,7 
mnkr. Prognosen för året pekar på en avkastning på 
cirka 145,6 mnkr vilket är 81,6 mnkr högre jämfört 
med 2020 då avkastningen uppgick till 64 mnkr. I av-
kastningen för år 2020 ingår orealiserade nettovinster 
på 7,3 mnkr. För år 2021 prognostiseras de orealiserade 
nettovinsterna till 78,2 mnkr.  

Jämfört med årsskiftet har det bokförda värdet under 
perioden ökat med 126,3 mnkr till 1 377,5 mnkr till 
följd av att reavinster och ränteintäkter återinvesteras i 
portföljen. Det bokförda värdet påverkas även av att 
värdepapper värderas till verkligt värde vilket innebär 
att orealiserade vinster/förluster redovisas här. Kost-
naden för förvaltararvode samt nedskrivning av aktie-
portföljen och återföring av nedskrivning för ränteport-
följen påverkar också anskaffningsvärdet. Avkastning 
per tillgångsslagen fördelar sig enligt nedan. 

Tillgångsslag (mnkr) Delår Prognos
Aktier 141,9 141,2
Räntor 0,8 4,2
Kortfristig placering 0,1 0,2
Totalt 142,8 145,6  

Tabell 7, Avkastning per tillgångsslag per 2021-08-31 och 2021-12-31. 
 
Vid bokslut 2020 var marknadsvärdet fortfarande lägre 
än anskaffningsvärdet för ränteportföljen. Dock ökade 
marknadsvärdet under 2020 vilket innebar att en åter-
föring av tidigare värdereglering var möjlig och som 
påverkade resultatet positivt med +3,3 mnkr. Per den 
31 augusti 2021 är de orealiserade förlusterna återigen 
högre jämfört med bokslut 2020. Det innebär att det 
finns orealiserade förluster på -4,2 mnkr bokförda på 
resultatet per den 31 augusti 2021 för ränteportföljen. 
 
För aktieportföljen ökade de orealiserade vinsterna 
under 2020 med 7,3 mnkr. Per den 31 augusti 2021 har 
de orealiserade vinsterna ökat ytterligare vilket innebär 
att det finns orealiserade vinster på +82,4 mnkr bok-
förda på resultatet per den 31 augusti 2021 för aktie-
portföljen  
 
 
 
 

Kommunalskatt 
Skatteintäkterna är kommunens dominerande in-
täktskälla (cirka 55 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 20,71 och i Skåne som är 
20,66. 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 108 mnkr, räknat på kommunens eget skat-
teunderlag 2021.  
 
Risk och kontroll 
Likviditet 
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap. Likviditeten uppgår till 9,4 mnkr 
vid delårsperiodens utgång, vilket är en minskning med 
222,1 mnkr sedan samma tidpunkt 2020. Likviditeten 
hålls normalt på en låg nivå och beräknas minska under 
2021 från 127,6 mnkr till 7,6 mnkr.  

Via koncernkontot lånade kommunen netto 183,5 
mnkr från bolagen, varav 102,5 mnkr från Hässleholm 
Miljö, 22,8 mnkr från Hässlehem samt 58,2 mnkr från 
HIBAB-koncernen. 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 1 281,5 mnkr vilket är en minskning med 
78,1 mnkr sedan samma tidpunkt 2020. Sedan årsskiftet 
har låneskulden ökat med 39,6 mnkr.  

Årets utfall 
Låneskulden beräknas öka under 2021 från 1 241,9 
mnkr till 1 452,6 mnkr. Den främsta orsaken till kom-
munens ökade upplåningsbehov är årets omfattande 
investeringsnivå. Dock dämpas upplåningsbehovet 
något med anledning av att förutbetalda anslutningsav-
gifter och investeringsbidrag bidrar till finansieringen. I 
diagram 8 redovisas kommunens låneskuld under den 
senaste femårsperioden. 

 Diagram 8. Kommunens låneskuld för åren 2017-2021. 
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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. 
 
Pandemin Covid-19  
Coronapandemin förändrade snabbt villkoren för den 
kommunala verksamheten under våren 2020. Kom-
munledningsförvaltningen har sedan dess lett och sam-
ordnat anpassningen till gällande rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten. Pandemin har i stor om-
fattning påverkat kommunens verksamheter och fram-
för allt omsorgsförvaltningen avseende personalsjuk-
frånvaro och ett stort behov av skyddsutrustning. 
Dessa två parametrar har medfört stora kostnader för 
extrapersonal samt inköp av skyddsutrustning.  
 
Under 2020 ansökte kommunen om medel hos Social-
styrelsen för merkostnader med anledning av Covid-19 
och har fått utbetalt totalt 45,0 mnkr, varav 32,6 utbeta-
lades under 2020. Resterande 12,4 mnkr avsåg decem-
ber och har utbetalats under 2021 vilket har påverkat 
kommunens resultat positivt.  Kommunen har under 
delårsperioden även erhållit ersättning på totalt 12,6 
mnkr för höga sjuklönekostnader för de första 14 sjuk-
dagarna. Beloppet har fördelats och intäktsförts på 
respektive nämnd. Riksdagen har under året inte fattat 
något beslut om att öka de generella statsbidragen med 
anledning av den ekonomiska belastning som kommu-
nen haft under 2021. Det finns inte heller några tillde-
lade medel hos Socialstyrelsen under 2021 att ansöka 
om med anledning av coronaviruset. 
 
Pågående rättsprocess i förvaltningsrätten  
Den 30 augusti, § 178, beslutade kommunfullmäktige 
om ett förvärv av Hässleholm Björksäter 4 som är ett 
äldreboende med 72 platser. En kommuninvånare har 
överklagat fullmäktiges beslut om att köpa fastigheten 
för en köpeskilling på 220 miljoner kronor, med hän-
visning till att kommunen betalar ett överpris för äldre-
boendet, vilket strider mot kommunallagens paragraf 
om att kommuner inte får ge individuellt inriktat stöd 
till enskilda näringsidkare om det inte finns synnerliga 
skäl. 

Förvaltningsrätten i Malmö ska nu ta ställning till köpet 
av fastigheten Björksäter 4. Köpeavtalet gäller inte 
förrän kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
Rättsprocessen kan därmed påverka kommunens till-
träde till fastigheten samt även påverka flytten av vård-
tagare från Ekegården som sagts upp och ska avvecklas 
successivt fram till den 30 juni nästa år. 
 
Förvaltningsrätten i Malmö har ytterligare ett ärende att 
ta ställning till. Det är kommunfullmäktiges beslut den 
29 mars, § 70, om förvärv av fastigheten Hässleholm 
Brännmästaren 7, före detta Poståkeriet, som har över-

klagats av sju personer. Argumentationen är densamma 
som för Hässleholm Björksäter 4. 
 
Tvister  
Pågående rättstvist, sanering av farliga kemika-
lier  
I december 2019 lämnade kommunen in en stämnings-
ansökan till Hässleholms Tingsrätt avseende sanerings-
kostnader för stora mängder kemikalier som en man 
förvarat på sin fastighet i Västra Torup. Mannen har nu 
dömts för miljöfarlig kemikaliehantering, otillåten mil-
jöverksamhet samt brott mot lagen om brandfarliga 
och explosiva ämnen. Mannen har även dömts till att 
betala kommunens skadeståndsanspråk på drygt 0,4 
mnkr. Hässleholms tingsrätt har nyligen meddelat 
tredskodom eftersom mannen inte lämnat något sva-
romål. Enligt Kronofogdemyndigheten kommer ut-
mätning ske genom exekutiv auktion av mannens fas-
tighet. Det innebär att kommunens fordran på 370 tkr i 
så fall skulle bli betald. 
 

 
Foto: Ekonomiavdelningen 
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Driftredovisning 

Augus ti 2021 ( tkr ) 

Budget Prognos Budget- Ulfall delår DelÄr 
Nämnd/förvaltning 2021 2021 avvikelse 2021 2020 
Kommunstyrelsen 199 284 196 409 2875 115166 97567 

- Kommunledningsförvaltning exkl. fiber-

,Afy111;v~r~t ,,,_.,1, än,m:m1111,roryf,t 182713 179 039 3675 106613 85432 
-Firen.Afy111;v~y~i .'1684 .'1684 0 2&''!? 5841 
-ö.,,.,.;,m1111>Mrn,rksamhl!lf 6Eff 76$ -mo 5_~i? 6,?!14 

Teknisk nämnd 99480 103715 -4 235 40950 36900 
Kommunrevision 1855 1855 0 843 859 
Arbetsmarknadsnämnd 142 299 152 654 -10355 105017 95123 
Kullur- och frilidsnämnd 116344 12175 -5 407 81513 79804 
Barn· och utbildningsnämnd 1427 429 1448 922 -21493 971575 924 528 
Socialnämnd 180148 191148 -11000 125 845 119 656 
Omsorgsnämnd 1147 686 1153 486 -5800 761724 711479 
Miljö- och sladsbyggnadsnämnd 27973 27973 0 19549 19617 
·v e°rksäiiiheternas nettokostnacier 3 342 496 3 397 912 -55 416 2 222182 ·········2·095··s32···· 

Finansförvaltning 3 331452 3 520 045 188 594 2 396 411 1999193 

Totalt -11 045 122 133° ;···· 133 178 174 229 -86 339 
1) Arets prognostiserade resultat, dvs förändring av eget kapital 

Investeringsredovisning 
Augusti 2021 (tkr) 

tkr 

Nämndlförval tni ng 
Kommt.11styrelsen 

• Komml.111edningskontor exkl. fiberutbyggnadsprojekt 
Fiberutbvggnadsprojekt 

Teknisk nämnd 
• Fastighetsprojekt [ tidigare lokalförsörjning) 
• Gator, vägar. park och fastigheter 
• Exploatering 

Arbetsmarknadsniimnd 
Kultur- och fritid snämnd 
Barn- och utbildningsniimnd 

Socialnämnd 
Omsorgsniimnd 
Miljö- och stadsbyggnadsniimnd 

Totalt 
-varav bruttoinvesteringar 

-varav försäl jning av anläggningstillgångar 

Förutbetalda investeringsinkomster [skuldbokförda) 
Nettoi nvesteri ngar ( bruttoi nvesteri ngar
förutbetal da investeringsinkoms ter) 

2) lrwesteringsbudgetens prognostiserade utfall 

Årets resultat 
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500 1000 -500 941 
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Finansförvaltningen 

Aug 20 21 

tkr 

Budget Prognos Budget- Del.år 

2021 2021 avvikelse 
20~-~-· 

Slatteint.itter 

Egna sk.atteintik.ter -2245583 -2 294 769 49186 -1533272 

Kommunalekonomisk. utjimning -1093 064 -1092876 -188 -712584 

SUMMA SKATTEINTÄKTER -3 338 648 -3 387 645 48 997 -2 245 856 

Finansi~lla intUter och lostnader 

Rinta lik.,..ida medel -150 -150 0 -19 

Övriga finansiella intik.ter -20200 -18694 -1506 -15200 

Avkastning pensionsfond -25000 -148148 123148 -144 534 

F örvaltningsk.ostnader, pensionsfond 3000 2555 445 1700 

Återföring orHI. vinsterlförluster, pensionsfond 0 0 0 0 

Rintek.ostnader 16892 5000 11892 3225 

Övriga finansiella kostnader 200 200 0 184 

SUMMA FINANSNETTO -25 258 -158 237 133 878 -15t 6f3 

Pensionslostna.der 

Pensionsutbetalningar inkl lönesk.au 62264 64 014 -1750 42 702 

Utbetalning individuell del inkl lönesk. 110264 108068 2196 72341 

Pensionsavsättning inkl lönesk.att -1253 5575 -6828 7203 

Ränta på pensionsavsättning 1545 1382 163 1391 

Förvaltningsavgifter till KPA 250 250 0 158 

Pensionförsäkringsavgift inkl lönesk.att 39198 36484 2714 11761 

SUMMA PENSIONSKOSTNAOER 212 268 215 773 -3 505 135 556 

lnternr.inta och Ovr. int. fin. poster 

Internränta -35353 -30000 -5353 -17076 

Kalkylerad KP inkl löneskatt -153191 -154 666 1475 -103111 

SUMMA INTERNA INTÄKTER -188 50 -184 666 -3 878 -120 187 

Oförutsedda kostnader mm 

Oförutsett, KF och Ks 1444 1444 0 0 

Över• och undersk.ottshantering 0 0 0 0 

SUMMA KOSTNADER FÖR OFÖRUTSEDDA .... .... 0 0 BEHOV 

Övliga kostnader och intUter 

Reavinsterlreaförluster -12682 -12367 -315 -1251 

Komp anslagstgp 1 (från 2005) 22591 22591 0 0 

Trygghetsboendet Pärlan 0 347 .347 877 

löneökningar 2504 1277 1227 0 

Semesterlönesk.uld, verk.liga soc.avg 2500 2500 0 1655 

Bidrag Furutorpshallen -6000 -6000 0 0 

Övrigt -1627 -14 061 12434 -12562 

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER 7 285 -5 714 12 999 -11282 

SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN -3 331452 -3 520 045 188 593 -2396411 



Delårsrapport och helårsprognos för 2021  
 

Budget Prognos Budget- Delår Delår
tkr Noter 2021 2021 avvikelse 2021 2020
Verksamhetens intäkter 1 594 835 606 482 11 646 433 839 462 095

Verksamhetens kostnader 2 -3 797 538 -3 860 047 -62 250 -2 553 667 -2 462 469

Jämförelsestörande poster 2 0 0 0 0 15 183
Avskrivningar, nedskrivningar -170 703 -169 803 900 -105 074 -114 617
Verksamhetens nettokostnader -3 373 405 -3 423 367 -49 704 -2 224 901 -2 099 809

Skatteintäkter 3 2 245 583 2 294 769 49 186 1 533 272 1 473 365
Generella statsbidrag och utjämning 3 1 093 064 1 092 876 -188 712 584 699 795
Verksamhetens resultat -34 758 -35 722 -706 20 955 73 351

Finansiella  intäkter 4 45 350 166 992 121 642 159 752 33 858
Finansiella  kostnader 5 -21 637 -9 137 12 500 -6 500 -8 912
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -11 045 122 133 133 178 174 207 98 298

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Årets resultat: förändring av eget kapital -11 045 122 133 133 178 174 207 98 298

 
Nyckeltal, resultaträkning
Andel av skatteintäkterna

 - att betala verksamhetens nettokostnader, % 101,0% 101,1% 99,1% 96,6%
Finansnetto 23 713 157 855 134 142 153 252 24 947
Årets resultat med hänsyn till pensionsförpliktelser i ansvarsförbindelser 140 180 175 809 102 242

Resultaträkning
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Delårsrapport och helårsprognos för 2021

Budget Prognos Budget- Delår Delår
tkr 2021 2021 avvikelse 2021 2020
Den löpande verksamheten
Resultat före extraordinära poster -11 045 122 133 133 178 174 207 98 298
Justering för av- och nedskrivningar 170 703 169 803 -900 105 074 114 617
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur 2 530 2 530 0 1 687 1 600
Justering för reavinster/reaförluster/utrangeringar -12 682 -12 109 573 -1 026 344
Justering för avsättningar till pensioner -1 253 5 575 6 828 7 203 -1 972
Ränta på pensionsavsättningen 1 545 1 382 -163 1 391 2 192
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 149 798 289 314 139 515 288 536 215 079

Förändring av rörelsekapital, exklusive likvida medel
Ökning (-) / minskning (+) av förvaltade pensionstillgångar 3 000 -128 608 -131 608 -130 227 -5 463
Ökning (-) / minskning (+) kortfr fordringar och förråd -15 802 814 16 616 35 813 -34 316
Ökning (-) / minskning (+) exploateringsfgh, omsättn tillg 13 527 -541 -14 068 -541 -2 115
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder -29 731 -2 579 27 152 -102 230 -11 016
Kassaflöde från den löpande verksamheten 120 793 158 400 37 608 91 351 162 170

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 -50 -50 -50 0
Investering i materiella anläggningstillgångar -671 194 -479 740 191 454 -247 189 -195 885
Förvärv av fastigheten Brännmästaren 7 i Hässleholm -30 400 -30 400 0 0 -70 038
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 1 284 1 284 1 284 10 570
Förändring av finansiella leasingavtal 0 0 0 0 0
Förändring av övriga finansiella tillgångar 0 -5 057 -5 057 -5 057 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -701 594 -513 963 187 632 -251 011 -255 353

Finansieringsverksamhet
Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder 465 650 235 650 -230 000 41 452 269 419
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 465 650 235 650 -230 000 41 452 269 308
 
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Årets kassaflöde -115 151 -119 912 -4 761 -118 208 176 125

Likvida medel vid årets början 127 560 127 560 127 560 55 411
Likvida medel vid årets slut 12 409 7 648 9 353 231 536

Kassaflödesanalys
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Delårsrapport och helårsprognos för 2021

Budget Prognos Budget- Delår Bokslut Delår
tkr Noter 2021 2021 avvikelse 2021 2020 2020
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 6 11 259 11 110 -149 11 781 11 930 10 509
Materiella anläggningstillgångar      7 3 582 652 3 390 440 -192 212 3 180 462 3 038 407 2 958 351
Finansiella leasingavtal 6 625 6 625 0 6 624,8831 6 625 7 535
Finansiella anläggningstillgångar 8 125 903 130 960 5 057 131 803 128 433 144 474
Summa anläggningstillgångar 3 726 439 3 539 134 -187 305 3 330 672 3 185 396 3 120 869

Förråd 68 68 0 68 68 70
Exploateringsfastigheter -8 199 5 869 14 068 5 869 5 328 -6 630
Kortfristiga fordringar 261 779 245 162 -16 616 210 163 245 976 244 724
Kapitalförvaltning, pensionsmedel 9 1 255 056 1 386 664 131 608 1 388 284 1 258 056 1 206 489
Kassa och bank 12 409 7 648 -4 761 9 353 127 560 231 536
Summa omsättningstillgångar 1 521 113 1 645 412 124 299 1 613 737 1 636 990 1 676 188
SUMMA TILLGÅNGAR 5 247 552 5 184 546 -63 006 4 944 408 4 822 385 4 797 057

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Årets resultat -11 045 122 133 133 178 174 207 133 401 98 298
Resultatutjämningsreserv 130 250 130 250 0 130 250 130 250 105 792
Övrigt eget kapital 2 575 085 2 575 085 0 2 575 085 2 441 685 2 452 685
Summa eget kapital 10 2 694 290 2 827 468 133 178 2 879 542 2 705 335 2 656 774

Avsättningar för pensioner 91 906 98 570 6 665 100 207 91 613 93 653
Förändring avsättning tíll Bussgatan i Stoby 0 0 0 0 0 3 250

Förändring avsättning för återställande av 
deponier 0 0 0 0 -111
Summa avsättningar 91 906 98 570 6 665 100 207 91 613 96 792

Långfristiga skulder 1 846 762 1 616 762 -230 000 1 422 565 1 381 112 1 480 738
Kortfristiga  skulder 614 594 641 746 27 152 542 094 644 324 562 752
Summa skulder 2 461 356 2 258 508 -202 848 1 964 659 2 025 437 2 043 491
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 5 247 552 5 184 546 -63 006 4 944 408 4 822 385 4 797 057

Ansvarsförbindelser
mnkr

Borgensförbindelser 1 823 1 823 1 776 1 751
- varav till kommunala företag 1 816 1 816 1 770 1 744
Pensionsförpliktelser före 1998 889 906 907 922
Operationell leasing 453 497 568 715
- varav < 1 år 118 124 133,1 138
- varav 1-5 år 268 296 338 379
- varav > 5 år 67 77 97 198
Prognosen för operationell leasing grundar sig på nuvarande kända kontrakt med kvarstående hyror efter 2021-12-31. 

Budget Prognos Budget- Delår Bokslut Delår
Nyckeltal, balansräkningen 2021 2021 avvikelse 2021 2020 2020
Rörelsekapital, tkr (omsättningstillgångar-kortfr. skulder 906 520 1 003 666 97 147 1 071 643 992 665 1 113 436
Anläggn.kapital, tkr (anläggningstillgångar-långfr. skuld 1 879 676 1 922 372 42 695 1 908 107 1 804 283 1 640 130
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfr. skulder) 247,5% 256,4% - - 297,7% 254,1% 297,9%
Soliditet (eget kapital/tillgångar) 51,3% 54,5% - - 58,2% 56,1% 55,4%
Soliditet med hänsyn till pensionsförpliktelser 37,4% - - 39,9% 37,3% 36,2%

Balansräkning
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Delårsrapport och helårsprognos för 2021

Budget Prognos Delår Delår
tkr 2021 2021 2021 2020
Not 1 Verksamhetens intäkter
Nämndernas intäkter 1 443 748 1 443 275 995 474 1 000 229
Reavinster 12 682 12 367 1 284 660
Övriga intäkter 1 627 14 061 12 562 21 270
Eliminering av interna intäkter
- internhyra -352 785 -352 785 -235 190 -228 810
- övriga interna intäkter -510 436 -510 436 -340 291 -331 255
Delsumma 594 835 606 482 433 839 462 095    
nedlagda kostnader) med anledning av bränderna i 
Godsmagasinet och på Fyrklöverns förskola 
(jämförelsestörande post) 0 0 0 15 183
SUMMA Verksamhetens intäkter 594 835 606 482 433 839 477 277

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader före justering -4 786 079 -4 840 764 -3 217 370 -3 085 976
Avskrivningar, nedskrivningar 170 703 169 803 105 074 114 617
Verksamhetens kostn exkl avskr, ansvar 20-89 -4 615 377 -4 670 961 -3 112 296 -2 971 359
Del av finansförv som är hänförlig till verksamheten
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -101 712 -100 748 -54 621 -57 171
Individuell del inkl löneskatt -110 264 -108 068 -72 341 -70 156
Avsättning, pensionsskuldens förändring 1 253 -5 575 -7 203 1 972
Semesterlöneskuld, efterskottslöner -2 500 -2 500 -1 655 392
Reaförluster/utrangeringar 0 -259 -259 0
Nedskrivning 0 0 0 -179
Löneökningar och komp anslagstyp1 invest 2010 -25 094 -23 867 0 -50 787
Bidrag Furutorpshallen 6 000 6 000 0 0
Trygghetsboendet, Pärlan 0 -347 -877 -139
Granskning av räkenskapsrevision -165 -165 -83 -83
-varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenska 0 -90 -45 -45
Oförutsett, Kf o Ks -1 444 -1 444 0 0
Summa verksamhetens kostnader inkl interna poster -4 849 304 -4 907 934 -3 249 334 -3 147 509
Eliminering av interna kostnader
- internränta 35 353 30 000 17 076 24 178
- internhyra 352 785 352 785 235 190 228 810
- kalkylerad KP inkl. löneskatt 153 191 154 666 103 111 100 798
- övriga interna kostnader 510 436 510 436 340 291 331 255
SUMMA Verksamhetens kostnader -3 797 538 -3 860 047 -2 553 667 -2 462 469

Not 3 Skatteintäker och generella statsbidrag
Skatteintäkter 2 245 583 2 294 769 1 533 272 1 473 365
Generella statsbidrag och utjämning 1 093 064 1 092 876 712 584 699 795
-varav Extra tillskott 2020 till kommunerna som beslutats
under 2020 0 0 0 63 162
SUMMA Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 338 648 3 387 645 2 245 856 2 173 160

Not 4 Finansiella intäkter
Ränta på likvida medel 150 200 19 139
Reavinst försäljning bostadsrätt 0 0 0 0
Övriga finansiella intäkter 20 200 18 644 15 200 11 496
Avkastning, pensionskapitalförvaltning 25 000 148 148 144 534 20 124
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 2 100
SUMMA Finansiella intäkter 45 350 166 992 159 752 33 858

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på anläggningslån -16 892 -5 000 -3 225 -2 028
Övriga finansiella kostnader -200 -200 -184 -148
Ränta på pensionsavsättning -1 545 -1 382 -1 391 -2 192
Förvaltningskostnader, pensionsmedel -3 000 -2 555 -1 700 -1 409
Återföring av orealiserade vinster i värdepapper 0 0 0 -3 135
SUMMA Finansiella kostnader -21 637 -9 137 -6 500 -8 912

Kommunens noter
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Delårsrapport och helårsprognos för 2021

Budget Prognos Delår Delår
tkr 2021 2021 2021 2020

Kommunens noter

Not 6 Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde 11 930 11 930 11 930 10 957
Årets/periodens investeringsverksamhet 0 50 50 0
Årets/periodens avskrivningar och nedskrivningar -672 -871 -199 -448
SUMMA Immateriella tillgångar 11 259 11 110 11 781 10 509

Not 7 Materiella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde 3 038 407 3 038 407 3 038 407 2 817 512
Årets/periodens investeringsverksamhet 701 594 510 140 247 189 265 923
Försäljning av anläggningstillgångar 0 -1 284 -1 284 -10 570
Årets/periodens avskrivningar och nedskrivningar -170 031 -168 932 -104 875 -114 169
Reavinster (+) 12 682 12 367 1 284 0
Reaförluster (-) inkl. utrangeringar 0 -259 -259 -344
SUMMA Materiella tillgångar 3 582 652 3 390 440 3 180 462 2 958 351

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 128 433 128 433 128 433 142 824
Övriga finansiella tillgångar 0 5 057 5 057 0
Infrastrukturellt bidrag, bussgata i Stoby 0 0 0 3 250
Infrastrukturella bidrag, upplösning -2 530 -2 530 -1 687 -1 600
SUMMA Finansiella anläggningstillgångar 125 903 130 960 131 803 144 474

Not 9 Kapitalförvaltning, pensionsmedel
Ingående anskaffningsvärde 1 258 056 1 258 056 1 258 056 1 201 026
Årets/periodens avkastning 0 148 148 144 534 20 124
Utbetalning av utdelning och kupongräntor 0 -16 985 -16 397 -11 813
Nedskrivning/ Återföring LVP, Pensionsfondförvaltn. 0 0 0 -1 035
Förvaltningsarvode -3 000 -2 555 -2 123 -1 814
Ej likviderade värdepapper 0 0 4 214 0
SUMMA Kapitalförvaltning, pensionsmedel 1 255 056 1 386 664 1 388 284 1 206 489

Not 10 Eget kapital
Ingående eget kapital 2 705 335 2 705 335 2 705 335 2 558 477
Årets resultat -11 045 122 133 174 207 98 298
SUMMA Eget kapital 2 694 290 2 827 468 2 879 542 2 656 774
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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 SKLs augustiprognos (cirkulär 21:31) 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 förenliga med 
transaktionen kommer att tillfalla kommunen. De eventu-
ella utgifter som uppkommit eller som förväntas upp-
komma till följd av transaktionen kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt och villkoren för den ekonomiska uppgö-
relsen har i allt väsentligt fullgjorts. 

Anslutningsavgifter för fiber, gatukostnadsersättningar 
samt offentliga investeringsbidrag tas upp som en förutbe-
tald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och 
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. När det 
gäller gatukostnadsersättningar görs avsteg från RKR R2, 
då gatukostnadsersättning enligt rekommendationen ska 
intäktsföras i takt med att investeringen färdigställs och 
intäktskriterierna är uppfyllda. 

Avskrivningar 
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs med linjär 
avskrivning efter en bedömning av tillgångens nyttjande-
period. Ingen avskrivning sker på mark, konst och på-
gående arbeten. Avskrivning påbörjas månaden efter 
anskaffning eller färdigställandet. Komponentavskrivning 
tillämpas från och med år 2016 för investeringar som 
aktiverats från och med 2016.  

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. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar.  

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-
värdet med avdrag för planenliga avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar. Anslutningsavgifter, gatukostnads-
ersättningar och offentliga investeringsbidrag periodiseras 

över tillgångens nyttjandeperiod. Inventarieinköp större 
än ett halvt basbelopp och en nyttjandeperiod på minst 3 
år klassificeras som anläggningstillgång.  

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. 

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. 

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.  

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. 

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 redovisas som en avsättning. 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspens-
ion redovisas som avsättning när det är troligt att de 
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kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut 
redovisas som ansvarsförbindelse. 
Utbetalning 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. 

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 1,25 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 
Fortsatt fokus på att begränsa pandemin 
Coronapandemin förändrade snabbt villkoren för den 
kommunala verksamheten under våren 2020. Kommun-
ledningsförvaltningen har sedan dess lett och samordnat 
anpassningen till gällande rekommendationer från Folk-
hälsomyndigheten. Kommunikationsenheten har sam-
ordnat kommunikationsarbetet. Det har handlat om om-
världsbevakning, krisstabsarbete, intern och extern kom-
munikation av rekommendationer, en kampanj på Fa-
cebook i syfte att hålla motivationen uppe samt kommu-
nikationsinsatser inför badsäsongen för att minska risken 
för trängsel. 
 
Kompetensförsörjning 
Utmaningen med att rekrytera och behålla den kompe-
tens som behövs för att säkerställa den kommunala ser-
vicen är fortsatt stor. En kommunövergripande plan för 
kompetensförsörjning har tagits fram, som ett komple-
ment till förvaltningarnas handlingsplaner.  
 
Högt betyg av arbetsmiljöverket 
I den riksomfattande granskningen av kommunernas ru-
tiner för systematiskt arbetsmiljöarbete gav arbetsmiljö-
verket ett positivt omdöme till Hässleholms kommun. 
Inga förelägganden och endast två brister att återkoppla 
kring tyder på att det arbetssätt och de rutiner kommunen 
arbetar efter fungerar väl. Kraven är höga och arbetet 
omfattas därför av ett stort antal rutiner.  
 
Näringsliv 
Hässleholms handlingsprogram för att motverka pande-
mins effekter för företag och föreningar har följts upp 
samt förlängts till årsskiftet. En slutlig uppföljning till 
kommunstyrelsen kommer att ske i december. Ett tillfäl-
ligt föreningsstöd om 750 000 kronor har behandlats där 
15 föreningar beviljats stöd.  
 
Operativ beredskap under pandemin 
Verksamheten inom räddningstjänsten har under året 
fortsatt påverkats av pandemin. Det gäller i första hand 
den förebyggande verksamheten som har behövt anpas-
sas efter rådande restriktioner. Även utbildningar har till 
viss del inte kunnat genomföras. Den operativa bered-
skapen har genom god planering kunnat upprätthållas. 
Antalet larm har inte stuckit ut i jämförelse med andra år 
och de större bränder har kommunen varit fredad från 
under 2021.  
 

Arkivutredningen 
Kansliavdelningen har en viktig roll i att säkerställa till-
gängligheten för handlingar i arkivet och att vid behov 
åtgärda lokalers säkerhet i relation till brand, vatten, fukt 
och klimat. Kansliavdelningen har tillsammans med fas-
tighetsstrategen gjort en utredning med alternativ för ar-
kivlokalerna. Den första delen av utredningen redovisa-
des för kommunstyrelsen under våren. Arbetet pågår nu 
med att ta fram förslag på alternativa placeringar och 
kostnader för detta. 
 
Fiberutbyggnad i glesbygd 
Utbyggnaden i kommunens tätorter håller på att avslutas 
och samtidigt pågår utbyggnaden i glesbygd för fullt. Per 
den 31 augusti hade projektet 6 603 villaavtal och 222 
företagsavtal. Totalt var 7 127 anslutna till nätet inklu-
sive 162 kommunala anslutningar. Under året har anslut-
ningar till flerfamiljshus fortsatt och arbetet med att an-
sluta allmännyttans fastigheter i de orter som ligger ut-
anför kommuntätorten är avslutat. Antalet anslutna hy-
resrätter och bostadsrätter är 1 608. 

Måluppfyllelse 

   
Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvå-
narna 

God eko-
nomi 

 
 

Attraktiv ar-
betsgivare 

 

 
Samlad måluppfyllelse 
Ett av de övergripande målen bedöms vara uppfyllt, ett 
på väg att uppfyllas och ett mål bedöms som delvis upp-
fyllt. Målet avseende Attraktiv arbetsgivare bedöms inte 
uppfyllas.  
 
Samhällsservice av hög kvalitet  
Utveckling av formerna för medborgarinflytande har på-
börjats. Det finns principer och vägledning för olika for-
mer av medborgardialoger. Under hösten genomförs 
SCB:s medborgarundersökning i Hässleholms kommun. 
Det är en attitydundersökning där medborgare får svara 
på frågor om den service och tjänster som kommunen 
tillhandahåller.  
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Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Inom ramen för det övergripande målet ”Hög livskvalitet 
för kommuninvånarna” arbetar kommunledningsförvalt-
ningen bland annat för en ökad ”vi”-känsla i hela Hässle-
holms kommun i syfte att bidra till välkomnande och 
trygga livsmiljöer. Ett exempel är projektet HUS där till-
växtavdelningen tillsammans med Hesslecity för att 
stärka och utveckla förutsättningarna för Hässleholms 
centrum som handels- och mötesplats.  

God ekonomi 
Inom ramen för det övergripande målet God ekonomi ar-
betar kommunledningsförvaltningen med en översyn av 
kommunens styrmodell i syfte att skapa en övergripande 
verksamhetsstyrning som bygger på ett mer förtroende-
fullt, systematiskt och effektivt mål- och utvecklingsar-
bete i kommunen. Förslag till en ny styrmodell presente-
ras under hösten. Avseende målet om att kommunen ska 
ha ett effektivt lokalutnyttjande pågår arbetet med att ta 
fram förslag till kommunens första kommunövergri-
pande lokalförsörjningsplan. Förslaget kommer att vara 
klart till höstens budgetberedning. 

Attraktiv arbetsgivare 
Det samlade HME-indexet (Hållbart Medarbetar Enga-
gemang) avseende ledarskap har sjunkit en punkt till 78 
vid den senaste medarbetarenkäten. Kommunlednings-
förvaltningen har i uppdrag att arbeta för en ökad dialo-
gen om medarbetarnas mål och resultat i verksamheterna 
samt ge stöd till chefer att leda på distans inom de verk-
samheter där det är aktuellt. Resultatet inom kommun-
ledningsförvaltningen avseende styrning, d v s hur väl in-
satt medarbetarna är i verksamhetens mål och vad som 
förväntas av dem i det dagliga arbetet har sjunkit i årets 
undersökning från HME 76 till 73.  

Ekonomisk helårsprognos 
Kommunledningsförvaltningen prognosticerar ett över-
skott på cirka 2,9 mnkr på driften. På investeringssidan 
beräknas den totala budgeten på 122,4 mnkr förbrukas i 
sin helhet.

Tillväxt och utveckling +2,0 mnkr 
Överskottet avser till största delen färdtjänst och senior-
kort i kollektivtrafiken (1,7 mnkr). Avvikelsen beror 
framför allt på att resandet minskat på grund av pande-
min. Europaforum ska i år arrangeras på plats i Kultur-
huset men förväntas ge ett överskott på grund av fortsatta 
coronarestriktioner (0,2 mnkr). 

Administrativ ledning inkl. nya stambanor +1,0 mnkr 
På grund av att vakanta tjänster inte kommer att tillsättas 
under hela året beräknas ett överskott på lönekostnader. 

Kostnaderna för konsulttjänster och utredningar samt 
kostnaderna för utbildning förväntas bli lägre än budge-
terat. 

Medborgarservice +0,4 mnkr 
För vaktmästeriet prognostiseras ett överskott för övriga 
verksamhetskostnader och för interna IT-tjänster (+0,1 
mnkr). Ett överskott avseende lönekostnader prognosti-
seras för kontaktcenter (+0,3 mnkr).  

Politisk ledning +0,3 mnkr 
Möten kommer fortsatt att hållas digitalt vilket förväntas 
resultera i ett överskott på grund av lägre kostnader för 
resor och förlorad arbetsinkomst.  

Personaladministration +0,3 mnkr 
Överskott prognostiseras för facklig verksamhet (+0,3 
mnkr) på grund av lägre aktivitet under pandemin och för 
övergripande kompetensutveckling (+0,1 mnkr). Ökade 
kostnader för personaladministrativa system förväntas 
leda till en negativ budgetavvikelse (-0,1 mnkr).  

Överförmyndaren -0,8 mnkr 
Underskottet beror till större delen på att verksamheten 
sedan några år tillbaka har haft stora volymökningar av 
ärenden som inte rör ensamkommande barn. Den årliga 
budgeten har inte justerats fullt ut för dessa förändringar. 
Utifrån årets ärendestatistik bedöms underskottet bli lika 
stort som 2020. 

Utveckling på sikt 
IT-miljö och support 
Pandemin har påverkat IT-avdelningens möjligheter att 
ge support till kommunens användare. Ett arbetsliv i för-
ändring betyder också att IT-miljön och arbetet med att 
tillgängliggöra tjänster och support behöver förändras. 
Användare kommer att behöva ta ett större ansvar för 
vissa moment som kan hanteras på egen hand. Detta 
kommer att innebära att användare behöver mer utbild-
ning om IT-relaterade frågor.  

Bolagisering av fiberverksamheten utreds 
Under våren har en omfattande utredning avseende en 
eventuell bolagisering av fiberverksamheten genomförts. 
Konsekvenser samt handlingsplaner är framtagna och 
kommer att presenteras för berörda under hösten. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

199.3 196.4 2.9 114.7 97.0 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

122.4 122.4 0.0 71.8 75.0 
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Tekniska nämnden 
Året så här långt 
Den stränga vintern medförde en ökad aktivitet och kostnad 
för vinterväghållning och uppvärmning av byggnader. Vårens 
sena intrång påverkade också en rad olika bygg- och anlägg-
ningsprojekt som fick vänta med sina projektstarter. Under 
första halvåret intensifierades också det förberedande arbetet 
med att inrätta en ny och samlad måltidsorganisation i kom-
munen.  
 

Två blir en, när skolans och omsorgens måltidspersonal från 
och med årsskiftet samlas under tekniska nämndens ansvar. 
Förvaltningen präglades annars alltjämt av den pågående och 
föränderliga covidpandemin. Hög förbrukning av engångs-
material, ökade kostnaderna inom serviceavdelningen samt 
smittspridning som drabbade personal inom gatudriften. 
 

Gata- och parkavdelningen 
I årets budget har satsningar gjorts för att förbättra kommu-
nens gator och vägar. I samband med de många asfalterings-
arbetena genomförs även flera trafiksäkerhetshöjande åtgär-
der. Dels genom att bygga säkrare överfarter, dels genom att 
tillskapa ny och förstärkt belysning. Exempelvis har genom-
fartsvägen i Tormestorp asfalterats och cykelvägen förbättrats 
med säkrare passage och en helt ny belysningsanläggning. I 
Bjärnum har mycket asfaltering gjort längs lokalgator, och 
längs Ringvägen anläggs en helt ny gång- och cykelväg. Under 
året har satsningar på kommunens lekplatser inneburit en 
ökad renoveringstakt där äldre lekredskap byts ut till nya. Ar-
bete pågår för fullt och drygt 20 procent av kommunens lek-
platser planeras att få något nytt lekredskap under året. Upp-
rustningen av lekplatserna och den löpande driften med kon-
tinuerliga säkerhetsbesiktningar skapar goda förutsättningar 
för nya spännande äventyr åt våra yngsta medborgare.  
 
Inom avdelningen har miljö- och energieffektiviseringsar-
betet med utbyte av gamla belysningspunkter fortsatt och ut-
ökats. Äldre natriumlampor byts till nya och mer energibespa-
rande LED-lampor. Under året beräknas olika projekt totalt 
omfatta ett byte av drygt 1000 belysningspunkter. Därmed 
överstiger man årsmålet om minst 300 med bred marginal. De 
nya anläggningarna kompletteras också med funktion för 
nattsänkning vilket ger ytterligare effektiviseringsmöjlighet.  
 
Fastighetsavdelningen 
Inom fastighetsdriften har hantering av jour- och larmhante-
ring för fastighetsövervakning setts över. Genom förändrad 
prioritering och omklassificering av larm samt införande av 
nya larmrutiner, beräknas goda besparingar och effektivise-
ringar uppnås. Tack vare utökad satsning på renovering av 
kommunala byggnader har flera projekt påbörjats inom fas-
tighetsförvaltningen. Många renoveringsprojekt samordnas 
med andra insatser och pågår därför över en längre tid. Som 
exempel kan nämnas renovering av omklädningsrum i sim-
hallen i Tyringe, fönsterbyte på Läredaskolan, Grönängssko-
lan och Tekniska skolan. På byggprojektenheten färdigställ-
des den efterlängtade brandstationen i Sösdala under det 

första halvåret. Även renovering och ombyggnation av Bjär-
nums brandstation färdigställdes. Stor aktivitet märktes an-
nars kring de pågående projekten vid Frutorpshallen i Vin-
slöv, Tormestorps skola, Tekniska skolan, Grönängsskolan 
och vid den nya förskolan på T4-området. Avdelningens ar-
bete med miljö- och energieffektiviseringar pågår för fullt. 
Dessvärre har det pågående projektet med installation av sol-
celler försenats med anledning av kapacitetsbrist hos konsul-
ter. Även konvertering av energislag vid Qvarngården i Stoby 
har försenats på grund av uteblivna anbud.  
 
Serviceavdelningen 
Under första halvåret har serviceavdelningen fortsatt sitt pri-
oriterade arbete med löpande kundmöte. Med anledning av 
pandemin har dessa möten varit extra viktiga. Inte minst för 
att stämma av nya eller förändrade behov av lokalvård, textil-
tvätt och verksamhetsvaktmästeri. Kundmötena har också 
varit viktiga för att skapa förståelse för varandras verksam-
heter och för utbyte av information. Därmed har risk för 
misstolkning och felaktig ryktesspridning kunnat begränsas. 
Genom stöd från omställningsfonden har medarbetare inom 
serviceavdelningen påbörjat utbildning i grundläggande data-
kunskap. Detta är ett första viktigt steg mot att framöver in-
troducera flera digitala hjälpmedel i verksamheten. Centralt 
inom avdelningen, och inom förvaltningen som helhet, har 
arbetet med att introducera en ny gemensam måltidsorgani-
sation i kommunen påbörjats. Hela projektet leds inom av-
delningen och ett gediget arbete med att koordinera och sam-
ordna alla olika instanser pågår för fullt.  
Måluppfyllelse 

   
Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvå-
narna 

God ekonomi 

  
Attraktiv ar-
betsgivare 

Hållbar pro-
duktion och        
konsumtion 

 
Samlad måluppfyllelse 
Tekniska nämnden har god måluppfyllelse inom två övergri-
pande mål och har delvis uppfyllt två mål. Målet ”God eko-
nomi” bedöms dock inte uppfyllt.  
 
Samhällsservice av hög kvalitet  
Tekniska nämndens ansvarsområde riktar sig i mångt och 
mycket till intern service åt kommunens andra förvaltningar 
och deras verksamheter. Fastighetsförvaltning av skolor och 
kontor samt lokalvård och vaktmästeritjänster är exempel på 
sådan service. Inom dessa områden är kontakten med övriga 
verksamhetsföreträdare avgörande för en god service. Därför 
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prioriteras dessa möte inom serviceavdelningen. Direktkon-
takten med kommuninvånaren märks i första hand inom gata- 
och parkverksamheten. Här har satsningar inom trafiksäker-
het och renovering av lekplatser skapat kvalité till våra invå-
nare. 

Hög kvalitet för kommuninvånarna 
Arbete med att höja trafiksäkerheten på flera platser har ge-
nomförts i samband med omasfalteringar i kommunen. För-
stärkt och/eller byte av belysning planeras på flera platser un-
der hösten i syfte att öka tryggheten vid bland annat pendlar-
parkeringar.  

God ekonomi 
Tekniska nämnden prognosticerar ett underskott för helåret 
och når därför inte målet om en budget i balans. Arbetet med 
att effektivisera lokalbeståndet fortgår och under första halv-
året flyttade förvaltningen ifrån en extern förhyrning som 
motsvarade 1 050 kvm.  

Attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaron har varit högre än målvärdet och kan till stor 
del härledas till Covid-19. Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
uppgick vid halvårsskiftet till 94,8 procent vilket är en ökning 
om ca 0,5 procentenheter jämfört föregående år. Det är 
främst kvinnor som står för ökningen.  

Hållbar produktion och konsumtion 
Fram till halvåret har estimaten för helåret redan uppnåtts av-
seende utbyte av energisnåla belysningspunkter och inköp av 
miljövänligare fordon. Dessvärre har investeringstakten för 
solceller försenats. Det är dock för tidigt att avgöra om målet 
för helåret påverkas. Även energianvändningen i kommunens 
fastigheter har ökat markant. Anledningen var den stränga 
vintern i början av året vilket innebar en betydlig högre ener-
gianvändning för uppvärmning. Dessutom har ventilation 
körts dygnet runt med anledning av pandemin. 

Ekonomisk helårsprognos 
Den ekonomiska helårsprognosen visar ett preliminärt under-
skott på totalt 4,2 mnkr. Nämndens verksamhet inkluderar 
flera poster som i sin natur är svåra att prognostisera. Histo-
riskt utfall är inte en garanti för framtida utfall även om det 
nyttjats för att utskilja trender. Störst avvikelse från budget 
noteras för interna kostnader avseende beställda detaljplaner, 
vilket tillskrivs en otillräcklig budget efter förändrad bokfö-
ring från investering till driftbudget samt oklarhet avseende 
hantering av historiskt nedlagda kostnader. 

Gata- och parkavdelningen 
Totalt för gatuverksamheterna väntas ett underskott på 3,2 
mnkr. Enskilt störst underskott prognostiseras för hantering 
av vinterväghållning. Underskottet förklaras av de många da-
gar med snöfall och kyla som inträffade under årets början.  

Trots omfördelningen inom nämndens budgetram till parke-
ringsverksamheten prognostiseras här ett underskott på 0,9 
mnkr till följd av fortsatt minskade parkeringsintäkter till följd 

av minskat resande på grund av pandemin nya betalningsme-
toder och förändrade trafikflöden. Inom verksamheterna för 
mark- och exploateringsprojekt prognostiseras ett underskott 
på cirka 6,4 mnkr. Till största del beror underskottet på att 
kostnader för detaljplaner beräknas bli 7,3 mnkr medan till-
delad budget enbart är 1,5 mnkr.  

Fastighetsavdelningen 
Med anledning av det prognostiserade underskott som nämn-
den visade i aprilrapporten har fastighetsavdelningen stoppat 
inplanerade åtgärder inom bland annat markberedning och 
driftkostnadsbesparande åtgärder. De stoppade åtgärderna 
beräknas genererar ett prognosöverskott på 2,4 mnkr. 

Serviceavdelningen 
Det är fortsatt förhållandevis höga kostnader för förbruk-
ningsmaterial inom lokalvården vilket leder till ett prognos-
underskott på 0,3 mnkr för verksamheten. Textiltvätten visar 
dock motsvarande överskott med anledning av lägre perso-
nalkostnader än budgeterat. Därmed beräknas i sin helhet en 
budget i balans för serviceavdelningen. 

Investering 
Tekniska nämndens totala investeringsbudget för året uppgår 
till 554 mnkr. Per den siste augusti har nämnden upparbetat 
167 mnkr i olika projekt och prognosen för helåret beräknas 
till 361 mnkr. Totalt motsvarar det en genomförandegrad på 
cirka 65 procent och en avvikelse på 193 mnkr. Den stora 
avvikelsen beror dessvärre inte på projekten blivit billigare 
utan på att de försenats och senarelagts av olika anledningar. 
De största avvikelserna enligt plan rör om- och renoverings-
projektet vid Bjärnums skola, Tekniska skolan samt nybygg-
nationen vid Grönängsskolan.  

Utveckling på sikt 
Nämnden står inför stora utmaningar de kommande åren. Ef-
fektiviseringar inom alla plan är nödvändiga för att bibehålla 
och leverera efterfrågad service till en allt lägre kostnad. Ny 
teknologi med automation och digitalisering kommer av allt 
att döma vara nyckeln för en sådan transformering. Under 
första halvåret har kompetens inom IT- och systemvetenskap 
därför tillskapats inom förvaltningen. Målsättningen är att 
fördjupa arbetet med att introducera ny digital teknik inom 
förvaltningens verksamhet. Vidare finns behov av att utveckla 
och förbättra ett ekonomiskt arbetssätt inom förvaltningen. 
Ekonomiarbetet med uppföljning, prognos och äskande be-
höver utvecklas för att bättre skapa förståelse för eventuella 
behov av prioriteringar kring nya satsningar eller besparingar. 
En förbättrad introduktion till nya chefer med budgetansvar 
ses som en viktig komponent i detta arbete.    

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

99,5 103,7 -4,2 40,9 36,6 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

553.8 360,9 192.8 167.3 175.9 
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Arbetsmarknadsnämnden 
 

Året så här långt 
 
Händelser som påverkar resultatet* 
Årets prognostiserade underskott beror i huvudsak 
på ekonomiskt bistånd och dess historik sedan flera 
år tillbaka. Ekonomiskt bistånd har inte tilldelats nå-
got budgettillskott sedan 2015. Eftersom ekonomiskt 
bistånd under flera år har samlat på sig en ekonomisk 
buffert med hjälp av överskott i statsbidragen från 
Migrationsverket har verksamheten inte begärt bud-
gettillskott. Men ersättningen från Migrationsverket 
har minskat succesivt under de senaste åren, på så 
sätt att den halverats varje år. Detta har lett till att den 
ekonomiska bufferten var förbrukad vid början av 
2020. Redan vid årsbokslutet 2019 lämnade ekono-
miskt bistånd ett underskott.  När ekonomiskt bi-
stånd fortfarande tillhörde socialförvaltningen pro-
gnosticerades ökade kostnader för försörjningsstö-
det. Glädjande nog visade sig prognosen vara i över-
kant. Kostnaderna har i stället planat ut.  
 
 
Antalet öppnade biståndsärenden minskade 
Arbetsmarknadsförvaltningen bildades den 1 juli 
2020. För ekonomiskt bistånd innebar det bland an-
nat att verksamheten åter fick en egen mottagning för 
nya ärenden. Förändringen gjorde att verksamheten 
kunde göra korrekta bedömningar och ge rätt vägled-
ning till medborgarna från den första kontakten. Det 
gav till resultat att antalet nya öppnade ärenden mins-
kade. Under det första tertialet 2021 öppnades 106 
nya ärenden och under det andra tertialet 94. Under 
2020 var antalet nya öppnade ärenden för motsva-
rande perioder 253 respektive 197. Antalet hushåll 
som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat under 
2021. Under januari till augusti 2021 har i genomsnitt 
637 hushåll per månad beviljats ekonomiskt bistånd, 
att jämföra med 677 under motsvarande period 2020.  
Även utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har va-
rit lägre under 2021 jämfört med 2020. Från januari 
till augusti 2020 betalades sammanlagt ut 43,3 mnkr. 
Under motsvarande period 2021 betalades 41,7 mnkr 
ut. Det är en minskning med 1,6 mnkr för delårspe-
rioden.   
 
Nytt arbetssätt på Arbetsmarknadsenheten 
En stor betydelse för dämpningen av kostnaderna för 
försörjningsstöd kan sannolikt tillskrivas Arbets-
marknadsförvaltningens nya arbetssätt med större 
fokus på arbetsgivare inom det privata näringslivet. 

Ett koordinatorteam med personal från sfi, ekono-
miskt bistånd och arbetsmarknadsenheten har satts 
samman. Koordinatorteamets huvudsakliga uppgift 
är att hitta biståndstagare som står till arbetsmark-
nadens förfogande, och individer som riskerar att bli 
biståndstagare, så att rätt insatser kan erbjudas i rätt 
tid. Arbetsförmedlingens förändrade inriktning av 
sin verksamhet har hittills inneburit att biståndsta-
gare fått vänta länge innan de fått hjälp. Under första 
halvåret 2021 intervjuade koordinatorteamet 139 
långtidsarbetslösa biståndstagare som man på en-
heten ekonomiskt bistånd trodde fått hjälp av Ar-
betsförmedlingen. 78 procent av dem, uppgav att de 
inte fått någon hjälp av Arbetsförmedlingen eller de-
ras upphandlade aktörer. Genom Arbetsmarknads-
enhetens projektfinansierade verksamhet kunde de i 
stället matchas ut till arbetsgivare. Totalt har 150 per-
soner fått en anställning via Arbetsmarknadsenheten 
under det första halvåret och 43 av dessa har sin an-
ställning i det privata näringslivet. Det goda resultatet 
beror främst på en närmare samverkan med det pri-
vata näringslivet och bättre samverkan med ekono-
miskt bistånd samt att arbetet med att ansöka om ex-
terna projektmedel burit frukt. Externa medel finan-
sierar en övervägande del av personalkostnaderna på 
arbetsmarknadsenheten, vilket gör dessa insatser 
möjliga. 
 
 
Nya sfi-elever från Glimåkra folkhögskola 
Under 2020 fick sfi-verksamheten ta emot 30 elever 
när Glimåkra folkhögskola upphörde med sin sfi-
undervisning. Detta innebar minskade kostnader för 
inköp av sfi-undervisning. Samtidigt kunde de 30 ele-
verna placeras utan att utökningar behövde göras i 
kommunens befintliga verksamhet.  
 
 
Vikande statsbidrag på sfi 
Sfi-verksamheten fick ett tillskott på 10,4 mnkr i bud-
get 2020. För 2021 prognostiseras intäkterna från Mi-
grationsverket att hamna på 2,4 mnkr och 1,2 mnkr 
2022. Redan 2023 förväntas intäkterna vara nere på 
0 kronor. Eftersom inget tyder på att elevantalet 
kommer att minska så att nerdragningar kan göras i 
undervisningsorganisationen eller att nya elever som 
genererar statsbidrag tillkommer, är det en uppenbar 
risk för underskott 2022. Distansundervisningen un-
der coronapandemin gjorde att många elever inte kla-
rade sina studier, vilket gör att de kommer att dröja 
sig kvar i sfi-utbildningen längre tid än normalt.   
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Återbetalningskrav från Skolverket 
En del av årets underskott beror på gymnasievux 
återbetalningskrav från Skolverket som uppgår till 
2,4 mnkr. Kristianstads kommun ansöker om stads-
bidrag gemensamt för kommunerna i Skåne nordost. 
Storleken på varje kommuns statsbidrag beräknas av 
Skolverket på det antalet årsstudieplatser och verk-
samhetspoäng som kommunen uppger i ansökan att 
de planerar att genomföra. Under 2020 uppnådde 
inte Hässleholms kommun det planerade antalet 
verksamhetspoäng, eftersom man inte genomförde 
tillräckligt många egna och upphandlade utbild-
ningar. Återbetalningskravet borde belasta bokslutet 
2020, men arbetsmarknadsförvaltningen fick ingen 
information om återbetalningskravet under 2020 
från vare sig Skolverket eller Kristianstad kommun, 
som hanterar ansökningarna. Först i mars 2021 fick 
arbetsmarknadsförvaltningen kännedom om återbe-
talningskravet. Därför kommer återbetalningskravet 
att påverka resultatet 2021. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen 
redovisas i årsre-
dovisningen 

Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvalitet 
för kommunin-
vånarna 

Samlad måluppfyllelse 
Arbetsmarknadsnämnden har satt mål inom två 
övergripande mål. Måluppfyllelsen inom målet 
”Samhällsservice av hög kvalitet” följs upp årsvis och 
redovisas först i årsredovisningen.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna  
Företagsservice inom arbetsmarknadsenheten har 
mycket målinriktat arbetat med relationsbyggande 
verksamhet mot företag. 32 avsiktsförklaringar är 
tecknade med privata företag. Målet var satt till 10 
avsiktsförklaringar. Avsiktsförklaringarna innebär att 
företagen ställer platser till förfogande för validering 
av lågutbildade och nyanlända. 10 företag har redan 
påbörjat redan påbörjat valideringsinsatser.  

150 personer hade en arbetsmarknadspolitisk anställ-
ning vid halvårsskiftet. Eftersom målet ställts så högt 
som 200 personer är målet ännu inte uppnått. Men 
resultatet ska ändå ses som mycket gott. Resultatet 
beror främst på en närmare samverkan med privata 
näringslivet, bättre samarbete med ekonomiskt 

bistånd och att arbetet med att ansöka om externa 
medel burit frukt.  

Ekonomisk helårsprognos 
Ekonomiskt bistånd största orsaken till under-
skottet  
Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett under-
skott på 10,4 mnkr för helåret. Största delen av un-
derskottet är hänförligt till ekonomiskt bistånd. Un-
derskottet på enheten beror på en kombination av 
underfinansierad budget avseende försörjningsstöd 
samt ett stadigt sjunkande flyktingbidrag från Migrat-
ionsverket. Utöver detta prognostiseras ett under-
skott på arbetsmarknadsenheten som beror på låga 
intäkter från EU-projekten. Det är en följd av en 
lägre finansiering för deltagarna, eftersom deltagar-
antalet varit lågt på grund av pandemin. Även förvalt-
ningens kansli prognostiserar ett underskott till följd 
av att budget för nämnd och nämndsadministration 
saknats. Till sist har även Gymnasievux ett progno-
stiserat underskott som kan härledas till ett återbetal-
ningskrav till Skolverket på grund av ej uppnådda 
prestationskrav. 

Utveckling på sikt 
Utvecklat samarbete 
Ekonomiskt bistånd arbetar för att utveckla den ex-
terna samverkan. Det är till exempel samarbete med 
socialförvaltningen i familjefridsärenden och med 
Region Skåne i ärenden med behov av SIP (Samord-
nad Individuell Plan); det vill säga när den enskilde 
har behov av insatser från både socialtjänstverksam-
het och hälso- och sjukvården och samordning kring 
dessa behövs. 

Arbetsmarknadsenheten ska med hjälp av ett koordi-
natorteam ta kontroll över vilka individer som har di-
rekta behov av kommunala arbetsmarknadspolitiska 
insatser och vilka individer som det bedöms sanno-
likt kommer få sådana behov inom en nära framtid. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

142.4 152.7 -10.4 105,0 95,1 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

0.2 0.2 0 0 0,1 
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Kultur- och fritidsnämn-
den 
Året så här långt 
Det första halvåret 2021 har ett flertal av nämndens 
verksamheter haft en begränsad verksamhet eller va-
rit helt stängda för allmänheten. Men bakom kulis-
serna har en mängd aktiviteter förberetts och utförts 
och nya initiativ tagits för att på olika sätt ge invå-
narna i Hässleholms kommun upplevelser och ser-
vice. 
 
Verksamhet i skuggan av pandemin 
På Hovdala slott har under våren och sommaren ett 
flertal arrangemang genomförts, dock med begräns-
ningar utifrån rådande rekommendationer och re-
striktioner. Verksamheten vid Boketorp har startat 
upp och ett flertal arrangemang och samverkanspro-
jekt har genomförts och initierats.  Biblioteket öpp-
nade sina lokaler för allmänheten den 1 juni och be-
sökarna börjar hitta tillbaka till biblioteken. Alla ar-
rangemang på plan 3 har varit inställda men persona-
len har på allehanda sätt hjälpt övriga verksamheter, 
till exempel med att köra ut böcker till bibliotekets 
låntagare. Qpoolen har fått en tillfällig funktion som 
vaccinationslokal.  
 
Det har varit ett högt tryck på kommunens besöks-
mål, vandringsleder, vindskydd och badplatser. En 
hel del tid har behövt ägnas åt att informera allmän-
heten om allemansrätten, om vikten av att hålla av-
stånd, om nedskräpning samt om att parkera rätt för 
att inte hindra räddningstjänsten. På en ny webbsida 
har tips lagts upp om mindre kända besöksmål och 
vilka faciliteter som finns där. Utökad information 
har lagts upp på GIS-kartor och på sociala medier. 
 
Barn och unga 
För barn och unga genomfördes 50 arrangemang un-
der våren varav två live och övriga digitalt, med lyckat 
resultat. Kommunen fick även i år bidrag till Skap-
ande skola. I ett samarbete mellan kultur- och fritids-
förvaltningen och barn- och utbildningsförvalt-
ningen har en projektbeskrivning tagits fram där ele-
vernas utvärderingar från förra omgången har påver-
kat projektets planering och innehåll.  
 
Stadsbibliotekets barnavdelning har avslutat sitt ar-
bete med Stärkta bibliotek och en ny fantasifull barn- 
och ungdomsavdelning, som blivit uppmärksammad 
både nationellt och internationellt, är färdigställd och 
tänkt att invigas under hösten. På loven har det er-
bjudits digitala familjeverkstäder och digitala 

aktiviteter, både på stadsbiblioteket och filialerna. En 
stor efterfrågan blev det på pysselkassarna som dela-
des ut under påsk- och sommarlovet. 
 
Fritidsgårdarna, Markan och Mötesplats Ljungdala 
ställde snabbt om sin verksamhet till att bli digital. De 
digitala aktiviteterna och lösningarna gav enheten till-
fälle att tänka om och improvisera på ett sätt som till 
stor del varit positivt för framtida verksamhet men 
också inneburit utmaningar. Den mobila fritidsverk-
samheten har tagit fart under senare delen av vå-
ren/sommaren och husbilen har passat väl som kom-
plement när lokaler inte varit tillgängliga och restrikt-
ioner funnits. Vinslövs friluftsbad är en välbesökt 
och uppskattad mötesplats för kommuninvånarna, så 
även i år. På grund av begränsade möjligheter för 
barn och unga att aktivera sig under pandemin har 
det erbjudits fri entré för unga upp till 15 år. 
  
Föreningar och samverkan 
Föreningslivet engagerar många människor i aktivite-
ter men har sedan länge svårigheter med att få män-
niskor att vara verksamma i föreningarna. Deltagar-
tillfällena har även blivit färre. Detta har inte blivit 
bättre under pandemin som dessutom inneburit eko-
nomiska svårigheter då intäkter uteblivit. Coronabi-
draget har hjälpt flertalet föreningar att lösa den 
värsta ekonomiska krisen. För att uppmärksamma att 
det i år är 100 år sedan demokratins genombrott och 
att Sverige fick allmän och lika rösträtt startades ett 
samarbete mellan biblioteket och Lokalhistoriska ar-
kivet under våren. I september kommer riksdagens 
utställning ”Ja, må den leva” att ställas ut på biblio-
teken och fyra föredrag ur ett lokalhistoriskt perspek-
tiv kommer att genomföras. 
 
Måluppfyllelse 

  

Hög livskvalitet 
för kommunin-
vånarna 

God ekonomi 

  
Attraktiv arbets-
givare 

Hållbar pro-
duktion och        
konsumtion 

 
Samlad måluppfyllelse 
Kultur- och fritidsnämndens mål kopplade till två av 
de övergripande målen är på väg att uppfyllas. Ett 
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mål bedöms delvis uppfyllt medan målet avseende 
”God ekonomi” inte är uppfyllt. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna  
Arbetet med att utveckla attraktiva mötesplatser 
inom kommunen pågår och vissa förbättringsåtgär-
der har genomförts. En plan för kulturhuset som 
mötesplats ska tas fram, men processen går långsam-
mare än förväntat på grund av tidsbrist. Genomfö-
randet av handlingsplan för att stärka barnens rättig-
heter innehåller en del aktiviteter som inte kunnat ge-
nomföras på grund av pandemin. 

God ekonomi 
Kultur- och fritidsnämnden når inte målet om en 
budget i balans. Anledningen är främst uteblivna in-
täkter på grund av pandemin.  

Attraktiv arbetsgivare 
Målvärdet att HME-index (Hållbart Medarbetaren-
gagemang) skulle vara över 78 nås ej inom förvalt-
ningen. Samlat HME-index för 2021 är 76. En utvär-
dering av den nya organisationen har genomförts i 
syfte att säkerställa att den stödjer förvaltningens 
uppdrag.  

Hållbar produktion och konsumtion 
Mängden fossilfria drivmedel inom förvaltningen ska 
öka. Det har dock varit svårt att få en heltäckande 
bild över hur stor ökningen varit under året. Verk-
samheten på Hovdala har ställt om mycket av sin 
drivmedelsanvändning till fossilfritt.  

Ekonomisk helårsprognos 
Scener och Salonger -1,6 mnkr 
Intäktsbortfall uppstår när verksamheten inte kan ha 
öppet som vanligt på grund av pandemin. Intäkts-
bortfallet vägs delvis upp av överskott på personalsi-
dan när personal har flyttat till annan verksamhet. 

Slott  -0,6 mnkr 
Verksamheten har inte kunnat ha öppet som vanligt 
med minskade intäkter som en följd av det. Kostna-
der för drift och underhåll av slott och maskinpark 
har ökat. 

Sportanläggningar  -0,7 mnkr 
Största förklaringen till underskottet är att anlägg-
ningarna inte haft möjlighet att ha öppet under pan-
demin. 

Simhallar  -1,3 mnkr 
Största förklaringen till underskottet är att anlägg-
ningarna inte haft öppet under pandemin. 

Idrottsplatser -0,5 mnkr 
Ökade personalkostnader med 460 tkr på idrottsplat-
ser. 

Samlingslokaler -0,4 mnkr 
Största förklaringen till underskottet är att anlägg-
ningarna inte haft möjlighet att ha öppet under pan-
demin. 

Skolidrottslokaler -0,5 mnkr 
Största förklaringen till underskottet är att anlägg-
ningarna inte haft möjlighet att ha öppet under pan-
demin. 

Utveckling på sikt 
På Hovdala kommer fokus att läggas på verksam-
heten vid Boketorp både vad gäller besöksturismen, 
arrangemang, vandringsservice och föreningssamar-
beten. De senaste säsongerna ska utvärderas och den 
kunskap som skapats under pandemin ska bedömas 
och i förekommande fall implementeras framöver. 

De lättade restriktionerna innebär förhoppningsvis 
att arrangemangen på plan 3 kan genomföras som 
planerat. Framöver ska det arbetas aktivt för att få 
fler aktörer att arrangera föreställningar samt att 
verka för en utökning av konferensverksamheten. 

En arbetsgrupp med representanter från badhusen, 
biblioteken, Hovdala slott, Mötesplats Ljungdala, fri-
tidsgårdarna och Markan samt marknadsföraren och 
kulturutvecklarna har arbetat med en handlingsplan 
för att stärka barns rättigheter. Utifrån denna ska det 
framöver ges förutsättningar för ett strategiskt och 
långsiktigt barnrättsarbete. Biblioteken kommer att 
fortsätta arbeta med läsfrämjande verksamhet och di-
gitalt utvecklingsarbete. Arbetet med förstudie för att 
kunna starta ett digitalt rum ska slutföras under hös-
ten. Medel från Stärkta bibliotek och Region Skåne 
gör att arbetet med att förändra biblioteksrummet 
fortsätter, både på stadsbiblioteket och filialerna.  På 
Markan, Mötesplats Ljungdala och fritidsgårdarna 
fortsätter arbetet mot att bli en enhet. I det fortsatta 
utvecklingsarbetet av verksamheten ska ungdomarna 
vara delaktiga.  

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

116.3 121.8 5.4 81.5 79.8 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

5.6 5.6 0.0 1.0 0.8 
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Barn- och utbildnings-
nämnden 
Året så här långt 
Fortsatta åtgärder mot Covid19 
Under senare delen av 2020 ökade smittspridningen 
i Sverige vilket fick till följd att grundskolans högsta-
dium skulle undervisas via distans. En årskurs på 
högstadiet hade undervisning på skolan samtidigt 
som de andra två årskurserna undervisades via di-
stans. Detta pågick från skolstart i januari till och med 
vecka 14. Under våren stängdes förskola, fritidshem 
och grundskola vissa perioder på grund av omfat-
tande personalfrånvaro. Under senare delen av vår-
terminen fick även grundskolan tidigare årskurser 
undervisas på distans då smittskyddsläkare konstate-
rat smittspridning i verksamheten och rekommende-
rat distansundervisning.  
 
Samverkan för bästa skola 
Under våren startade Samverkan för bästa skola för tre 
av kommunens skolor: Jacobsskolan, Linnéskolan 
och Särskolan. Samverkan för bästa skola är Skolverkets 
sätt att stötta verksamhetsutveckling i skolor med 
särskilt stora utmaningar. Detta är Hässleholms kom-
muns andra samverkan. Under våren har skolorna 
och huvudmannen tillsammans med Skolverket tagit 
fram en nulägesanalys som ligger till grund för ett tre 
år långt samverkansavtal kring skolutveckling. 
 
Grönängsprojektet och nya förskolor 
Under senare delen av våren togs första spadtaget i 
det omfattande byggprojekt Grönängen. I fas ett 
kommer en ny idrottshall och en ny förskola anläggas 
på området. Dessa byggnader bedöms kunna tas i 
drift under våren 2022. Fas två omfattar renovering 
och omgestaltning av Grönängsskolan samt bygget 
av nya Silviaskolan. Ytterligare två förskolor påbörja-
des under våren. En ny förskola i västra Hässleholm 
och en ny förskola i Tormestorp som beräknas att 
vara klara under 2022. 
 
Hållbar förskola 
Tack vare medlemskap i forskningsinstitutet ifous 
har förskolan getts möjlighet att under tre år, med 
start hösten 2021, delta i ett nationellt utvecklings-
projekt med rubriken Hållbar förskola. Under våren 
2021 har organisationen förberett sig för deltagande, 
bland annat genom att utse kommunens nyckelper-
soner i projektet samt genom att delta i och genom-
föra digitala planeringsmöten. 

 

Omorganisation av administrativa funktioner  
Under våren genomfördes en omorganisation av ad-
ministrativa funktioner inom barn- och utbildnings-
förvaltningen. Syftet med förändringen var att öka 
det lokala stödet för verksamhetens rektorer.  

Måluppfyllelse 

 

   
Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvå-
narna 

God ekonomi 

  
Attraktiv ar-
betsgivare 

Hållbar pro-
duktion och        
konsumtion 

 
Samlad måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen bedöms som god inom två övergri-
pande mål och som delvis uppfylld inom två mål. 
Målet avseende ”God ekonomi” bedöms inte upp-
fyllt.  
 
Samhällsservice av hög kvalitet 
Utveckling av e-tjänster för att underlätta medbor-
garnas kontakt med förvaltningen pågår. Uppdate-
ring av information på webben fortgår löpande.  
 
Hög livskvalitet för kommuninvånarna  
Andelen elever som klarat kunskapskraven i alla äm-
nen i årskurs 6 låg på 62 procent vilket är ungefär 
samma nivå som föregående år. Resultatet för årskurs 
9 var 69 procent vilket är en liten minskning jämfört 
med föregående år. Värt att notera är att skillnaden 
mellan flickors och pojkars resultat har minskat med 
två meritpoäng i både årskurs 6 och 9. Skillnaderna i 
resultat mellan skolorna i årskurs 6 kvarstår men den 
har minskat i årskurs 9 med 30 meritpoäng. Medel-
meritpoängen för årskurs 9 är  216 poäng vilket är en 
liten ökning jämfört med föregående år. Andelen be-
höriga till gymnasiets yrkesprogram är 77,9 procent. 
Andelen gymnasieelever med examen inom tre år är 
67,4 procent, jämfört med 70,9 procent år 2020.  
 
God ekonomi 
Målvärdet att utfallet i bokslutet ska skilja sig mindre 
än 0,5 procent jämfört tilldelad ram bedöms inte 
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uppfyllas. I dagsläget mäts en negativ avvikelse om ca 
-1,48 procent.  
 
Attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaron bland skolledare har minskat jämfört 
2020. Medarbetarenkätens indexvärde avseende ”le-
darskap” inom förvaltningen är 79, vilket är samma 
nivå som föregående år.  
 
Hållbar produktion och konsumtion 
Det totala matsvinnet (både tallriks- och serveringss-
vinn) har minskat inom både förskola och skola un-
der året. Andelen närproducerade livsmedel uppgår 
till ca 70 procent och ekologiska livsmedel till ca 40 
procent och har legat på samma nivå de senaste åren.  
 
Ekonomisk helårsprognos 
Driftbudget  
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 
underskott med 21,5 mnkr.  

 
Gemensam administration och övergripande 
verksamheter -1,3 mnkr 
Avvikelsen beror i huvudsak på högre medellöner än 
budgeterat, ökade kostnader för digitala läromedel 
och personalomkostnader. Kostnader som reduce-
rats genom budgetjusteringar och vakanta tjänsteun-
derlag. 
 
Förskola och pedagogisk omsorg -5,8 mnkr 
Utöver ålagt besparingsuppdrag på 6,9 mnkr belastas 
verksamheterna med ökade kostnader för bidrag till 
fristående huvudmän dels på grund av fler barn dels 
på grund av ny aktör inom pedagogisk omsorg. Där-
till minskade interkommunala intäkter liksom intäk-
ter för etableringsbidrag och ökade kostnader för 
omfattande individuellt stöd. Minskat behov av per-
sonal och vikarier samt återhållsamhet vid återbesätt-
ning av vakanta tjänsteunderlag reducerar de ökade 
kostnaderna.  Stor koppling finns till pandemin.    
 
Grundskola, -11,5 mnkr 
Underskottet uppstår i huvudsak på grund av mins-
kad budget och lägre intäkter för fritidshemsavgifter. 
Då fler elever än beräknat väljer skolgång i fristående 
skolor ökar kostnaderna för bidrag. Även i den peda-
gogiska verksamheten överstiger kostnaderna tillde-
lad resurs. Då framför allt för olika former av stödin-
satser. Vakanta tjänsteunderlag bidrar till att reducera 
kostnadsökningarna i någon mån. 
 
Gymnasieskola, -4,8 mnkr 
Liksom förskolan har gymnasieskolan ålagts bespa-
ringsuppdag. Besparingsuppdraget uppgår till 6,3 

mnkr. Även här belastas verksamheterna med ökade 
kostnader för bidrag och interkommunala nettokost-
nader. Flera neddragningar har gjorts såsom pausad 
antagning till livsmedels- och restaurangprogrammet 
och estetiska programmet musik, utfasning av inrikt-
ning inom el-och energiprogrammet, ökat samarbete 
med komvux, inställda studieresor och minskade 
livsmedelskostnader.   
 
Särskola, +1,8 mnkr 
Sammantaget resultat av minskade personalkostna-
der, färre elever i annan kommun och lägre kostnader 
för elevtransporter.  
 
Investeringsbudget 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 
för 2021 uppgår till 14,2 mnkr och beräknas förbru-
kas i sin helhet. 
 
Utveckling på sikt 
Förstärkt ledningsorganisation 
En av de absolut viktigast åtgärderna för att skapa en 
långsiktigt framgångsrik och hållbar organisation är 
att ledningsorganisationen förstärks, både genom 
ökat stöd för skolledarskapet och en ökad täthet av 
skolledare.  
 
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 som med fri-
stående förskolor/skolor om medarbetare.  
 
Digitalisering 
Ett fortsatt utvecklingsarbete kring användningen av 
digitala tjänster och teknik är nödvändig. De senaste 
åren har tillgången av digitala verktyg ökat på grund 
av kommunens satsning på att elever i grundskola 
och gymnasieskola ska ha tillgång till en egen dator 
från och med årskurs 4.  
 
 

Drift, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

1 427,4 1 448,9 -21,5 971,1 924,4 

Investeringar, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

14,2 14,2 0                  5,3                  3,2 
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Socialnämnden 
Året så här långt 
En väg in för stöd och hjälp  
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om att effektivi-
sera lokaler i Hässleholms kommun beslutade social-
nämnden att byta ett antal lokaler för att minska kost-
nader men också för att ge bättre tillgänglighet och 
service. ”Verksamheterna möter i dagsläget våra 
medborgare utifrån att de arbetar med att ge service 
och stöd till medborgare, främst utifrån att man är 
nischad utifrån olika problemområden/målgrupper, 
vilket också gör att våra medborgare i värsta fall kan 
komma att besöka flera av de olika verksamheterna 
och att det brister i ’hela människan’ perspektivet då 
vi delar upp problemen i områden och inte ser till 
helheten.” Syftet med att lägga samman verksamhet 
var att skapa en verksamhet som tillsammans möter 
medborgarens behov och skräddarsyr lösningar, utan 
att medborgaren ska behöva söka runt till olika delar.  
I huset finns bland annat Individ- och familjesuppor-
ten dit man kan vända sig direkt för att få stöd och 
hjälp utifrån “fem fria samtal”. Stödet är kostnadsfritt 
och dokumenteras inte under den tiden. Vidare hittar 
man Budget och skuld dit man kan vända sig för att 
få hushållsekonomisk rådgivning kostnadsfritt.  
 
Många barn och unga behöver stöd 
Under en tioårsperiod har andelen barn och unga 
som är i behov av stöd från socialtjänsten ökat. 
2010 inkom det 1091 ansökningar och anmälningar 
på unika barn i Hässleholm, för att tio år senare 
vara uppe i 2932 ansökningar och anmälningar (ak-
tualiseringar). Totalt sett utgör det cirka 12 procent 
av alla barn och unga i Hässleholm. Det första halv-
året 2021 har det inkommit totalt 1251 aktuali-
seringar vilket skulle tyda på att trenden om ökning 
skulle brytas. Dock är det inte ovanligt att det inkom-
mer flera aktualiseringar under hösten. 
 
Fortsatta förändringar i arbetssätt hur vi är or-
ganiserade  
För att möta de krav som socialtjänstlagen och Soci-
alstyrelsen ger ut i föreskrifter om hur arbetet ska gå 
till så har förvaltningen gjort ytterligare förändringar 
under året. Utredningsarbetet för barn och unga är 
reglerat i tid och ska vara som längst fyra månader. 
För att klara uppdraget har man strukturerat upp ar-
betet för att tydliggöra olika moment i utrednings-
processen. Man har även mindre team om ett tydligt 
och nära ledarskap. 
 

Arbetet med våld i nära relationer är förändrat utifrån 
rekommendationer från Socialstyrelsen. Numera ut-
reds varje person, både vuxna och barn, av handläg-
gare som har som uppgift att utreda och bedöma 
skyddet. I de fall man behöver placeras så följer 
samma handläggare upp insatsen. Behöver man råd 
och stöd så kopplar man på Individ- och familjesup-
porten eller Familjerådgivning som kan erbjuda stöd 
till både offer och förövare. Det finns en särskild 
samordnare vars uppgift är att hålla samman vuxnas 
och barns process för bästa möjliga kvalitet och re-
sultat.  
 
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 

 
Samlad måluppfyllelse 
Två av de övergripande målen är på god väg att upp-
fyllas, ett är delvis uppfyllt och ett är inte uppfyllt. 
Målen som är kopplade till Samhällsservice av hög kvalitet 
redovisas i årsredovisningen.  
 
Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Ett liv fritt från droger ökar den psykiska hälsan och 
Novagården som mäter Känsla av sammanhang – 
KASAM visar att man som grupp höjt sitt värde en-
ligt målsättning.   
 
De förändringar som är gjorda utifrån våld i nära re-
lationer är under fortsatt utveckling. Kompetensen 
kring området bedöms vara god och rutiner och sam-
verkan fungerar bra. 
 
God ekonomi 
Socialförvaltningens ekonomi är inte i balans utan vi-
sar på underskott. Största orsaken är att antalet barn 
och unga med behov av stöd har ökat de senare åren, 
samtidigt så har det skett en drastisk kostnadsut-
veckling då den köpta vården kostar avsevärt mer per 
dygn än tidigare. Barn- och ungdomsvården kostar 
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mer per invånare i Hässleholm än andra kommuner i 
genomsnitt.  

Gällande missbruksvården så har omställningen till 
att skapa eget behandlingshem för vuxna gjort att 
kostnaden per brukare alltjämt ligger lägre i Hässle-
holm än genomsnittet av andra kommuner. Nettoav-
vikelsen för 2020 enligt KOLADA visar på cirka mi-
nus 5 procent vilket motsvarar cirka 11 miljoner kro-
nor, vilket indikerar att budgeten är för låg för upp-
draget.  

Attraktiv arbetsgivare 
Medarbetarundersökningen visar på ett för lågt index 
gällande Hållbart Medarbetar Engagemang – HME. 
Målet om ett indexvärde motsvarande 78 nåddes 
inte. Förvaltningens värde nådde 2021 upp till 74. De 
olika enheterna har haft som lägst indexvärde 50 och 
som högst 94. 
 
Hållbar produktion och konsumtion 
Inga invånare har blivit avvisade från nattjouren un-
der perioden och ingen har tvingats bo kvar på 
Novagården som alternativ till eget boende. 

Ekonomisk helårsprognos 
Totalt sett visar socialnämnden en prognos på 11,0 
mnkr i underskott jämfört med budget. Investerings-
budgeten visar en negativ avvikelse med 0,5 mnkr. 
Socialnämnden har lämnat in en begäran om utökad 
investeringsbudget till kommunstyrelsen för behand-
ling under 2021. 
 
VO Barn och unga -13,5 mnkr 
Prognosen för verksamhetsområdet visar på 13,5 
mnkr i underskott. Den stora orsaken på underskot-
tet är placeringskostnader. De höga inflöden av ären-
den på barn och unga har medfört höga placerings-
kostnader som budgeten inte är anpassad till. 
 
VO Mottag, stöd och support   +1,0 mnkr 
Prognosen visar överskott med cirka 1,0 mnkr som 
beror på vakanser fördelat över hela verksamhetsom-
rådet. 
 
Övergripande verksamheter      +1,5 mnkr 
Prognosen är 1,5 mnkr i överskott, vilket beror till 
stor del sjuklönekompensationer, samt vakant perso-
nal. 
 
Utveckling på sikt 
Den allra största utmaningen handlar om att allt fler 
barn och unga har behov av stöd från socialtjänsten. 
Konsekvensen av att fler barn och unga behöver stöd 

är att kostnadsutvecklingen drar i väg som en konse-
kvens av att den externa vården blir allt dyrare per 
dygn. Socialförvaltningen har sedan flera år arbetat 
strategiskt med att göra rätt saker gällande place-
ringar i extern vård bland annat genom att använda 
familjehem före dyra externa placeringar på hem för 
vård och boende. Vi kan påvisa att vi har en tydlig 
strategi som vi följer men det är ytterligare en utma-
ning som komplicerat det då det är svårt att hitta fa-
miljehem.  

Arbetet med att hitta alternativ till dyra placeringar 
måste fortgå och som en del i det är att hitta fler fa-
miljehem i egen regi och ge dem ett bättre stöd.  

Ytterligare en idé är att ett större antal kommuner går 
samman för att skapa en gemensam rekryteringsen-
het av familjehem. Som det är idag så är det stor kon-
kurrens om hemmen. Kommunerna skulle även 
kunna hjälpas åt genom att skapa insatser som inte är 
kostnadsdrivande för att ha kontroll på utvecklingen.  

Vi behöver öka det hemmabaserade arbetet till att bli 
mer intensivt och med skräddarsydda lösningar, samt 
att det erbjuds utanför kontorstid i syfte att minska 
externa placeringar. Både till barn 0–12 år samt deras 
föräldrar samt för unga. Ett konkret exempel är att 
starta ett team som arbetar högintensivt på hemma-
plan med unga. 

Tillsammans med Tre förvaltningar har vi en plane-
ring för att utvärdera det arbete vi redan gör, men 
också föra en dialog om det finns andra saker vi kan 
göra tillsammans för att möta behov tidigare och tyd-
ligare. Ett sammanhållet tidigt stöd behövs till barn 
och unga med symtom eller neuropsykiatriska dia-
gnoser. I syfte att förebygga självmedicinering och ett 
längre utanförskap upp i åldern. 

 
 

Drift, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

180,1 191,1 -11,0 125,8 119,6 

Investeringar, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

0,5 1,0 -0,5 0 0 
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Omsorgsnämnden 
Året så här långt 
Demografi 
Den demografiska utvecklingen med en ökning av 
antalet äldre visar sig i ökade ansökningar om hem-
tjänst och särskilt boende, samt hemsjukvård de sen-
aste månaderna. Volymförändringar ställer stora krav 
på att verksamheterna ska kunna hantera schemaänd-
ringar med kort varsel.  
 
Pandemin  
Pandemin har påverkat samtliga av förvaltningens 
verksamheter hela året och inneburit en högre arbets-
belastning för många medarbetare. Den har också 
påverkat förvaltningens ekonomi. 
 
Personal och kompetensförsörjning 
En av förvaltningens största utmaningar är kompe-
tensförsörjningen. Det är fortsatt svårt att attrahera, 
rekrytera och i vissa fall också behålla medarbetare 
inom flera yrkeskategorier. Arbetet med att försöka 
minska eller helt ta bort antalet delade turer pågår pa-
rallellt med att rekrytera heltidsanställda och arbetet 
med att kompetenshöja omvårdnadspersonalen ge-
nom utbildningar till undersköterska, specialistun-
dersköterska, handledning med mera. GAP-analysen 
avseende kompetens som genomförts i år kommer 
att uppdateras under hösten liksom den handlings-
plan som togs fram kopplat till analysen som gjordes 
då. Det är ett pågående arbete att med olika aktivite-
ter försöka minska gapet mellan förvaltningens per-
sonalresurser och 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. De digitala lösningarna är en del i att 
kvalitetssäkra att insatser utförs enligt beslut. Det un-
derlättar arbetet för personalen och personalresur-
serna kan användas på rätt sätt. Förvaltningen har 
flera olika tekniska hjälpmedel och funktioner. En 
förutsättning för att kunna fortsätta utvecklingen är 
att de lokaler som verksamheten bedrivs i rustas för 
att klara olika tekniska lösningar. Förvaltningen kom-
mer att ta fram en handlingsplan utifrån den kom-
munövergripande strategin ”Digitalt först”. 
 
 

 

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 

 
Samlad måluppfyllelse 
Tre av de fem övergripande målen bedöms inte som 
uppfyllda, ett mål är delvis uppfyllt och måluppfyl-
lelse för Samhällsservice av hög kvalitet redovisas först i 
årsredovisningen.  
 
Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Ett av tre nämndmål inom det övergripande målet 
följs upp i samband med delårsrapporten. Målet att 
öka antalet medarbetare med minst 16 personer ge-
nom samarbete med arbetsmarknadsenheten och Ar-
betsförmedlingen nås inte. Sannolikt är detta en pan-
demieffekt. 
 
God ekonomi 
Omsorgsnämndens kopplade nämndmål är formule-
rat som en ekonomi i balans. Avstämda indikatorer av-
ser ekonomiskt utfall och nettokostnadsavvikelser 
mot riket. De visar att målet är delvis uppnått alter-
nativt inte uppnås avseende nettokostnadsavvikelse 
för år 2020, och inte uppnås vad gäller budgetavvi-
kelse för år 2021.  
 
Attraktiv arbetsgivare 
Indikatorn kopplad till nämndens mål Omsorgsförvalt-
ningen ska ha attraktiva arbetsförhållande där medarbetarnas 
kompentens tas vara på bästa sätt visar ett oförändrat – 
gult -resultat jämfört med 2020.  
 
Den totala sjukfrånvaron fram till maj visar en högre 
nivå – rött – än förväntat, men är dock något lägre 
än samma period 2020 då inte hela första halvan av 
året påverkades av pandemin. Detsamma gäller för 
korttidsfrånvaron. 
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Hållbar produktion och konsumtion 
Omsorgsnämnden har tre nedbrutna mål knutna till 
detta fullmäktigemål. Avseende antalet miljöfordon 
så har de ökat drastiskt och ligger högt över målet för 
året. Omsättningen av inventarier inom Ge och Få 
har minskat första halvåret 2021 jämfört samma pe-
riod 2020. Matsvinnsmätningar har inte kunnat ge-
nomföras i önskad utsträckning då fokus också under 
våren och sommaren främst varit att hantera pande-
min och dess effekter.  
  
Ekonomisk helårsprognos 
Omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 
helårsbasis med -5,8 mnkr inklusive kostnader för 
Covid. En förbättring mot föregående prognos med 
39,0 mnkr. I prognosen ingår bedömda kostnader 
för Covid med 40,0 mnkr, en minskning med 12 
mnkr. 
 
Ordinärt boende -2,6 mnkr 
Underskottet förklaras av högre bemanning under 
storhelgerna utifrån risken med tredje våg av Covid. 
Även högre sjukfrånvaro har bidragit till underskot-
tet. 
 
Särskilt boende -6,0 mnkr 
Kostnader för särskilda Covidenheten prognostise-
ras till 8,0 mnkr, vilket saknas i budget. Övrig verk-
samhet inom särskilt boende visar positiv prognos 
med 2,0 mnkr.  
 
Kök, hälso- och sjukvård, förebyggande verk-
samhet -37,1 mnkr 
Kostnader för personlig skyddsutrustning kopplat till 
pandemin redovisas här, och prognosticeras till -32,0 
mnkr. Inom HSL-enheten har svårigheter att rekry-
tera personal inneburit omfattande extrakostnader. 
Förvaltningens restauranger/matsalar har hållits 
stängda januari-juli till följd av pandemin. Inom om-
rådet Rehab är det svårt att rekrytera legitimerad per-
sonal. 
 
Funktionsnedsättning stöd och service + 12,0 
mnkr 
Största förklaringen till överskottet är att volymen 
inom personlig assistans har haft en kraftig volym-
minskning till följd av färre beslut. Många av övriga 
verksamheter inom FSS har haft lägre utförande av 
beviljade insatser till följd av Covid-pandemin, vilket 
ger överskott mot budget. Ett nytt barnboende öpp-
nar under september, vilket inte budgeteras.   
 

Köpt verksamhet, Myndighetsenheten +5,9 
mnkr 
I huvudsak förklaras budgetavvikelsen av minskad 
volym av köpta platser. Året har hittills, som inom 
alla andra verksamheter, präglats av Corona-pande-
min. Myndighetsenheten har haft färre ansökningar 
om hemtjänst och särskilt boende och färre vårdpla-
neringar på sjukhus.  
 
Administration och gemensamt +22,0 mnkr 
Statsbidrag från Socialstyrelsen för att säkerställa en 
god vård för omsorg av äldre personer har erhållits 
med 24,2 mnkr. Bedömningen är att 2,2 mnkr av 
statsbidraget kommer att användas under 2021. 
 
Utveckling på sikt 
Kompetensförsörjning: 
En viktig aspekt för att vara en attraktiv arbetsgivare 
är att tillvarata kompetens och kunna erbjuda karriär-
vägar inom organisationen. Under hösten kommer 
ett arbete med förvaltningens chefer att påbörjas i 
syfte att stärka samarbetet mellan verksamhetsområ-
den. 
 
Omställningen till en god och nära vård 
Tillsammans med övriga kommuner i Skåne nordost, 
primärvården och slutenvården har Hässleholms 
kommun en stor utmaning då alltmer av sjukvården 
flyttas utanför sjukhusen.  
 
Kostorganisation: 
Beslut om att flytta över kostorganisationen till tek-
niska förvaltningen från och med kommande års-
skifte är fattat och förberedelsearbetet pågår.  
 
Patientsäkerheten: 
En handlingsplan utifrån 2020 års patientsäkerhets-
berättelse är framtagen innehållande ett helhetsgrepp 
i frågan och arbete pågår.  
 
Lokaler: 
Dagens och framtidens behov av funktionella lokaler 
är utgångspunkten i den översyn av förvaltningens 
lokaler som inletts.  
 

Drift, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse 
Delår 
2021 

Delår 
2020 

1 147,7 1 153,5 -5,8 761,6 711,5 

Investeringar, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse 
Delår 
2021 

Delår 
2020 

2,8 2,8 0,0 0,5 0,3 
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Miljö- och stadsbyggnads-
nämnden 
Året så här långt 
Övergripande förändringar  
Ny lantmäterichef och bygglovschef på plats medför 
en ökad stabilitet inom förvaltningen. Personalom-
sättningen är dock fortsatt relativt hög vilket medför 
en sårbarhet inom olika kompetensområden. Byggav-
delningen har utökats med en samhällsbyggnadsjurist 
med fokus på frågor som rör tillsyn enligt plan- och 
bygglagen. Uppföljning av införd tidsredovisning för 
förvaltningen har gjorts. Resultatet har medfört för-
slag på mindre justeringar av förvaltningens taxor. 
 
Införande av ny GIS-plattform 
Ett nytt verksamhetssystem för GIS (Geografiskt In-
formationssystem) är upphandlat och införs under 
hösten. Systemet kommer att gynna medborgare och 
tjänsteorganisationen genom tillgång till geografiska 
data på ett bättre, tydligare, mer användarvänligt och 
effektivare sätt än idag.   
 
Digitalisering med medborgarfokus 
Robottjänsten ATOM är införd och hjälper till att ef-
fektivisera handläggningen genom att frigöra tid för 
bygglovshandläggaren. E-tjänst för ritningsbeställning 
på fastigheter är införd. Hemsidan har utvecklats för 
ökad tydlighet och tillgänglighet. En medborgarenkät 
används i syfte att mäta kundnöjdheten vid hantering 
av bygglovsärende. 
 
Översiktliga planeringsunderlag  
Kulturmiljöstrategi för kommunen samt kulturmiljö-
plan staden Hässleholm har antagits. Dokumenten ut-
gör underlag inför kommande planering och bidrar till 
att sprida information om Hässleholms utveckling ge-
nom historien. Ett förslag till naturvårdsplan har fär-
digställts och har ställts ut för synpunkter under som-
maren. Energi- och klimatplanen, som är ett styrdo-
kument för att utveckla en långsiktigt hållbar kom-
mun, förväntas antas av kommunfullmäktige under 
hösten. 
 
ÖP på väg mot granskningsskede 
Samrådsförslaget för översiktsplanen har omarbetats 
efter inkomna synpunkter och bland annat har miljö-
bedömningen kompletterats. Förslaget är nu på väg 
upp för politisk behandling och ska ut på granskning. 
  
Detaljplaner  
Fram till halvårsskiftet har fem detaljplaner antagits. 
Utbyggnaden av Hässleholms sjukhus är därmed 

säkrad och nästa steg är en bygglovsansökan innan 
byggstart kan ske.  Detaljplaner för bostäder vid Kyrk-
skolan och inom kvarteret Fasanen har antagits vilket 
möjliggör drygt 100 nya bostäder i centralt läge. De-
taljplaner har antagits för ett mindre antal bostäder i 
Sösdala och Ballingslöv.  
  
Antalet bygglov och anmälan fortsatt hög 
Under året 2021 har byggavdelningen haft en fortsatt 
hög ärendeingång. Det höga ärendeinflödet bedöms 
till stor del vara en pandemieffekt. Ärendeinflödet har 
under 2020 och 2021 varit högre än tidigare år. Trots 
en tendens av utplaning av inkomna ärenden 2021 så 
finns fortfarande en ärendeskuld från föregående år. 
Detta har lett till att handläggningstiderna för bygglov, 
förhandsbesked och anmälningsärenden har ökat från 
21 dagar 2020 till 29 dagar 2021. Antalet beställningar 
av nybyggnadskartor dubblerades under första halv-
året jämfört med samma period förra året. 
  
Pandemins påverkan  
Första halvåret av 2021 har fortsatt varit präglad av 
pandemin. Förvaltningen har i hög grad arbetat hem-
ifrån på grund av gällande restriktioner men har trots 
detta fungerat bra genom hela perioden.  Energi- och 
klimatrådgivningen har haft föreläsningar on-line vil-
ket lett till att fler kunnat nås än tidigare. Dessa före-
läsningar har varit mycket uppskattade. Miljöavdel-
ningen har arbetat med förebyggande tillsyn inom 
trängsel med anledning av de restriktioner som fun-
nits med anledning av pandemin. Tillsynen har gett ett 
gott resultat då ytterst få klagomål har registrerats. 
 
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 

 
Samlad måluppfyllelse  
Två av de övergripande målen bedöms som delvis 
uppfyllda och två mål är på väg att uppfyllas. Målet 
avseende ”God ekonomi” redovisas först i årsredo-
visningen.  
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Samhällsservice av hög kvalitet 
Fortsatt arbete med en effektivering och ytterligare di-
gitalisering av förvaltningens arbetssätt pågår. En e-
tjänst har driftsatts och det är uppehåll i avfallshämt-
ning. Arbetet med ytterligare sju e-tjänster har påbör-
jats inom miljöområdet. 

I årets servicemätning NKI ses en ökning framför allt 
inom miljötillsyn, medan livsmedel och byggsidan 
minskade något.  

Under pandemin har arbete med utveckling- och kva-
litetsarbete varit en stor utmaning, särskilt med mer-
parten av medarbetarna på distans. Fokus har varit att 
fortsatt upprätthålla god service till medborga-
ren. Förvaltningen har rekryterat en samhällsbygg-
nadsjurist med fokus på tillsyn inom plan- och bygg-
lagstiftning (PBL) för att ge en ökad möjlighet att ar-
beta med tillsynsärenden enligt PBL. Antalet på-
gående tillsynsärenden fortsätter att öka.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Kommunfullmäktiges mål om att antalet färdigställda 
bostäder ska vara minst 200 om året förväntas bli 
uppfyllt vid årets slut. Vid mätningen används anta-
let slutbesked som under år 2020 var 260 och till och 
med juli 2021 i år var 67. Ärendeingången är fortsatt 
hög och under första halvåret 2021 gavs 109 startbe-
sked för bostäder. För att möta upp ökat ärendeinflö-
det, skapa bättre arbetsmiljö och ge ökad kvalitet i 
handläggningen utökas verksamheten med ytterligare 
en handläggartjänst. 

Attraktiv arbetsgivare  
Resultatet av årets medarbetarenkät är en klar förbätt-
ring mot föregående år och beror sannolikt på ökad 
stabilitet i organisationen, att förvaltningen kontinu-
erligt arbetar med arbetsmiljön och att det har skapats 
goda förutsättningar för flexibelt arbete under pande-
min.  

Hållbar produktion och konsumtion  
Målet om att bidra till ökad kunskap om effektiv ener-
gianvändning i verksamheter bedöms kunna uppnås 
under året via kombinerande tillsyns- och rådgiv-
ningsbesök.  

Ekonomisk helårsprognos 
Prognosen pekar på budget i balans  
Årets budget har fortsatt präglats av återhållsamhet 
och utveckling och förbättring av kostnadskontroll 
har varit i fokus.   

Åtgärder för balans i budget  
Verksamheten gällande nämnden prognostiserar ett 
överskott på personalkostnaderna, bland annat på 

grund av ett nämndssammanträde mindre än beräk-
nat. Det balanseras dock upp av ökade kostnader gäl-
lande införande av ett stadsbyggnadspris samt ökade 
supportkostnader för ärendehanteringssystemet RX 
Nämnd. 
Intäkterna på både bygg- och miljöverksamheterna är 
svårprognostiserade då det är svårt att förutse pande-
mins påverkan på ärendeingången och eventuella 
kundförluster. Då handläggningstider på lovärenden 
inte hålls (med anledning av ökad ärendeingång) ger 
det minskade intäkter som följd. Ärendeökningen be-
räknas dock kompensera för bortfallet samt utökning 
av tjänst. Prognosen i dagsläget är att budgeten är i 
balans vid årets slut. 

Utveckling på sikt 
Ekonomistyrning 
Under första delen av 2021 gjordes en genomlysning 
av tidrapporteringssystemet med avsikt att se vad för-
valtningen läger sin tid på och om den kan eller ska 
påföras skattekollektivet eller finansieras genom avgif-
ter. Förvaltningen har utifrån detta gjort en mindre 
taxeöversyn samt påbörjat ett arbete med översyn av 
delegationsordning. Detta som ett steg i ledet för att 
både skapa smidigare myndighetsprocesser samt att 
hitta en mer rättvis debitering för myndighetsutöv-
ning mot den enskilde. 

Digitalisering 
Främst fokuseras på framtagande av e-tjänster för att 
öka tillgängligheten för våra medborgare till exempel 
för många av våra mätuppdragsbeställningar, som be-
ställning av nybyggnadskarta och gränsvisning.   

Digitala detaljplaner 
Förvaltningen förbereder sig för kravet på digitala de-
taljplaner som införs 2022. Detta med framtagande av 
arbetsrutiner och test av de system som används. 

Tidredovisningssystem 
Sedan drygt ett år tillbaka tidsredovisar alla medarbe-
tare på förvaltningen, vilket möjliggör en uppföljning 
av täckningsgraden. Systemet bör kunna utvecklas så 
att det kan fungera som underlag i ekonomihante-
ringsprocessen. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

28.0 28.0 0.0 19,5 19,6

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2021 Delår 2020 

2.0 1.6 0.4 0.4 0.0 
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Hässleholms Industri- 
byggnads AB 
Med dotterbolagen Hässleholm Norra Station AB, Hässle-
holm M6 AB och Byggaren 3 Fastighets AB 

2021-01-01 – 2021-08-31 
Året så här långt 
Årets verksamhet 
Förvaltning och utveckling av bolagets mark och fas-
tighetsbestånd har i huvudsak utförts i enlighet med 
fastställd budget. 

Upphandling av skogsentreprenör för avverknings-
rätter, skogsprodukter och virkesrelaterade skogs-
brukstjänster har genomförts och kontrakt är tecknat 
för 2021–2022 års skogsbruk. Inom Hovdala/Möl-
leröd har skoglig skötsel och föryngringsavverkning 
utförts enligt budget. HIBAB har under hösten 2018 
ansökt om lagligförklaring av Hammarmölledamm 
och tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Huvud-
förhandlingar i Mark och Miljödomstolen hölls den 
26 augusti 2021. 

Projekt 
Inom projekt Norra Station har HIBAB ansökt om 
planändring för byggnation av parkeringsdäck ovan 
mark mot väster sam en utökad byggrätt mot öster 
avseende hus M3–M5. Nybyggnation av hus M4, 
4 500 kvm kontorslokaler, pågår och hyreskontrakt 
har tecknats för 100 procent av hyresvärdet. Pro-
jektet är kostnadsberäknat till maximalt 100 mnkr 
och med en planerad inflyttning till årsskiftet 2021–
2022.  

Januari 2020 tecknade HIBAB ett hyreskontrakt för 
100 procent av hyresvärdet inom Terminalen 1. 
HIBAB har genomfört en upphandling benämnd 
Ombyggnad av Industrilokaler, Del av Terminalen 
1. Sista anbudsdag i Upphandlingen var den 24 au-
gusti 2020. Upphandlingen har blivit föremål för
överprövning. Förvaltningsrätten har 2021-05-26
meddelat DOM och avslår klagandes ansökan. Nytt
hyreskontrakt har tecknats på 10 år med in-
flyttning 1juli 2022. Ombyggnaden är kost-
nadsberäknad till maximalt 17,0 mnkr.

Köp och försäljning 
Ett köpekontrakt har tecknats för Hässle-
holm 88:12 med tillträde den 26 mars 2021. 
Köpeskillingen var 7,7 mnkr för fastigheten 
om 5 300 kvm mark och 1 430 kvm byggnad. Inga 
avyttringar av fastigheter har skett. I september 2020 

redovisade Länsstyrelsen ett förslag till att bilda na-
turreservat på del av Tormestorp 5:31, omfattande 
320,1 ha, varav cirka 10,5 ha är vatten. Styrelsen har 
beslutat att ge uppdrag åt VD att fortsätta förhand-
lingar med Länsstyrelsen med reservation för Ham-
marmölledamm och stambana för höghastighetståg. 
Överenskommelse om intrångsersättning inför be-
slut om bildande av naturreservat har tecknats i juli 
2021. Intrångsersättning om 53,3 mnkr skall erläggas 
innan årsskiftet. Den 23 april 2021 har ett brev med 
rätt att påkalla optionsavtal för Hässleholm M6 AB 
mottagits. Optionsavtalet ger möjlighet att påkalla 
tillträde till aktierna i dotterbolaget den 1 maj 2022. 

Ekonomisk helårsprognos 
Prognosen för helår pekar på ett resultat före skatt på 
5,1 mnkr för HIBAB. Prognosen för de andra bola-
gen är bedömd till -0,1 mnkr i resultat för Hässle-
holms Norra Station AB, 0,2 mnkr för Hässleholms 
M6 AB och 0,3 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. Inom koncernen ar-
betas efter en tydlig hållbarhetsprofil där hållbarhet 
är en självklar integrerad del i all verksamhet. Energi-
effektivisering, gröna hyresavtal och miljöcertifiering 
är kontinuerliga hållbarhetsmål. Norra Station hus 
M4 har certifierats enligt Miljöbyggnad silver i juni 
2021. Styrelsen har gett VD och personal i uppdrag 
att under 2021 genomföra Hållbarhetskollen, en kart-
läggning av var bolaget står i dag och hur det ska ar-
beta vidare med hållbarhetsfrågor. Arbetet ska redo-
visas vid årets strategimöte och därefter ska en Håll-
barhetspolicy för HIBAB koncernen antas. 

Utveckling på sikt 
Ytterligare förvärv av strategiska fastigheter kan bli 
aktuella, då vakansgraden i fastighetsbeståndet är re-
lativt låg. 

Resultatsammanställning före skatt, tkr 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Avvikelse Delår 

2021 
Delår 
2020 

HIBAB 2 491 5 147 2 656 7 931 12 465 

Hlm Nstn AB -147 -147 0 -143 -29 

Hlm M6 AB 74 194 120 442 14 

Byggaren 3 317 317 0 594 154
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2021 01 01-2021 08 31 
Året så här långt 
44 lägenheter på Garnisonen har färdigställts under 
mars. 22 lägenheter blev klara redan förra året medan 
resterande 22 lägenheter blev klara i mars. En del 
markarbete återstår som beräknas vara klart under 
hösten. Byggnation av 6 marklägenheter i Vinslöv 
blev klara i början av juni och samtliga lägenheter är 
uthyrda sedan mitten av juni. Ombyggnation av mäs-
sen på garnisonen pågår enligt planerat och 3 lägen-
heter beräknas vara klara för inflyttning i början av 
november. Planering för byggnation av lägenheter i 
Hästveda är påbörjad. 

Uthyrning 
Uthyrningen går bra med en total uthyrningsgrad på 
99,2 procent. Dessvärre har vi fortfarande en lägen-
het på Lövgatan som stått tom under hela året. Trots 
riktad marknadsföring i lokalpress har det inte varit 
så stort intresse för den. Men av de nybyggda lägen-
heterna på Garnisonen är samtliga uthyrda. 

Underhåll/investeringar 
Under perioden har investeringarna totalt uppgått till 
26,8 mnkr och huvuddelen avser våra pågående ny-
byggen. Renovering av socklar på Ljungdalaområdet 
och renovering av balkonger på Hanåsvägen i Sös-
dala har gjorts. En del fönsterbyten har skett på 
Strandgatan i Vittsjö, Stenbocksgatan i Tyringe samt 
Solgården i Hästveda. Anbud på fasadbyte på 
Slättarödsvägen i Bjärnum har inkommit, men något 
beslut är inte fattat ännu. 

Ekonomisk helårsprognos 
Kostnadsutveckling 
Bolagets kostnadsutveckling för 2021 avseende 
driftskostnader har varit högre än förra året under 
samma period. Detta kan förklaras med att våren har 
varit betydligt kallare än föregående år. De finansiella 
kostnaderna har minskat jämfört med föregående år. 
Under juni 2020 omsattes ett lån till ett med 
betydligt lägre ränta vilket lett till en besparing 
på 600 tkr för perioden. I juni i år omsattes 
ytterligare ett lån där också räntekostnaden 
blev lägre, vilket beräknas ge en besparing på 
200 tkr på årsbasis.  

Helårsprognos 
Prognosen för 2021 visar ett resultat som ligger på 
19 300 tkr. Förhoppningsvis kommer både inre och 
yttre underhåll i gång lite mer efter coronapandemin. 
Det planeras för en hel del yttre underhåll, såsom 
byte av garageportar på Ljungdala. Det kommer 
också ske VD-byte under hösten varvid personal-
kostnaden kommer vara högre än budgeterat. 

Måluppfyllelse 
Hässlehem AB har antagit ett antal mål för bolagets 
verksamhet tillsammans med bolagets styrelse. De 
uppsatta målen gäller  

•Ekonomi
•Energisparåtgärder
•Nybyggnation

Styrelsen har beslutat om att Hässlehem ska gå med 
i Allmännyttans klimatinitiativ vilket innebär att all-
männyttan ska vara fossilfri samt ha 30 procent lägre 
energianvändning fram till år 2030, detta innebär att 
vi kommer att behöva ta till oss ny kunskap och sam-
tidigt bidra med egen kunskap till andra företag. Ut-
fallen kommer att rapporteras kontinuerligt till Sveri-
ges Allmännytta och följas upp årligen fram till 2030. 

Utveckling på sikt 
Med hänsyn till pågående och kommande investe-
ringar i nybyggnation, måste bolagets resultat de 
kommande åren hållas eller ökas för att kunna klara 
kommande nyinvesteringar samt att klara framtida 
underhåll och reinvesteringar så att bolagets ekonomi 
inte riskeras. Vi har även en risk med nedskrivningar 
på vissa av våra fastigheter och då främst när det gäl-
ler nybyggnation, vilket har en direkt resultatpåver-
kan. 

Bolaget kommer under året att försöka få tillgång till 
mer detaljplanerad mark för att bolaget ska ha en 
möjlighet att planera för framtiden för att kunna nå 
upp till antalet nybyggda lägenheter i bolagets ägardi-
rektiv. 

Resultatsammanställning, tkr 

  
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse  Delår 2021 Delår 2020 

Resultat före skatt 15 214 19 300 4 086 20 795 18 258 
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Hässleholm Miljö AB
Året så här långt 
År 2021 påverkas starkt av den fusion mellan Häss-
leholms Vatten AB och Hässleholm Miljö AB som 
genomfördes i början av året. För att skapa en ge-
mensam företagskultur har ett värdegrundsarbete 
och ett varumärkesarbete pågått i syfte att stärka 
bolagets verksamheter i det som nu är ett gemen-
samt bolag.  

Coronapandemin har påverkat oss mycket i och 
med att alla medarbetare som kan arbetar hemifrån 
för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för 
de medarbetare som måste vara på plats för att ut-
föra sitt arbete. Leverans av fjärrvärme, vatten och 
avlopp (VA), insamling av avfall samt mottagning 
av avfall på HKC har dock pågått utan avbrott av 
pandemikaraktär. Tack alla fantastiska medarbetare 
för era olika insatser som har möjliggjort detta! 

På HKC har sluttäckningen av den gamla deponin 
gått in i sin slutfas och beräknas vara klar under 
hösten. Tack vare vårt nya bomsystem, som nu-
mera finns installerat på alla våra återvinningscen-
traler främst av ett arbetsmiljöbehov, har vi även 
fått möjlighet att studera besökstätheten på ett nytt 
sätt. Detta har resulterat i ändrade öppettider på 
återvinningscentralen i Vankiva och öppethållande 
under ytterligare en dag i månaden på återvinnings-
centralen i Tyringe. En uppgradering av vår fjärr-
värmeanläggning i Tyringe pågår i syfte att hålla an-
läggningen uppdaterad med den senaste tekniken 
och för löpande underhåll. De synergiinvesteringar 
som genomfördes i samband med uppförandet av 
den nya ackumulatorn i Hässleholm håller på att av-
slutas. Det årliga underhållsstoppet av avfallspan-
nan har genomförts enligt plan. VA-verksamheten 
har ett flertal projekt igång. VA-sanering i Helsing-
borgsvägen är ett synligt bevis på detta och den 
kommer att pågå under ytterligare några veckor. 
Renovering av pumpstationerna vid Ormanäs och 
Björkviken har genomförts med tillfredsställande 
resultat och de miljömässiga och funktionella målen 
med investeringen har uppnåtts.  

Ekonomisk helårsprognos 
Under sommaren har HKC återtagit den ka-
pacitetsnedgång som inledde året. Prognosen 
är god och beräknas hamna över budget. 
Fjärrvärmen beräknas hålla sin budget och 

Insamlingen har goda förutsättningar att vara sub-
ventionsoberoende. VA-verksamheten har stora 
kostnader för reparationer och arbetsmiljöåtgärder 
och har en något negativ prognos. Sammantaget 
för hela bolaget är prognosen för helåret positiv. 

Måluppfyllelse 
Många verksamhetsmål är satta med årsvis avstäm-
ning. Vissa mål sattes med ett hopp om att coro-
napandemin skulle avmattas tidigt under året. Så 
har inte skett och det återstår att se hur måluppfyl-
lelsen faller ut. 

Utveckling på sikt 
HKC hade en lägre mottagningskapacitet under 
första delen av året men har med råge tagit igen 
detta under sommaren. Inflödet av verksamhets-
avfall är nu i fas med samma period föregående år 
och vi ser ingen avmattning under resterande del 
av året. Fjärrvärmen har hittills haft ett normalår 
och går fortsatt bra. Vår förhoppning är att det 
fortsätter på detta sätt även under resten av året. 
Utmaningarna för fjärrvärmen är klimatrelaterade 
men även utmaningar inom produktionseffektivi-
serings-, skatte- och miljölagstiftningsområdet är 
ständigt närvarande. Utredningen kring Tillstånds-
pliktigt insamlingssystem för hushållsavfall pågår 
och under hösten kommer ett förslag inför fram-
tida hantering och ansvar att läggas fram för be-
slut. Starttidpunkten är fortsatt planerad till 2023-
01-01. VA-verksamheten står inför stora utma-
ningar i infrastruktur avseende både renovering
och förnyelse. Finansieringsbehovet framöver är
därför betydande. Med en så pass kapitaltung
verksamhet med stor trögrörlighet som HMAB
har, i och med VA-verksamhet och fjärrvärme-
verksamhet, så är den finansiella kostnadsutveckl-
ingen en viktig parameter inför framtiden. Varje
förändring av de finansiella kostnaderna påverkar
våra kunder, varav de flesta även är medborgare i
Hässleholms kommun. Renhållnings-, fjärrvärme- 
och VA-taxorna är ju taxor som beslutas inom
kommunen på olika sätt.

Resultatsammanställning, tkr 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse  Delår 2021 Delår 2020 

Resultat före skatt 9 109 12 562 3 453 6 725 844 
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sida 

Hässleholms kommun ∙ Stadshuset ∙ 281 80 Hässleholm ∙ vxl 0451-26 70 00 

48

Hässleholms 
kommun 

► Hässleholm nästa. 
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