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Kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 243 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024
antas med följande tilläggsyrkande:

Följande ändringar gjordes efter ett tilläggsyrkande från Hanna Nilsson (SD):

• Att Sösdala simhall renoveras och det tillförs ytterligare 25 miljoner år 2023 för detta ända-
mål och att 750 000 kr i drift arbetas in i budgeten från 2023 samt ytterligare 750 000 kr från
2024.

• Att posten Fontänhus och dess finansiering stryks ur budgeten.

• Att verksamhetsbidraget för föreningar som innefattas av befintliga regler för bidrag till för-
eningar höjs från 6,80 kr till 9,00 kr.

• Att inköp görs av arbetskläder för utevistelse till förskole- samt fritidspersonal och att 793
000 kr avsätts i driftbudgeten år 2022. Från och med år 2023 och framåt ska 250 000 kr till-
föras budgeten för detta ändamål.

• Att Hässleholms kommuns samtliga nämnder aktivt arbetar för att stoppa den av kommun-
fullmäktige beslutade nya höghastighetsjärnvägen om denna inte byggs längs med den befint-
liga banan med anpassad hastighet.

Följande ändringar gjordes efter ett tilläggsyrkande från Lena Wallentheim (S):

• Att tillskjuta omsorgsnämndens driftbudget 240 000 kr för år 2022, samt ytterligare 100 000
kr för år 2023 och ytterligare 100 000 kronor för år 2024 för att kunna höja aktivitetsersätt-
ningen inom daglig verksamhet. Det innebär en ökning med 5 kr/dag och brukare år 2022,
ytterligare 2 kr/dag och brukare år 2023 och ytterligare 2 kronor/dag och brukare år 2024.

• Att tillskjuta tekniska nämndens investeringsbudget 300 000 kr årligen under perioden 2022-
2024 för fasadbelysning och utsmyckning.

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2022.

3. Kommunstyrelsen får under 2022 låna 142 miljoner kronor, internt eller externt, till investe-
ringar inklusive fastighetsköp.

Kommunfullmäktige beslutar därtill ge tekniska nämnden följande uppdrag: 

1. Tillse att planarbetet genomförs under år 2022 för att öppna upp Magasinsgatan mot Via-
duktsrondellen i Hässleholm.

2. Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regelverket. Redovisning ska
ske på kommunstyrelsen den 26 september 2022. Redovisningsmaterialet ska vara kansliet
tillhanda senast den 17 september 2022.

3. I kommande markanvisningsavtal ska (om möjligt) byggnation av bostadsrätter och ägarlä-
genheter prioriteras före hyresrätter i syfte att uppnå en blandad bebyggelse gällande upplå-
telseformer. Uppföljning ska ske årligen på kommunstyrelsens sammanträde i december.
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Så här fördelas skattepengarna 2022 
100 kronor i skatt till kommunen fördelas så här 2022 

43,62 Barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och kulturskola 
33,40 Vård och omsorg om äldre samt verksamhet för funktionshindrade 
5,79 Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna 
4,36 Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd 
3,78 Gemensam verksamhet (bland annat kansli-, ekonomi-, personal-, 

informations- och IT-funktionerna) 
3,53 Bibliotek, kultur och fritidsverksamhet 
3,02 Gator, vägar, förvaltning av fastigheter samt park och mark 
1,24 Räddningstjänst 
0,88 Planarbete, lantmäteriverksamhet samt miljö och hälsoskydd 
0,21 Överförmyndarverksamhet 
0,12 Årets resultat 
0,06 Kommunrevision 

Kommunens organisation            Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

Val· 

Över 
förmyndaren 

Kommunstyrelsen 

Arbetsmarknads
nämnden 

utbildningsnämnden 

fritidsnämnden 

Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden 

Hässleholms kommun 

Kommunlednings· 
1--t förvaltningen 

1--t Arbetsmarknads• 
förvaltningen 

Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Kultur• och 
fritidsförvaltningen 

Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

I 
Hässlehem AB 

Hässleholm Miljö AB 

Hässleholms fibernät 
holdingAB 
-HJssieholms fibernät AB 

Hässleholms 
lndustiQYggnads AB 
-Hlssleholm Norra Station AB 
-Hlssleholm M6 AB 
-Byggaren 3 Fastighen AB 

Politisk 

or11anlsation 

Förvaltningar 

Bolag 

Mand.1tfnrd<>lning i kommunfullmäktige 201!!-2022 

V:lnsierpartiet 2 

l\1iljöpartiet 2 

Llbcralcm~J 

folkets vru 4 

Kristdernokrntema 4 

Centerpartiet 5 

A-1oderntern:l 10 

S,-erigedemokrntema 16 

Soc:i~den.1okrotern:l 15 

Av de totalt 61 ledamöterna är 28 kvinnor och 33 män 



Strategisk plan 2022-2024
Mål- och resultatstyrning 

Mål- och resultatstyrning handlar om att planera 
och genomföra verksamheten utifrån mål för att 
därefter analysera och utvärdera både resultatet och 
målen i sig. Genom att synliggöra resultatet och 
göra jämförelser skapar kommunen en grogrund 
för ständiga förbättringar och en lärande organisat-
ion. 

Målstyrningsmodellen 

I mars 2011 fattade kommun-
fullmäktige beslut om en mål-
styrningsmodell i syfte att för-
stärka det strategiska perspekti-
vet och skapa en röd tråd i 
styrningen för att därigenom 
öka transparensen och effekti-
viteten i kommunens verksam-
het.  

Målhierarki 

Arbetet med att formulera mål 
inleds med att nämnder och 
förvaltningar gör en omvärldsanalys. Denna analys 
innehåller en beskrivning och bedömning av fram-
tida utmaningar och möjligheter för Hässleholms 
kommun. Utifrån omvärldsanalysen och utvärde-
ringen i årsuppföljningen utformar kommunfull-
mäktige en strategisk plan, som beskriver den fram-
tida ambitionsnivån i form av övergripande mål 
och inriktningsmål. Nämnderna har därefter till 
uppgift att ta emot dessa stafettpinnar och 
formulera egna mål. 

Årshjulet 

I årshjulet klargörs arbetet med planering och uppfölj-
ning. Året inleds med att nämnder och styrelser följer 
upp och analyserar föregående års resultat och 
måluppfyllelse i sina verksamhetsberättelser. Utvärde-
ringen tillsammans med nämndernas omvärldsana-
lyser ligger till grund för dialogen om den strategiska 
inriktningen och budgettilldelningen. Vid budgetbe-
redningen under våren görs en sammanställning kring 
behovet av fysiska, finansiella, personella och organi-
satoriska resurser, på både kort och lång sikt. Strategi-
diskussionerna och budgetdialogen mynnar sedan ut i 
beslut om strategisk plan med budget i juni månad.  

Planering 
Utifrån kommunfullmäktiges strategiska plan fattar 
nämnden beslut om strategisk inriktning genom 
nämndspecifika mål. Förvaltningarna har sedan till 
uppgift att i sina planer och internbudgetar tydliggöra 
hur målen ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. 

Uppföljning 
Under året ska nämnderna redovisa sin uppföljning 
till kommunstyrelsen vid fem olika tillfällen i form av 
tre månadsrapporter, en delårsrapport samt  verksam-
hetsberättelsen i årsredovisningen. Varje nämnd ska 
även årligen godkänna en intern kontrollplan som 
bygger på en risk- och väsentlighetsanalys av de hu-
vudsakliga arbetsmomenten. Kontrollplanen ska läm-
nas samtidigt som granskningsrapporten, det vill säga 
senast i samband med inlämnandet av verksamhets-
berättelsen.
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• 
Verksamhetsberättelse 
och intern kontroll 

• Årsredovisning 

• Månadsrapport 

Strategisk plan med budget 

• Delårsrapport 

Verksamhetsplan med 
inte rnbudget 

• Omvärldsanalys 

• Budgetunderlag 

• Kommunfullmäkt ige 

• Nämnd 

https://www.hassleholm.se/intranat/startsida---intranat/ledning-och-styrning/planering-uppfoljning-och-kontroll/arsredovisning.html


Övergripande mål Inriktningsmål Hur mäter vi 
detta?   

Nuläge   Riket   Målvärde 

Samhälls- 
service av hög 
kvalitet 

Hässleholms 
kommun ska ha en 
hög tillgänglighet 

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

44 procent får ett direkt svar via 
telefon 

Grönt: 75 procent eller mer 
Gult: 65 procent – 74 procent  
Rött: Under 65 procent

Andel som får svar på e-
post inom en dag

91 procent får svar inom en dag 
via e-post  

Grönt: 95 procent eller mer 
Gult: 85 – 94 procent  
Rött: Under 85 procent

Den enskildes 
inflytande över vård, 
omsorg och service 
ska öka

Andel positiva svar inom 
frågeområdet inflytande i 
Socialstyrelsens 
brukarundersökning  

Hemtjänst: 
87 procent 
positiva svar 

Säbo: 81 
procent 
positiva svar 

Hemtjänst:  
87 procent 
positiva svar 

Säbo: 79 
procent 
positiva svar

Grönt: 90 procent eller mer 
Gult: 75 procent – 89 procent  
Rött: Under 75 procent  

Andel positiva svar inom 
frågeområdet påverkan i 
Socialstyrelsens 
brukarundersökning 

Hemtjänst: 
54 procent 
positiva svar 

Säbo:  
65 procent 
positiva svar

Hemtjänst:  
60 procent 
positiva svar 

Säbo:  
60 procent 
positiva svar 

Grönt: 70 procent eller mer  
Gult: 60–69 procent  
Rött: Under 60 procent  

Hässleholms 
kommun har en 
tillgänglig och 
attraktiv stadskärna 

Utveckling av 
försäljningsindex i 
Fastighetsägarnas 
undersökning Cityindex 

Försäljnings-
index:  
86

Försäljnings- 
index 
(jämförbara 
städer):  
96

Grönt: Försäljningsindex 96 
eller högre 
Gult: Försäljningsindex 86–95 
Rött: Försäljningsindex under 
86

Hässleholms 
kommuns kontakter 
med näringslivet ska 
kännetecknas av 
fokus på service, 
förståelse och 
lyhördhet 

NKI-värdet för nöjdhet med 
hanteringen av ett ärende i 
Insikt, SKR:s 
servicemätning av 
kommunens 
myndighetsutövning

NKI- värde: 
75

NKI-värde:  
75

Grönt: NKI – värde 78 eller 
högre  
Gult: NKI-värde 75–77  
Rött: NKI-värde under 75

Samlat NKI-värde i Insikt, 
SKR:s servicemätning av 
kommunens 
myndighetsutövning  

NKI-värde: 
73  
Ranking: 
100

NKI-värde: 
74

Grönt: NKI – värde 75 eller 
högre  
Gult: NKI-värde 73–74 
Rött: NKI-värde under 73 

Hög livskvalitet 
för kommun- 
invånarna 

Kunskapsuppdraget 
ska stå i fokus

Genomsnittligt meritvärde 
för avgångselever i  
åk 9 

216 poäng 227 poäng Grönt: Mer än 227 poäng 
Gult: 217 - 227 poäng 
Rött: Under 217 poäng 

Andel elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor 

77,9 procent  84,6 procent Grönt: Mer än 85 procent 
Gult: 75–85 procent 
Rött: Under 75 procent 

Andel gymnasieelever med 
examen inom tre år 

67,4 procent  63,9 procent Grönt: Mer än 70 procent 
Gult: 65–70 procent 
Rött: Under än 65 procent 

Förbättrad hälsa Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar bland 
personer 7–20 år, antal/inv 

28 tillfällen 27 tillfällen Grönt: Ökning med minst 20 
procent  
Gult: Ökning med mindre än 20 
procent  
Rött: Minskning   

Ohälsotal bland 
kommunens invånare 

28 dagar 22,6 dagar  Grönt: Minskning med minst 20 
procent 
Gult: Minskning med mindre än 
20 procent  
Rött: Ökning  

Fallskador bland personer 
80 år och äldre, antal /1000 
inv 

58 st 56 st Grönt: Minskning med minst 20 
procent  
Gult: Minskning med under 20 
procent 
Rött: Ökning  

Hässleholms 
kommun ska ha 
välkomnande och 
trygga livsmiljöer

Andel trygghetsskapande 
åtgärder som har 
genomförts inom ramen 
för medborgarlöftet 

Mer än 80 procent av 
åtgärderna har genomförts 
under föregående år. 

Grönt: 100 procent 
Gult: 75 procent – 99 procent  
Rött: Under 75 procent  

Utanförskapet ska 
minska

Andel som är i arbete eller 
studier 90 dagar efter 
avslutad etableringsperiod 

25 procent  33 procent Grönt: Mer än 50 procent 
Gult: 30–50 procent 
Rött: Under 30 procent 
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Övergripande mål Inriktningsmål Hur mäter vi 
detta?   

Nuläge   Riket   Målvärde 

Andel kvinnor på SFI som 
klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare 

39 procent 44 procent Grönt: Mer än 50 procent 
Gult: 30–50 procent 
Rött: Under 30 procent 

Andel vuxna bistånds- 
mottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd  

46 procent 44 procent Grönt: 40 procent eller lägre 
Gult: 41 - 45 procent 
Rött: Över 45 procent  

God ekonomi Hässleholms 
kommun ska ha en 
god kostnadskontroll

Verksamheternas 
nettokostnader i 
förhållande till 
skatteintäkter 

Resultat per aug 2021: 
101,1 procent 

Grönt: Under 99 procent 
Gult: 99–100 procent 
Rött: Över 100 procent 

Kommunstyrelsens och 
nämndernas samlade 
budgetföljsamhet ska 
förbättras  

Resultat per aug 2021: 
Samlad avvikelse om -1,7 
procent 

Grönt: Minst 0 procents 
avvikelse 
Gult: -0,1 – -0,5 procents 
avvikelse 
Rött: Mer än -0,5 procents 
avvikelse 

Hässleholms 
kommun ska ha ett 
effektivt 
lokalutnyttjande 

Antalet kvadratmeter i 
kommunens lokalbestånd 
ska minska  

Prognos 2021: 
Minskning med ca 2 480 kvm. 

Grönt: Minskning med 5 600 kvm 
eller mer  
Gult: Minskning med 5 599 kvm 
– 5 000 kvm
Rött: Minskning under 5 000 kvm

Attraktiv 
arbetsgivare 

Hässleholms 
kommun ska erbjuda 
ett hållbart arbetsliv 

HME-index, hållbart 
medarbetarengagemang, 
utifrån begreppen: 
Motivation 
Ledning 
Styrning 

HME: 79 HME: 79  
Grönt: Över 80 
Gult: 78–80 
Rött: Under 78 

Andelen heltidsarbetande 
anställda med månadslön 

Andel per juni 2021:  
60,4 procent 

Grönt: Mer än 65 procent 
Gult: 60 procent – 65 procent 
Rött: Under 60 procent  

Den totala sjukfrånvaron 
bland anställda med 
månadslön 

Resultat per juni 2021:  
7,0 procent 

Grönt: Mindre än 6 procent 
Gult: 6–6,7 procent 
Rött: Mer än 6,7 procent 

Hållbar 
produktion och 
konsumtion 

Hässleholms 
kommuns 
klimatpåverkan ska 
minska 

Matsvinnet i kommunala 
verksamheter  

Vid uppföljning används 2020 
som basår. 

Grönt: Minskning med 30 
procent 
Gult: Minskning med mindre än 
30 procent 
Rött: Ökning  

Installerade solceller på 
kommunkoncernens 
fastigheter, mätt i 
installerad effekt 

Prognos för helåret 2021: 
Ökning av installerad effekt 
motsvarande 250 kW/år 

Grönt: Ökning med 250 kW/år 
eller mer 
Gult: 200 kW/år – 249 kW/år 
Rött: Under 200 kW/år  

Omsättning av återvunna 
inventarier inom 
kommunens verksamheter  

Vid uppföljning används 2020 
som basår.  

Grönt: Ökning med 20 procent 
eller mer 
Gult: Ökning med mindre än 20 
procent 
Rött: Minskning 

Energianvändningen i 
kommunens fastigheter 
(kWh/m2) 

Energianvändningen ökade 
första halvåret 2021 jmf samma 
period 2020.  

Grönt: Minskning med 3 
procent eller mer 
Gult: Minskning med mindre än 
3 procent 
Rött: Ökning  

Andel fossilbränslefri och 
återvunnen energi för 
uppvärmning i 
kommunens fastigheter 

98 procent av energibehovet för 
uppvärmning kommer från 
fossilbränslefri el återvunnen 
energi  

Grönt: 100 procent  
Gult: 99,1–99,9 procent 
Rött: Under 99 procent 

Andel förnybara  
drivmedel i 
förvaltningarnas 
fordonsflotta 

36 procent är förnybara 
drivmedel. 

Grönt: Mer än 49 procent 
Gult: 40–49 procent 
Rött: Mindre än 40 procent 
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Ekonomistyrningsprinciper 2022 

Verksamhetsplan och internbudget 
Nämnderna/styrelsen ska fastställa en verksamhetsplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa intern-
budget på detaljnivå senast den 28 februari 2022. 

Omdisponering 
Driftbudget 
Omdisponering mellan kommunstyrelsen (gäller även finansförvaltningen) och annan nämnd eller mellan 
nämnder beslutas av kommunstyrelsen upp till 5 mnkr. 

Omdisponering inom kommunstyrelsens ram beslutas av kommunstyrelsen eller enligt av kommunstyrelsen 
beslutade delegationsregler. 

Omdisponering inom nämndens ram beslutas av nämnd eller enligt av nämnden beslutade delegationsregler. 

Omdisponering från driftbudget till investeringsbudget beslutas av kommunstyrelsen upp till 5 mnkr. 

Investeringsbudget 
Omdisponering mellan investeringsprojekt mellan kommunstyrelsen och annan nämnd eller mellan nämnder 
beslutas av kommunstyrelsen upp till 5 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar även om anslagstyp i samband med 
beslut om omdisponeringen. 

Omdisponering mellan investeringsprojekt inom kommunstyrelsens ram beslutas av kommunstyrelsen upp till 
5 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar även om anslagstyp i samband med beslut om omdisponeringen. 

Omdisponering mellan investeringsprojekt inom nämndens ram beslutas av kommunstyrelsen upp till 5 mnkr. 
För de investeringsanslag som beslutats av kommunfullmäktige som ospecificerade får nämnden omdisponera 
fritt mellan investeringsprojekt. Kommunstyrelsen beslutar även om anslagstyp i samband med beslut om 
omdisponeringen. 

Omdisponering från investeringsbudget till driftbudget beslutas av kommunfullmäktige. 

Tilläggsanslag  
Grundprincipen är att tilläggsanslag inte beviljas under löpande år. Skulle nämnden under budgetåret anse sig 
behöva ytterligare ekonomiska resurser för att uppnå uppsatta mål och/- eller lagstadgade krav kan kommun-
fullmäktige i undantagsfall besluta om tilläggsanslag. Nämnd ska innan tilläggsanslag begärs pröva frågan om 
det ökade behovet av ekonomiska resurser kan finansieras inom nämndens ram genom omdisponering av me-
del.  

Finansiering av eventuella tilläggsanslag på driften genom minskning av budgeterat årets resultat beslutas av 
kommunstyrelsen upp till 1 mnkr. 

Finansiering av eventuella tilläggsanslag för investeringar genom ökad upplåning beslutas av kommunstyrelsen 
upp till 5 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar även om anslagstyp i samband med beslut om finansieringen. 

Uppföljning  
Nämnderna ska till kommunstyrelsen årligen redovisa fem ekonomiska uppföljningar. Dessa består av, förutom 
årsredovisningen, en delårsrapport per siste augusti och tre månadsuppföljningar per siste februari, april och 
oktober. Till uppföljningen den siste april och till delårsrapporten ska de kommunala bolagen lämna in en verk-
samhetsberättelse samt en resultaträkning. Nämnder/förvaltningar som prognostiserar underskott ska även 
redovisa vilka åtgärder som nämnden kommer att vidta för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade bud-
geten för 2022. Nämnderna ska även redogöra för de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av dessa 
åtgärder. 
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Internfakturering 
Kostnader som ska belasta annan förvaltning ska löpande under året internfaktureras till berörd förvaltning. 

Inför delårsrapport och årsbokslut är det särskilt viktigt att förvaltningarna stämmer av vilka kostnader som 
bokförts i redovisningen under året och som ska belasta annan nämnd, så att internfakturering kan ske. Inför 
delårsrapport och årsbokslut gäller de tidpunkter som framgår i ekonomiavdelningens anvisningar.  

Efter årsbokslutet finns det ingen möjlighet att efterdebitera några kostnader till annan förvaltning som avser 
föregående år. 

Överskott/underskott 
Huvudprincipen är att över- och underskott gentemot budget motiveras noggrant. Motivering ska ges liksom 
beskrivning av hur överskottet ska användas. Överskott som överförs till efterföljande års driftbudget får inte 
användas till permanent nivåhöjning. För överskott i investeringsbudgeten gäller principen att påbörjade men 
inte avslutade projekt förs över till nästkommande år. 

Intern kontroll  
För den interna kontrollen finns det särskilda regler antagna. 

Inventarier 
Inköp av inventarier för permanent bruk räknas som en investering. I Hässleholms kommun gäller att 
anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp (exklusive moms) samt ha en 
nyttjandeperiod om minst tre år. Beloppsgränsen gäller även vid:  

• Samlade och samtida inköp av flera likartade inventarier. Ett exempel på detta kan vara ett samtida inköp
av ett antal likartade cyklar till flera olika förskolor. Likartade kan ses som olika modeller på cyklar.
• Samlade och samtida inköp av inventarier med ett naturligt samband. Ett exempel på detta kan vara in-
köp av klassrumsmöbler till ett antal klassrum inom grundskolan.

Se även Riktlinjer för investeringar, antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2018, § 39 

Övriga budgetregler 2022

Internränta och avskrivningar 
Som ersättning för använt kapital belastas verksamheterna med internränta på bokförda värden för investering-
ar. Internränta beräknas på anskaffningsvärdet reducerat med avskrivningar. Internräntan ska följa SKR:s re-
kommendation, vilken enligt nuvarande prognos blir 1,00 procent för 2022. 

Planmässig avskrivning tillämpas med av Rådet för kommunal redovisning och SKR:s rekommenderade av-
skrivningstider. Kapitalkostnaderna påförs från och med månaden efter ianspråktagandet av investeringen. 
Kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning har rätt att till nämnderna fördela 
medel avseende kapitalkostnader (anslagstyp 1) för investeringar slutförda från och med 2005. 

Anslagstyper 
I samband med beslut om investering tas också beslut om huruvida budgetkompensation för framtida kapital-
kostnader och övriga driftkostnader ska utgå eller inte. Beslutet tas med olika anslagstyper. Investeringar med 
anslagstyp 1 innebär att nämnderna och förvaltningarna under kommunstyrelsen får budgetkompensation för 
framtida kapitalkostnader samt för övriga driftkostnader. För investeringar med anslagstyp 2 utgår ingen bud-
getkompensation för framtida kapitalkostnader och övriga driftkostnader. 
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Fokus på trygghet, välfärd och till-
gänglighet 

Kommunfullmäktige beslutade om Strategisk plan 
med budget 2022-2024 den 29 november 2021. Den 
styrande Kärnalliansens budgetförslag klubbades ige-
nom med de tilläggsyrkanden från oppostionen som 
framgår på sidan 3. 

I budgeten finns en förstärkning av välfärden och fort-
satta satsningar på trygghetsfrågor i alla delar av kom-
munen. Tillgängligheten i centrum ska också ses över. 

Totalt ges ett nytt tillskott till de mjuka nämnderna på 
54 mnkr samtidigt som gymnasieskolan får ett effekti-
viseringskrav på totalt 5 mnkr för år 2023. Utöver 
detta får barn- och utbildningsnämnden och omsorgs-
nämnden budgetjusteringar kopplat till befolknings-
prognos och demografiska förändringar. Det föreslås 
även en effektivisering av kommunens fastighetsbe-
stånd på totalt 14 mnkr under åren 2022-2024. Genom 
att göra en översyn av kommunens lokaler kan på sikt 
mer pengar frigöras till kärnverksamheten. 

- Vi satsar på välfärden och vår kärnverksamhet genom 54
miljoner kronor i nya tillskott till de mjuka nämnderna. Vi gör
en stor satsning på detaljplaner för att få fart på nya områden
för industri och bostäder i staden och i pågatågsorterna. Bostads-
rätter och ägarlägenheter ska prioriteras före hyresrätter för att
få en blandning av boendeformer, säger kommunstyrelsens ordfö-
rande Lars Johnsson (M).

Presentation av budget 

Resultatutjämningsreserven 
Den 1 januari 2013 trädde ändringarna om att kom-
plettera befintlig lagstiftning om God ekonomisk hushåll-
ning i kraft vilket möjliggör att utjämna intäkter över 
tid genom en resultatutjämningsreserv (RUR). Kom-
munerna ges därmed en bättre chans att möta effekter 
av konjunktursvängningar. Vid fastställande av budget 
för det kommande året får RUR disponeras om skat-
teintäkterna sviktar till följd av en konjunkturnedgång. 
Enligt SKR:s senaste prognos (cirkulär 21:35, publice-
rat den 30 september 2021) skulle det vara möjligt att 
använda reserven 2023-2025.  

Resultatutjämningsreserven uppgår till 130,3 mnkr och 
budgeten bygger på en disponering från RUR med 
32,2 mnkr år 2023 och med 56,7 mnkr år 2024. Visar 
det sig att kommunen har ett behov av att nyttja RUR 
år 2023 kommer kommunstyrelsen att upprätta en 

plan för att nå en ekonomi i balans samt upprätta en 
långsiktig plan för kommunens förväntade ekono-
miska utveckling. Om konjunkturnedgången befaras 
bli långvarig, mer än två år, kommer åtgärder vidtas 
för att anpassa kostnaderna. 

Lokaleffektivisering 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 
2021, § 198 om att kommunfullmäktige ska göra en 
översyn av 2019 års budgetbeslut om lokaleffektivise-
ring genom att omfattning och hastighet ses över i 
samband med kommande budgetberedningsarbete in-
för Strategisk plan med budget 2022-2024. Även 
kommunfullmäktiges tolkning av att målet med lokal-
effektivisering avser bruttobesparing skulle tydliggöras 
i Strategisk plan med budget 2022-2024.  

Bakgrunden till beslutet är att revisions- och rådgiv-
ningsföretaget EY har inkommit med en skrivelse an-
gående kommunfullmäktiges budgetbeslut om lokalef-
fektivisering 2019, § 179 enligt följande: ”Vi vill med 
denna skrivelse uppmärksamma vår uppdragsgivare 
kommunfullmäktige på att fastighetseffektiviseringen 
inte kommer att bli genomförd enligt beslutad tidplan 
och att det föreligger en betydligt ökad risk för att 
kommunen inte heller kommer nå målet under åren 
efter den utsatta tidsgränsen”.  

Lokaleffektviseringen på 27 mnkr i tidigare plan avser 
en bruttobesparing där utgångsläget vid beräkningen 
var kommunens kostnadsmassa för fastigheter inför år 
2020. För fastigheter där beslut tas om fastighetseffek-
tivisering sker en avräkning mot kostnadsmassan. För 
nyinvesteringar som görs i fastigheter tillkommer 
ökade driftkostnader vilket ökar upp kostnadsmassan. 
Nyinvesteringarna påverkar inte lokaleffektiviseringen 
vilket medför att besparingen klassas som en bruttobe-
sparing.  

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för kommande 
planperiod har omfattning och hastighet setts över och 
innebär ett totalt effektiviseringskrav på 14 mnkr 
(brutto), varav 10 mnkr år 2022, ytterligare 3 mnkr år 
2023 och ytterligare 1,0 mnkr 2024. 
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Samordnad måltidsorganisation 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2021, § 69 
om en samordnad måltidsorganisation. Den nya orga-
nisationen har lett till budgetväxling avseende perso-
nalkostnader mellan omsorgsnämnden respektive 
barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden. 
Den nya organisationen medför även en tillfällig bud-
getförstärkning till tekniska nämnden för åren 2022-
2023. Beslutet om en samordnad måltidsorganisation 
innebär en investering i kommunens kök på 62 mnkr 
under planperioden. 

Fiberutbyggnadsprojektet 
Då kommunfullmäktige beslutade om bolagsbildning 
för fiberutbyggnadsprojektet den 29 november 2021 
tillskjuts inga budgetmedel för detta projekt. 

Budgetpropositionen 2022 
Enligt den föreslagna budgetpropositionen 2022 har 
budgetbelopp fördelats från det generella stadsbidraget 
till berörda nämnder på totalt 17,6 mnkr för hela plan-
perioden, varav 0,3 mnkr till arbetsmarknadsnämnden, 
1,1 mnkr till barn- och utbildningsnämnden, 1,2 mnkr 
till socialnämnden samt 15,0 mnkr till omsorgsnämn-
den.  

  
Driftbudget 
Nedan följer ett kort sammandrag över några av de 
förändringar som budgeterats i nämndernas driftbud-
get.  

Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen får ett tillskott på 1,8 
mnkr för år 2022 i driftbidrag till Sösdala IF för mötes-
plats Hanåsvallen. 3 mnkr läggs på att genomföra all-
männa val till riksdag, kommuner och regioner. 500 tkr 
går till att utreda hur framtida arbetssätt för administra-
tiv personal påverkar lokalbehovet. Förvaltningen får 
även ett tillskott på totalt 0,9 mnkr då förvaltningen är i 
behov av ekonomikompetens med inriktning mot bo-
lagsekonomi.  

Kommunfullmäktiges beslutade den 30 augusti 2021, § 
184, om en samordnad fordonsorganisation vilket in-
nebär en budgetförstärkning på 1,38 mnkr. Under året 
har det även fattats politiska beslut om att tillskjuta 
budgetmedel för ”Digital historisk platsvandring”, till 
”Outdoor Hässleholm” samt att utöka sponsorbidraget 
till Vittsjö GIK. Beloppen har arbetats in i förvaltning-
ens driftbudget.   

Räddningstjänsten får ett tillskott på 1,4 mnkr år 2022 
och ytterligare 1,4 mnkr år 2023 för ökad bemanning 
på Hässleholms station med fem nya brandmän. 

Tekniska nämnden 
Budgeten för detaljplaner utökas med 3,5 mnkr årligen. 
Budgetförstärkning sker med 1,5 mnkr för bidrag till 
enskilda vägar och vattenvårdsåtgärder. 2021-10-22. 
Det tillförs 3 mnkr från och med år 2023 för att reglera 
intäktsminskningen till följd av en övergång till p-skiva 
i delar av centrala Hässleholm. Nämnden ska un�der 
2022 utreda ett införande av p-skiva. Det görs en för-
stärkning på 1 mnkr år 2022 till redan befintlig budget 
på 1 mnkr för ”En renare kommun”, ett projekt för 
bättre skötsel av grönområden, gator och torg i sam-
verkan med arbetsmarknadsåtgärder. Budgetmedel för 
en tillgänglighetssamordnare på halvtid motsvarande 
0,35 mnkr flyttas till socialnämnden.  

Arbetsmarknadsnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden får ett nytt tillskott på 5 
mnkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden får ett tillskott på 250 tkr 
för skötsel av badplatser och 1 mnkr för att utöka fri-
tidsgårdsverksamhet i kransorter. Enligt tidigare beslut 
ges ett nytt tillskott på 2,1 mnkr till Mötesplats Ljung-
dala och Markan för personalförstärkning och ökade 
driftkostnader.  

Sösdala simhall ska renoveras vilket innebär att 750 tkr 
avsätts i driftbudgeten år 2023 och ytterligare 750 tkr år 
2024. Utöver det höjs verksamhetsbidraget för före-
ningar som innefattas av befintliga regler för bidrag till 
föreningar från 6,80 kr till 9,00 kr, vilket innebär en ut-
ökade kostnad om 610 tkr. Kultur- och fritidsnämnden 
tillskjuts dock inga budgetmedel för höjningen.    

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt tillskott på 
33,0 mnkr samtidigt som budgetneddragningen på 5,0 
mnkr år 2022 i tidigare plan stryks. Gymnasieskolan får 
ett effektiviseringskrav på totalt 5,0 mnkr år 2023.  

I ramen görs även en budgetjustering som är kopplad 
till befolkningsprognos och demografiska förändringar 
för förskola och skola. För år 2022 görs avdrag med -
1,8 mnkr, år 2023 tillskott med 7,5 mnkr samt år 2024 
ytterligare 7,4 mnkr i tillskott. Därtill ges tillskott i ra-
men för prisökningar för löner och lokaler inom den 
fristående verksamheten med 3,8 mnkr år 2022 samt 
ytterligare 3,8 mnkr år 2023 och ytterligare 3,8 mnkr år 
2024.  

Inköp görs av arbetskläder för utevistelse för förskole- 
samt fritidspersonal vilket innebär att 793 tkr avsätts i 
driftbudgeten år 2022. Från och med år 2023 och 
framåt tillförs 250 tkr i budgeten för detta ändamål. 
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Socialnämnden 
Socialnämnden får ett nytt tillskott på 13,0 mnkr. Budget-
medel för en tillgänglighetssamordnare på halvtid mot-
svarande 0,35 mnkr flyttas från tekniska nämnden till 
socialnämnden.  

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden får ett tillskott som är kopplat till 
befolkningsprognos och demografiska förändringar för 
äldreomsorg på 4,9 mnkr år 2022, ytterligare 10,5 mnkr 
år 2023 och ytterligare 13,5 mnkr år 2024. För resurs-
fördelning kopplat till förändringar i LSS-utjämnings-
bidraget görs ett avdrag på -12,3 mnkr år 2022 samt ett 
tillskott på 0,2 mnkr år 2023 samt ytterligare 0,2 mnkr 
år 2024.  

Aktivitetsersättningen inom daglig verksamhet höjs 
med 5 kr/dag och brukare år 2022 samt ytterligare 2 
kr/dag och brukare för åren 2023 och 2024. Det inne-
bär ett tillskott i budgeten på 240 tkr 2022 samt ytterli-
gare 100 tkr/år för åren 2023-2024. Det görs även en 
budgetreglering på 24 mnkr avseende den statliga 
äldreomsorgssatsningen med anledning av att denna 
satsning är ett riktat bidrag som omsorgsnämnden 
själva söker.   

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får en budgetför-
stärkning på totalt 1,4 mnkr fördelat på två nya tjänster, 
en tillsynshandläggare och en planhandläggare med 
strategiskt ansvar. Det ges också tillskott på 100 tkr för 
att ta fram en befolkningsprognos. Utöver det ges till-
skott för intäktsminskning avseende geodataavtal på 
300 tkr samt tillskott för kart/Mät E-tjänst+visuell 
styrning på totalt 80 tkr. 

Borgensavgifter 
Borgensavgifter budgeteras på 11,0 mnkr år 2022, 13,4 
år 2023 och 15,1 mnkr år 2024 och är grundat på skill-
naden mellan bolagens räntevillkor med egen säkerhet 
jämfört med kommunal borgen.  

Avkastning pensionsmedel 
Avkastning från pensionsmedlen budgeteras till 22,0 
mnkr årligen under planperioden 2022-2024. Det in-
nebär att aktie- och fondutdelningar samt kupongrän-
tor inte reinvesteras i pensionskapitalet. 

Utdelning från bolag 
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB budgeteras 
med totalt 12,0 mnkr under planperioden 2022-2024, 
varav 8 mnkr år 2023 och 4 mnkr år 2024. Från 
HIBAB budgeteras en aktieutdelning med 10 mnkr för 
år 2022. Utdelning från Hässlehem AB budgeteras 
med 4,0 mnkr årligen och denna utdelning har för av-
sikt att användas för sådana ändamål som framgår av 
lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS, 

2010:879) 5 §, följaktligen åtgärder som främjar integ-
ration och social sammanhållning eller som tillgodoser 
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har 
ett särskilt ansvar. För överskottsutdelning från 
Kommuninvest budgeteras 0,6 mnkr per år. 

Oförutsedda kostnader samt över- och under-
skottshantering 
5 mnkr har budgeterats per år för oförutsedda kostna-
der. Budgeten fördelas med 4 mnkr för kommunsty-
relsens oförutsedda kostnader och 1 mnkr för kom-
munfullmäktiges oförutsedda kostnader. För över- och 
underskottshanteringen budgeteras 3 mnkr per år. 
Övriga förändringar på driftbudgeten  
Löneökningar, arvoden, internhyror, lokalvård och ökade drift-
kostnader 
Nämndernas anslag regleras för kommande löneök-
ningar efter avslutade förhandlingar, internhyror, in-
tern lokalvård samt för ökade driftkostnader för ny- 
och ombyggnation av fastigheter.  

Investeringsbudget 
Nedan följer ett kort sammandrag av budgetbesluten 
avseende investeringar. Investeringsutgifterna uppgår 
till totalt cirka 1,2 mdkr för planperioden 2022-2024, 
varav 443 mnkr år 2022. 

Ett av de större projekten är satsningar inom IT-
utrustning och IT-infrastruktur inom kommunens 
verksamheter, där det avsätts 84 mnkr under planperi-
oden. Under år 2022 ska även hassleholm.se byggas 
om till en modern webbplats som möter medborgar-
nas behov. En e-tjänst för felanmälan ska samtidigt 
utvecklas. 

Stora satsningar görs på kommunens fastigheter där 
det totalt tillskjuts 190 mnkr under planperioden för 
underhåll och ventilation. Solenergi ska installeras för 
cirka 10 mnkr. 16 mnkr läggs på energieffektivisering 
inklusive belysningsåtgärder. Duschväggar installeras i 
samtliga duschutrymmen som skolan använder 

Vid Hässleholmsgården fortsätter arbetet med ställ-
platser för husbilar med sikte på sommarsäsongen år 
2022. Det har även avsatts budgetmedel år 2022 för att 
dubbelrikta Järnvägsgatan i Hässleholm 

Stort fokus läggs på trygghet och säkerhet genom en 
rad olika åtgärder: brandlarm, kameraövervakning, re-
servkraftverk, trygghetsbelysning och nyckelfria lås 
inom hemtjänst. Totalt avsätts cirka 21 mnkr för inve-
steringar i trygghet och säkerhet under planperioden 

För fastighetsprojekt avsätts totalt 554 mnkr för plan-
perioden, varav 205 mnkr år 2022. Här ingår bland 
annat nytt badhus och ridhus i Hässleholm, nya lokaler 
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till Familjens Hus samt renovering av Sösdala simhall. 
Det investeras i ny förskola i Ballingslöv, ombyggnad 
av hjälpmedelscentralen, ombyggnad av Markan och 
nya lokaler på Vittsjö skola.  

Större fastighetsprojekt som fortlöper sedan tidigare är 
bland annat lokal- och verksamhetsförändringar för 
Syrsans hörselförskola och Silviaskolan samt för ny 
gymnastikhall vid Grönängsskolan. Även om- och till-
byggnad av Bjärnums skola och ny förskola i Tormes-
torp och i västra Hässleholm är pågående investering-
ar. Projektering pågår för ombyggnad och renovering 
av räddningstjänstens station i Hässleholm. 

Totalt budgeteras 93 mnkr under planperioden för ex-
ploateringsverksamhet. Bland annat planeras det för 
infrastruktur vid Hässleholm Nord. Området anläggs 
för industriändamål för att möta behovet och den 
framtida efterfrågan. Det planeras för industritomter i 
Vinslöv, nya bostadsområden i Vankiva och Hästveda 
samt en regnpark vid Bokeberg. För ökad trafiksäker-
het föreslås en ny gång- och cykelbana på Esplanadga-
tan och kring Kyrkskolan i Hässleholm. Som ett led i 
utvecklingen av pågatågsorterna ska saneringsfastig-
heter köpas in för att göra plats för nya bostäder.  

Budgetantaganden 
Budgeten för planperioden bygger på följande anta-
ganden: 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjäm-
ning 
Kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning bygger på SKR:s (Sveriges kommuner och 
regioner) cirkulär 21:35 som publicerades den 30 sep-
tember 2021. Antaganden om skatteintäkterna bygger 
på SKR:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen för 
riket samt på följande befolkningsprognos: 2022: 52 
285, 2023: 52 436 och 2024: 52 593. 

Skattesatsen för 2022 föreslås vara oförändrad på 
21,20.  

Resursfördelning 
Resursfördelningsmodellen, som är kopplad till att de 
demografiska förändringarna utifrån kostnadsutjäm-
ningens à-prissystem, tillämpas för verksamheter som 
påverkas i stor utsträckning av befolkningsutveckling-
en och som har ett starkt samband mellan kostnader 
och antal elever/brukare. Dessa verksamheter är; för-
skola, skola, förskoleklass, fritidshem, gymnasium 
samt äldreomsorg. Förändringar i LSS-utjämnings-
bidraget budgeteras på omsorgsnämnden budgetram. 

Löneökningar 
Kompensation till nämnder och förvaltningar för lö-
neökningar ska i princip ske efter det verkliga utfallet. 
Medel för löneökningar budgeteras centralt och förde-
las till respektive nämnd och förvaltning när avtalen är 
klara.  

Prisökningar  
Ingen generell kompensation har skett för prisökning-
ar. 

Pensioner 
Pensionskostnaderna bygger på KPA:s prognos fram-
tagen per den 31 augusti 2021. Pensionsskuldsberäk-
ningen är gjord enligt riktlinjer för beräkning av pens-
ionsskuld, RIPS21. Det är den beräkningsmodell som 
SKR fattade beslut om i juni 2016 och som ska använ-
das vid värdering av den kommunala pensionsförplik-
telsen.  

Investeringar med anslagstyp 1 
I samband med beslut om investering tas också beslut 
om huruvida budgetkompensation för framtida kapi-
talkostnader och övriga driftkostnader ska utgå eller 
inte. Beslutet tas med olika anslagstyper. Investeringar 
med anslagstyp 1 innebär att nämnderna och kom-
munledningsförvaltningen får budgetkompensation 
för framtida kapitalkostnader samt för övriga drift-
kostnader. För investeringar med anslagstyp 2 utgår 
ingen budgetkompensation för framtida kapitalkost-
nader och övriga driftkostnader. Kompensation för 
ökade driftkostnader för investeringar som görs 2022-
2024 budgeteras centralt på finansförvaltningen.  

Reducering görs för minskade kapitalkostnader hos de 
nämnder/förvaltningar som tidigare kompenserats för 
investeringar med anslagstyp 1. 

Kapitalkostnader 
Internräntan följer SKR:s rekommendation och bud-
geteras till 1,00 procent för planperioden. Kapitalkost-
naderna påförs från och med månaden efter ianspråk-
tagandet av investeringen.  
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Ekonomisk analys 

Sammanfattning 

Med liggande budget kommer kommunens ekonomi 
under 2022 att utvecklas enligt följande: 
• Verksamhetens nettokostnader tar 101,0 procent

i anspråk av kommunens skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag.

• Årets resultat är budgeterat till 4,1 mnkr vilket är
0,1% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

• Investeringsvolymen är under året hög och upp-
går till 443 mnkr.

• Låneskulden ökar från 1 560 mnkr år 2021 till
1 703 mnkr år 2022.

• Soliditeten kommer att sjunka från 52,1 procent
2021 till 50,6 procent under år 2022.

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

Resultat Nyckeltal 
Vilken balans har kommu-
nen haft mellan intäkter 
och kostnader under året 
och över tiden? 

- Årets resultat
- Kostnads- och
intäktsutveckling
- Investeringar

Kapacitet 
Vilken finansiell styrka har 
kommunen för att möta 
finansiella svårigheter på 
längre sikt? 

- Soliditet
- Skuldsättningsgrad
- Kommunalskatt

Risk 
Finns det risker som kan 
påverka kommunens resul-
tat och kapacitet? 

- Likviditet
- Låneskuld
- Pensionsåtagande
- Borgensförbindelser

Kontroll 
Vilken kontroll har kom-
munen över den ekono-
miska utvecklingen? 

- Budgetföljsamhet
- Prognossäkerhet
- Känslighetsanalys

Resultat och kapacitet 
Årets resultat 

För år 2022 uppgår det budgeterade resultatet för 
kommunen till 4,1 mnkr. 

För åren 2023 och 2024 är det budgeterade resultatet 
-31,6 respektive -56,1 mnkr, vilket innebär att det
planeras för en disponering från resultatutjämningsre-
serven för dessa år på 87,7 mnkr. Det skulle innebära
att 42,5 mnkr finns kvar att disponera från resultatut-
jämningsreserven efter år 2025 om inga nya medel
avsätts i kommande bokslut.

Balanskravsutredning 
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 re-
sultatets uppkomst. Enligt gällande regelverk ska rea-
lisationsvinster avseende försäljning av anläggnings-
tillgångar samt orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper inte inräknas när avstämning mot ba-
lanskravet görs, se tabell 1. 

mnkr 2022
Årets resultat enligt resultaträkningen 4,1
-Realisationsvinster vid försäljning av anläggn.tillg. 0,0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0
-Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4,1
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0
+användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0
Balanskravsresultat 4,1
Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0
Summa 4,1
Balanskravsresultat att reglera 0,0

Tabell 1, Budgeterat balanskravsresultat för år 2022.

Det budgeterade balanskravsresultatet för år 2022 
uppgår till 4,1 mnkr. Enligt prognosen vid delårsrap-
porten beräknas balanskravsresultatet för 2021 till 
42,7 mnkr och uppfyller därmed kommunallagens ba-
lanskrav. Det finns inget underskott att återställa från 
tidigare år. 
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Kostnads- och intäktsutveckling 
 

 
Nettokostnaderna och skatteintäkterna bör ha en 
följsam utveckling. Verksamhetens nettokostnader 
ökar år 2022 med 4,1 procent i förhållande till budget 
år 2021 medan skatteintäkterna och de generella bi-
dragen ökar med 5,5 procent. Om kostnaderna ökar 
snabbare än intäkterna försämras naturligtvis resulta-
tet. 
 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (inklu-
sive det generella statsbidraget) visar hur stor del av 
skatteintäkterna som går åt till den löpande verksam-
heten. För år 2022 beräknas detta mått uppgå till 
101,0 procent, vilket är 1,3 procentenheter lägre än 
budget år 2021. För år 2023 uppgår nettokostnadsan-
delen till 101,8 procent och för år 2024 till 102,3.  
 
Det generella statsbidraget beräknas till 1 109 mnkr 
för år 2022. Det motsvarar 31,9 procent av kommu-
nens totala skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Storleken på detta bidrag innebär att kommunens 
ekonomi är känsligt för ändringar och försämringar i 
statligt beslutade regelverk. 
 
Finansnetto 
 

 
De finansiella intäkterna för år 2022 budgeteras till 
51,0 mnkr och de finansiella kostnaderna till 13,6 
mnkr, det vill säga ett positivt finansnetto på 37,3 
mnkr. Finansnettot år 2023 beräknas till 33,8 mnkr 
och för år 2024 till 27,8 mnkr.  

 
I de finansiella intäkterna budgeteras det bland annat 
för borgensavgifter från bolagen på 11,0 mnkr år 
2022, 13,4 mnkr år 2023 och 15,1 mnkr år 2024 och 
är grundat på skillnaden mellan bolagens räntevillkor 
med egen säkerhet jämfört med kommunal borgen. 
Borgensbeloppen inkluderar även fiberverksamheten, 
 
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB budgeteras 
med totalt 12,0 mnkr under planperioden 2022-2024, 
varav 8 mnkr år 2023 och 4 mnkr år 2024. Från 
HIBAB budgeteras en aktieutdelning med 10 mnkr 
för år 2022. Utdelning från Hässlehem AB budgete-
ras med 4,0 mnkr årligen. Kommuninvest budgeteras 
0,6 mnkr per år. I enlighet med gåvobrevet avseende 
Tyringe Multiarena efterskänker Sparbankstiftelsen 
1,5 mnkr per år av sin fordran på kommunen vilket 
budgeteras som en finansiell intäkt. 
 
Avkastningen på pensionsmedlen budgeters till 25 
mnkr vilket innebär att aktie- och fondutdelningar 
samt kupongräntor inte kommer att reinvesteras i 
pensionskapitalet. De senaste åren har finansnettot 
varit starkt positivt, vilket främst beror på avkast-
ningen på pensionsmedlen i form av reavinster.  
 
I de finansiella kostnaderna år 2022 ingår 8,4 mnkr 
som räntekostnader på lån och 2,2 mnkr som ränta 
på pensionsavsättningen. Förvaltararvode på pens-
ionsmedlen budgeteras till 3,0 mnkr årligen. 
 
Investeringar 
Investeringsverksamheten för planperioden är omfat-
tande. Investeringsutgifterna uppgår under perioden 
2022-2024 till 1,176 mdkr. Under planperioden bud-
geteras 3,4 mnkr i investeringsinkomster. Dessa 
kommer att skuldbokföras och avser inkomster från 
offentliga bidrag. Det innebär att nettoinvesteringarna 
för perioden uppgår till totalt cirka 1,173 mnkr. En 
önskvärd nivå är att inte investera mer än avskriv-
ningarna + årets resultat, vilka under perioden uppgår 
till 600 mnkr. 
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I tabellen nedan finns en kortfattad sammanställning 
på de större investeringsprojekt som kommunstyrel-
sen föreslår under planperioden. 
 

Investering
Fastighetsprojekt 
(Bl a nytt badhus och ridhus i Hässleholm, renovering av Sösdala simhall, 
nya lokaler för familjens hus, ny förskola i Ballingslöv, ombyggnad av 
hjälpmedelscentralen, ombyggnad av Markan, nya lokaler på Vittsjö skola 
samtunderhåll/ombyggnation av kök mht samordnad måltidsorganisation)

554

Underhålls- och ventilationsarbete i kommunala fastigheter 190
Exploateringsverksamhet
(Bl a Hässleholm Nord, Vinslöv, nya bostadsområden i Vankiva och 
Hästveda, regnpark vid Bokeberg, ny gång- och cykelbana på 
Esplanadgatan och kring Kyrkskolan samt inköp av saneringsfastigheter 
för att göra plats för nya bostäder. 

93

IT-utrustning och IT-infrastruktur 84
Solenergi, energieffektivisering och belysningsåtgärder 26
Trygghets- och säkerhetsåtgärder 21

Netto-
utgift 

(mnkr)

 
Tabell 2, Kommunens större investeringsprojekt 2022. 
 

Soliditet  
Soliditeten (eget kapital/tillgångarna) är det viktigaste 
måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt 
och mäter kommunens förmögenhet och visar hur 
stor del av tillgångarna som betalas genom driftöver-
skott.   
 
Enligt budgeten för år 2022 uppgår soliditeten exklu-
sive pensionsförpliktelser till 50,6 procent, vilket in-
nebär att den beräknas minska med -1,4 procenten-
heter i förhållande till budget år 2021.  

 
Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning 
och resultatutveckling. En jämn och hög soliditet ger 
förutsättningar för låga finansiella kostnader och 
därmed ett större utrymme för att bedriva verksam-
het. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser före 
1998 på 859 mnkr, som på grund av den kommunala 
redovisningslagen redovisas bland ansvarsförbindel-
ser, ligger den ”verkliga” soliditeten på 34,3 procent, 
vilket är på ungefär samma nivå jämfört med budget 
år 2021. Kommunens soliditet hävdar sig väl vid en 
jämförelse med de flesta kommuner. Det vägda riks-
genomsnittet för 2020 låg på 43,5 procent (28,8 pro-
cent om pensionsförpliktelserna inräknas).  
 
 

 
 
Kommunalskatt 
Skatteintäkterna är kommunens dominerande in-
täktskälla (cirka 55 procent) och bestäms av skattesat-
sen och skatteunderlaget. Hässleholms kommuns 
skattesats ligger på 21,20 vilket kan jämföras med 
medelskattesatsen i riket som är 20,71 och i Skåne 
som är 20,66. Hässleholm har den sjunde högsta skat-
tesatsen av 33 kommuner i Skåne. Vellinge har lägst 
med 18,50 och Bromölla högst med 22,56. En skat-
tekrona motsvarar drygt 111 mnkr, räknat på kom-
munens eget skatteunderlag 2022. 
 
 
Risk och kontroll 
 
Likviditet och upplåning  
Under 2022-2024 kommer likviditeten att hållas på en 
relativt låg nivå. Låneskulden kommer under samma 
period att öka med cirka 0,8 mdkr. Vid periodens slut 
kommer låneskulden att uppgå till cirka 2,1 mdkr, vil-
ket kan jämföras med cirka 1,56 mdkr år 2021. Lå-
neskulden prognostiseras att öka under år 2022 med 
143 mnkr, med 108 mnkr under år 2023 och med 245 
mnkr år 2024. 
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Driftbudget

NÄMND/FÖRVALTNING 2022 2023 2024
KOMMUNSTYRELSEN 175 050 170 275 168 625
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN exkl. överförmyndarverksamhet 168 152 163 377 161 727
-ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 6 898 6 898 6 898
TEKNISKA NÄMNDEN 101 018 98 365 97 657
KOMMUNREVISIONEN 1 853 1 853 1 853
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 145 715 145 872 145 872
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 117 979 119 229 119 979
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 459 359 1 467 034 1 477 747
SOCIALNÄMNDEN 193 637 194 160 194 735
OMSORGSNÄMNDEN 1 117 408 1 128 717 1 155 073
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 29 407 29 322 29 322
SUMMA NÄMNDER 3 341 427 3 354 828 3 390 864

FINANSFÖRVALTNINGEN 3 345 550 3 323 236 3 334 741

ÅRETS RESULTAT 4 123 -31 592 -56 123

DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 0 31 592 56 123

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 4 123 0 0
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING exkl. överförmyndarverksamhet 2022 2023 2024

KF-plan, totalt för kommunledningsförvaltning exkl. rtj och överförmyndare 160 880 168 152 163 377

KF-plan tidigare kommunledningskontor 122 451 126 519 120 344
Interna hyreskostnader år 2021 -446
Interna lokalvårdskostnader år 2021 -33
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -247
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 1 248
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 1 234
Flytt av tjänst inom kommunikation o marknadsföring fr KLF till KFN, 
KS AU 210121, § 2 -402
Digital historisk platsvandring, KS AU 210616, § 77 50
Outdoor Hässleholm, KS AU 210818, § 89 200 -200
Sponsoravtal Vittsjö GIK, KS 210811, § 138 (ytterligare 100 tkr, så totalt 950 tkr 
2022-2024 förutsatt spel i damallsvenskan) 100
Samordnad fordonsorganisation, KF 210830, § 184 1 380
Driftbidrag till Sösdala IF avs. delfinansiering av projekt Mötesplats Hanåsvallen 1 800 -1 800
Ekonomikompetens med inriktning mot bolagsekonomi 675 225
Utredningsuppdrag, framtida arbetssätt för administrativ personal 500 -500
Visselblåsarorganisation 450
Omfördeln av budgetmedel till KLF för medlemsavg till Skånes kommuner, 
KS 211027, § 186 689
Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning -2 800
Kapacitetsutredningar, KS 191120, § 244 -600
Framtagande av åtgärdsprogram mht effektivisering av fastighetsbeståndet -850
Medfinansiering Leader (1 881 tkr finns redan i budget) -1 881 -1 100
RKR-val 3 000 -3 000
Budget kommunledningsförvaltning exkl. rtj och överförmyndare 126 519 120 344 120 144

KF-plan tidigare räddningstjänst 38 429 41 633 43 033
Interna hyreskostnader år 2021 398
Interna lokalvårdskostnader år 2021 5
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -103
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 905
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 449
Ökad numerär på Hässleholms station till 1 YB+1 SL+4 brandmän 1 400 1 400
Kombinationstjänster RIB (projektanställningar under 3 år) 150 -1 450
Budget för räddningstjänst 41 633 43 033 41 583
Budget kommunledningsförvaltning exkl. överförmyndarverksamhet 168 152 163 377 161 727

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 2022 2023 2024
KF-plan 6 840 6 898 6 898
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -6
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 48
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 16
Budget överförmyndarverksamhet 6 898 6 898 6 898

Specifikation driftbudget
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TEKNISK NÄMND 2022 2023 2024
KF-plan 83 952 101 018 98 365
Interna hyreskostnader år 2021 -467
Interna lokalvårdskostnader år 2021 -515
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -328
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 532
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 673
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, tillfällig förstärkning 2022-2023 3 176 -2593 -567
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, flytt av budgetmedel från BUN 
och ON till TN 3 893
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2021 231
Tillgänglighetssamordnare, flytt av tjänst fr TN till SN -350
Detaljplanekostnader  3 500
Utredning om införande av p-skiva 50 -50
Införa p-skiva i centrala delar av Hässleholm C 0 3 000
Enskilda vägar 1 200  
Vattenvårdsåtgärder 300
Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning 3 200
Förstudie och detaljplanekostnad  Åhusfältet 1 000 -1 500
Projekt för kvalitetshöjande åtgärder för en renare kommun samt skötsel av 
grönytor, 1,0 mnkr finns redan i budget (arbetsmarknadspolitisk åtgärd) 1 000
Etablering/avetablering skolmoduler Bjärnums skola samt rivning av 
byggnad inkl. tillfällig bussfålla 400 -400
Etablering/avetablering av befintlig modulförskola i Tormestorp 500 -500
Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 -928 -610 -141
Budget teknisk nämnd 101 018 98 365 97 657

KOMMUNREVISION 2022 2023 2024
KF-plan 1 889 1 853 1 853
Interna hyreskostnader år 2021 -25
Interna lokalvårdskostnader år 2021 -9
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -2
Budget kommunrevision 1 853 1 853 1 853

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2022 2023 2024
KF-plan 137 233 145 715 145 872
Interna hyreskostnader år 2021 795
Interna lokalvårdskostnader år 2021 562
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -343
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 2 135
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 1 805
Nytt tillskott 5 000
Budgetpropositionen 2022 157 157

Omfördeln av budgetmedel till KLF för medlemsavg till Skånes kommuner, 
KS 211027, § 186 -30
Projekt En väg in och Vägen mot arbete, KF 200427, § 43, upphör -1 600
Minskning av sfi-verksamhet (ingen neddragning för år 2022 enligt tidigare plan) 0
Budget arbetsmarknadsnämnden 145 715 145 872 145 872

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2022 2023 2024
KF-plan 113 253 117 979 119 229
Interna hyreskostnader år 2021 -823
Interna lokalvårdskostnader år 2021 267
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -150
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 1 114
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 1 037
Flytt av tjänst inom kommunikation o marknadsföring fr KLF till KFN, 
KS AU 210121, § 2 402
Personal- och driftkostnader-Markan & Mötesplats Ljungdala, KF 210830, § 179 1 630 500
Drift av Sösdala simhall 0 750 750
Skötsel av badplatser 250
Utökning av fritidsgårdsverksamhet i kransorter 1 000
Budget kultur- och fritidsnämnden 117 979 119 229 119 979
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2022 2023 2024
KF-plan 1 373 619 1 459 359 1 467 034
Interna hyreskostnader år 2021 5 981
Interna lokalvårdskostnader år 2021 1 301
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -3 028
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 24 492
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 21 461
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, flytt av budgetmedel till TN -973
Nytt tillskott 33 000
Effektivisering av gymnasieskolan -5 000
Budgetpropositionen 2022 -314 1 935 -523
Arbetskläder vid utevistelse till föreskole- och fritidspersonal 793 -543

Omfördeln av budgetmedel till KLF för medlemsavg till Skånes kommuner, 
KS 211027, § 186 -339
Löneökning (fristående verksamhet) 3 600 3 600 3 600
Lokalkostnadsökning (fristående verksamhet) 200 200 200
Barnomsorg på obekväm arbetstid 1 392
Resursfördelning skola och förskola baserat på den faktiska befolkningen 2020 -6 354
Resursfördelning skola och förskola baserat på befolkningsprog 2021 2 316
Resursfördelning skola och förskola baserat på befolkningsprog 2022 2 212 2 212
Resursfördelning skola och förskola baserat på befolkningsprog 2023 5 271 5271
Resursfördelning skola och förskola baserat på befolkningsprog 2024 2165
Budget barn- och utbildningsnämnden 1 459 359 1 467 034 1 477 747

SOCIALNÄMNDEN 2022 2023 2024
KF-plan 177 633 193 637 194 160
Interna hyreskostnader år 2021 -509
Interna lokalvårdskostnader år 2021 -201
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -261
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 1 928
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 1 730
Tillgänglighetssamordnare, flytt av tjänst fr TN till SN 350
Nytt tillskott 13 000
Budgetpropositionen 2022 52 523 575

Omfördeln av budgetmedel till KLF för medlemsavg till Skånes kommuner, 
KS 211027, § 186 -85
Budget socialnämnden 193 637 194 160 194 735

OMSORGSNÄMNDEN 2022 2023 2024
KF-plan 1 113 249 1 117 408 1 128 717
Interna hyreskostnader år 2021 1 669
Interna lokalvårdskostnader år 2021 209
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -2 307
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 17 226
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 19 747

Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, flytt av budgetmedel till TN -2 920
Flytt och slutstäd Ekegården 180 -180
Äldreomsorgssatsning (Ett riktat statsbidrag som ON själva söker, därav en 
budgetjustering ramen) -24 000
Budgetpropositionen 2022 1 725 680 12 601

Höjd aktivitetsersättning för daglig verksamhet 
2022: Höjning med 5 kr/dag och brukare
2023-2024: Höjning med ytterligare 2 kr/dag och brukare för respektive år 240 100 100

Omfördeln av budgetmedel till KLF för medlemsavg till Skånes kommuner, 
KS 211027, § 186 -216
Resursfördelning äldreomsorg baserat på den faktiska befolkningsmängden 2020 -2 865
Resursfördelning äldreomsorg baserat på befolkningsprognos 2021 3 682
Resursfördelning äldreomsorg baserat på befolkningsprognos 2022 4 127 4 127
Resursfördelning äldreomsorg baserat på befolkningsprognos 2023 6 411 6 411
Resursfördelning äldreomsorg baserat på befolkningsprognos 2024 7 067
Resursfördelning LSS (cirkulär 2021:23 jämförs med 2020:28) -12 337 171 177
Budget omsorgsnämnden 1 117 408 1 128 717 1 155 073
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MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2022 2023 2024
KF-plan 25 512 29 407 29 322
Interna hyreskostnader år 2021 19
Interna lokalvårdskostnader år 2021 14
Förändrat PO-pålägg 2022 (sänkning från 40,15 till 39,75%) -133
Helårseffekt 2021 för lönerevision år 2020 1 106
Helårseffekt 2022 för lönerevision år 2021 953
Framtagning av befolkningsprognos 100
Kart/Mät E-tjänst+visuell styrning 165 -85
Intäktsmiskning geodataavtal 291
Tillsynshandläggare (inom ramen för plan- och bygglagen) 700
Planhandläggare med strategiskt ansvar 700

Omfördeln av budgetmedel till KLF för medlemsavg till Skånes kommuner, 
KS 211027, § 186 -19
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 29 407 29 322 29 322
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Specifikation finansförvaltning

tkr
2022 2023 2024

Egna skatteintäkter 2 363 635 2 450 899 2 532 060
Kommunalekonomisk utjämning 988 472 975 831 995 899
Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 3 352 107 3 426 729 3 527 959

Kommunal fastighetsavgift 119 990 119 990 119 990

Skuldförändring inklusive löneskatt 1 602 2 246 2 192
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -63 676 -62 921 -61 619
Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -110 804 -114 293 -117 969
Försäkringspremie inklusive löneskatt -44 113 -45 245 -54 766
Förvaltningsavgifter KPA -500 -500 -500
Avtalspension (kommunalt avtal) 120 576 123 587 126 727
Löneskatt (kommunalt avtal) 30 301 30 997 31 734
Pensioner -66 615 -66 128 -74 202

Avkastning pensionsmedel 25 000 25 000 25 000
Ränta på likvida medel 150 150 150
Övriga finansiella intäkter 200 200 200
Efterskänkt skuld enligt gåvobrev 1 500 1 500 1 500
Borgensavgifter från bolagen 11 000 13 400 15 100
Överskottsutdelning från Kommuninvest 600 600 600
Utdelning från Hässlehem AB 4 000 4 000 4 000
Aktieutdelning från HIBAB 10 000 0 0
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 0 8 000 4 000
Finansiella intäkter 52 450 52 850 50 550

Ränta på lån -8 401 -11 969 -15 591
Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -2 205 -2 529 -2 642
Förvaltararvode -3 000 -3 000 -3 000
Finansiella kostnader -13 606 -17 498 -21 233

Internränta 36 700 42 100 42 400
Oförutsett (KS 4 000 och KF 1 000) -5 000 -5 000 -5 000
Över- och underskottshantering -3 000 -3 000 -3 000
Ersättning från Hässleholm Miljö AB 130 130 130
Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i 
samband med investeringar -97 700 -126 700 -138 500
Exploateringsprojekt (gatukostnadersättning och 
reavinster/reaförluster), Kyrkskolan 2022 11 133 1 414 3 467
Effektivisera fastighetsbeståndet 10 000 13 000 14 000
Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 500 -2 500 -2 500
Kostnadsökningar 2021 -1 710 -1 710 -1 710
Kostnadsökningar 2022 -46 830 -62 440 -62 440
Kostnadsökningar 2023 0 -48 001 -64 001
Kostnadsökningar 2024 0 0 -51 169
Övriga kostnader och intäkter -98 777 -192 706 -268 322

Summa finansförvaltning 3 345 550 3 323 236 3 334 741
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Investeringsbudget
NÄMND/FÖRVALTNING 2022 2023 2024
KOMMUNSTYRELSEN 41 440 51 600 44 380
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 41 440 51 600 44 380
TEKNISKA NÄMNDEN 374 399 231 580 373 501
ARBETSMARKANDSNÄMNDEN 200 200 200
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1 880 2 480 1 480
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 22 500 13 350 8 000
SOCIALNÄMNDEN 500 600 500
OMSORGSNÄMNDEN 1 650 2 000 1 750
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 400 800 970
TOTALT 442 969 302 610 430 781
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Specifikation investeringsbudget  
tkr
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN A-TYP 2022 2023 2024
Budgetposter kommunledningsförvaltning exkl. räddningstjänst
Säkerhetsåtgärder (brandlarm, kameraövervakning, värdeskåp mm) 1 1 800 1 800 1 400
Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor (PDV) 1 2 400 2 000 2 000
Säkerhetsåtgärder (reservkraftverk) 1 400 400 0
Centralarkiv, Garnisonen  (investering i säkerhet, IT och kompaktsystem) 1 1 700 0 0
Kommunikationsplattform, nya hassleholm.se 2022 inkl. e-tjänst för felanmälan 1 1 500
KS oförutsedda investeringar * 10 000 10 000 10 000

Klientarbetsplats, chromebooks och iPads till skolan 2 16 738 15 785 15 780
Server och lagring
Accesspunkter utökning
Accesspunkter reinvestering 1 6 203 16 915 13 000
Switchar utökning
Switchar reinvestering
Fastighetsnät
Brandvägg och nexusswitchar
Ospecificerat

Budget kommunledningsförvaltning exkl. räddningstjänsten 40 740 46 900 42 180

Budgetposter räddningstjänsten
Räddningsfordon 1 0 4 200 0
Räddningsutrustning 1 500 500 500
Larmkläder 1 0 0 1 700
Individanpassat brandskydd 1 200 0 0
Budget räddningstjänsten 700 4 700 2 200
Budget kommunledningsförvaltningen 41 440 51 600 44 380

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN A-TYP 2022 2023 2024
Verksamhetsinventarier 2 200 200 200
Budget arbetsmarknadsnämnden 200 200 200

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN A-TYP 2022 2023 2024
Ospecificerat 2 1 130 1 130 1 130
Armaturbyte Vittsjö motionsspår till LED 1 400 0 0
Ismaskin till Tyrs Hov 2 0 1 000 0
Fordons- och maskinförnyelse (Österås idrottsplatsområde) 2 350 350 350
Budget kultur- och fritidsnämnden 1 880 2 480 1 480

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN A-TYP 2022 2023 2024
Ospecificerat 2 8 000 13 000 8 000
Inventarier till tre nya förskolor, Bjärnums skola, Grönängsskolan inkl. gyhall, 
friställda lokaler Västerskolan samt Tormestorps skola 1 14 500 0 0
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 0 350
Budget barn- och utbildningsnämnden 22 500 13 350 8 000

SOCIALNÄMNDEN A-TYP 2022 2023 2024
Ospecificerat 2 500 500 500
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 0 100 0
Budget socialnämnden 500 600 500

OMSORGSNÄMNDEN A-TYP 2022 2023 2024
Ospecificerat 2 1 024 2 000 1 750
Ordinärt boende trygghetslarm 2 188 0 0
Ordinärt boende phonirolås 2 438 0 0
Budget omsorgsnämnden 1 650 2 000 1 750

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN A-TYP 2022 2023 2024
Anskaffning och utbyte av mätinstrument 2 400 300 350
Drönare 2 0 500 0
Snedbildsfotografering 2 0 0 620
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 400 800 970

*) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering
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TEKNISK NÄMND A-TYP 2022 2023 2024
Gata, park och fordon 49 550 28 785 27 775
Asfaltering 1 15 000 15 000 15 000
Grön och trygg livsmiljö inkl. trygghetsbelysning 1 3 000 2 000 3 000
Utveckling Pågatågsorter/Leader (ej asfaltering) 1 3 000 1 000 1 000
Tillgänglighetsanpassning Gata 1 1 000 1 000 1 000
Parkinvesteringsprogram 1 1 000 1 000 1 500
Lekplatsförnyelse 1 1 000 1 000 1 000
Belysningsåtgärder inkl. energieffektivisering 1 16 000 0 0
Fasadbelysning och utsmyckning 1 300 300 300
Fordons- och maskinförnyelse inom gata, park och fastighet 2 7 150 7 485 4 975
Ställplatser för husbilar vid Hässleholmsgården 1 300 0 0
Dubbelrikta Järnvägsgatan i Hässleholm mellan Tingshusgatan/Andra avenyen 1 1 600 0 0
Ny trafiksignal på Hovdalavägen vid brandstationen 1 200 0 0

Fastighet 75 825 76 055 73 930
Fastighetsinventarier och köksutrustning 1 2 000 2 000 2 000
Maskinförnyelse/modernisering av maskinpark inom serviceavdelningen 2 1 780 430 930
Installation av duschväggar i duschutrymmen som skolan använder 1 625 625
Smärre lokalförändringar 1 1 000 1 000 1 000
Energi- och miljöbesparingsprojekt 1 3 300 0 0
Solenergi 1 3 120 3 500 2 800
Myndighetskrav (arbetsmiljö, elsäkerhet och tillgänglighetsanpassning) 1 1 700 1 700 1 700
Reinvestering i fastigheter inkl. felavhjälpande reinvesteringar och inkl. 
ventilationsombyggnad (OVK-åtgärder) Reinvestering avser ej Qpoolen 1 60 800 65 300 64 000
Grön och trygg livsmiljö (fastighet) 1 1 500 1 500 1 500

Fastighetsprojekt 205 313 99 200 249 931
NYTT-Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69. 
(Investeringarna görs i samband med fastighetsstrateg) 1
NYTT-Nytt badhus på Österås, KF-beslut, 210607, § 160 1
NYTT-Markan+MPL Ljungdala (Ungdomens hus), KF, 210830, § 179 1
NYTT-Ny lokalisering för Familjens hus 1
NYTT-Ridhus Österås, KF 1
NYTT-Ny förskola i Ballingslöv 1
NYTT-Jacobsskolan, ombyggnad AMF:s lokaler 1
NYTT-Ombyggnation av hjälpmedelscentral med utökad yta, Kanslihusv. 6 1
NYTT-Furutorpsskolan inklusive kök, projektering 1
NYTT-Restaurangskolan, renovering 1
NYTT-Vittsjö skola, nybyggnation av lokaler som är knuta til gamla skolan 1
NYTT-Renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv 1
Lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och Silviaskolans 
lokalsituation, nybyggnation av förskola och gymnastikhall vid Grönängsskolan 1
Ny förskola västra Hässleholm 1
Om- och tillbyggnad av Bjärnums skola 1
Ny förskola Tormestorp inom skolområdet inkl. ombyggnad av kök/matsal i befintlig 
skola samt installation av hiss  och nytt fläktrum 1
Lokalförändring räddningstjänstens station i Hässleholm 
(ventilation, larmställskammare, tvättstuga och takbyte) 1
Renovering av Sösdala simhall 1

Exploateringsverksamhet 43 711 27 540 21 865
Exploateringsprogrammet 1
Inköp av saneringsfastigheter i orter utanför Hässleholms stad 1
Ny regnpark Lille Mats, Gäddastorp 4:13 1
Esplanadgatan, Sjukhuset 1
Kyrkskolans närområde 1
Industritomter på Björkhagavägen, Vinslöv 1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 1
Bostadsområde, del av Norra Vankiva 1
Hässleholm Nord, utbyggnad av infrastruktur 
(+3 mnkr 2022 som är budgeterad som en omsTG) 1

Budget teknisk nämnd 374 399 231 580 373 501

SUMMA 442 969 302 610 430 781

Nedanstående omsättningstillgångar har hanterats i kassaflödet A-TYP 2022 2023 2024
Exploateringsverksamhet -10 882 -2 515 -3 367
Kyrkskolans närområde
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 
Bostadsområde, del av Norra Vankiva
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5 ÅR I SAMMANDRAG
2022 2021 2020 2019 2018

(Budget) (Prognos)

Invånarantal Hässleholms kommun den 31/12 52 276 52 276 52 010 52 145 52 121

Resultaträkning 3 505 3 423 3 191 3 155 3 037
3 472 3 388 3 250 3 085 2 979  

101,0 101,1 98,2 102 102
37 158 74 190 100

3,5 122,1 133,4 80,3 41,9

0,1 3,6 4,1 2,6 1,4

Investeringar 440 485 367 390 358

Balansräkning 4 956 5 185 4 822 4 437 4 056
1 703 1 453 1 242 1 093 843

859 889 1 092 1 114 1 133
51 55 56 58 60

34 37 37 37 36

  

  

SKATTESATSER 2018-2022
2022 2021 2020 2019 2018

Kommunen 21,20 21,20 21,20 20,96 20,96
Region Skåne 11,18 11,18 11,18 11,18 10,69
Summa exklusive kyrkoavgift 32,38 32,38 32,38 32,14 31,65

Kyrkoavgift inkl. 
begravningsavgift 

och 3 öre i 
stiftsavgift

varav obligatorisk 
begravningsavgift

Församling 2021 2021
Farstorp 1,40 0,25
Hässleholm 1,26 0,25
Norra Åkarp 1,40 0,25
Röke 1,53 0,25
Sösdala 1,57 0,25
Tyringe 1,53 0,25
Vankiva 1,40 0,25
Verum 1,48 0,25
Vinslöv 1,53 0,25
Vittsjö 1,48 0,25
Västra Torup 1,53 0,25

Verksamhetens nettokostnader, mnkr
Skatteintäkter inkl gen. statsb., mnkr
Verksamhetens nettokostnader i 
förhållande till skatteintäkterna, %
Finansnetto,mnkr
Årets resultat, mnkr
Årets resultat i förhållande till 
skatteintäkterna, %

Nettoinvesteringar, mnkr

Tillgångar, mnkr
Låneskuld, mnkr
Pensionsåtagande (inkl ansv.förbind.), 
mnkr
Soliditet, %

Soliditet (inkl. pensionsförpliktelser), %

Total skattesats 
inkl. kyrkoavgift

Total skattesats (ej medlem i 
Svenska kyrkan)

2021 2021
33,78 32,63
33,64 32,63
33,78 32,63
33,91 32,63
33,95 32,63
33,91 32,63
33,78 32,63

33,91 32,63

33,86 32,63
33,91 32,63
33,86 32,63
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Resultatbudget 2022-2024
Noter Bokslut Budget Budget Plan Plan

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens intäkter 1 726,9 781,0 755,5 745,8 747,8
Verksamhetens kostnader 2 -3 748,7 -3 958,8 -4 043,2 -4 124,6 -4 249,0
Avskrivningar 3 -168,9 -188,6 -217,6 -233,3 -230,7
Verksamhetens nettokostnader -3 190,7 -3 366,4 -3 505,3 -3 612,2 -3 731,9

Skatteintäkter 4 2 196,1 2 225,3 2 363,6 2 450,9 2 532,1
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 053,9 1 066,1 1 108,5 1 095,8 1 115,9
Verksamhetens resultat 59,2 -74,9 -33,2 -65,4 -83,9

Finansiella intäkter 6 81,0 45,4 51,0 51,4 49,1
Finansiella kostnader 7 -6,9 -21,4 -13,6 -17,5 -21,2
Resultat före extraordinära poster 133,4 -51,0 4,1 -31,6 -56,1

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årests resultat: förändring av eget kapital 133,4 -51,0 4,1 -31,6 -56,1
DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 0,0 31,6 56,1
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 4,1 0,0 0,0

Nyckeltal, resultatbudget 2020 2021 2022 2023 2024
Andel av skatteintäkterna
 - att betala verksamhetens nettokostnader, % 98,2 102,3 101,0 101,8 102,3
Finansnetto, mnkr 74,2 23,9 37,3 33,9 27,8
Årets resultat/skatteintäkter och utjämning, % 4,1 -1,5 0,1 -0,9 -1,5

Kassaflödesbudget 2022-2024
Noter Bokslut Budget Budget Plan Plan

mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Den löpande verksamheten
Årets resultat 133,4 -51,0 4,1 -31,6 -56,1
Justering för byte av redovisningsprincip för värdering av exploa 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för av- och nedskrivningar 168,9 188,6 217,6 233,3 230,7
Justering för upplösning infrastrukt. bidrag 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
Justering för realisationsvinster -23,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för realisationsförluster 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för värdereglering av finansiella tillgångar -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för avsättning till pensioner -1,8 -0,7 0,6 0,3 0,5
Justering för avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

288,4 139,5 224,9 204,5 177,6

Ökning(-)/minskning(+) av förvaltade pensionstillgångar -50,8 3,0 3,0 3,0 3,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och exploateringsfastigheter -14,1 13,5 -3,0 0,0 0,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 8 -35,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 8 64,3 -15,4 1,4 -12,4 6,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 252,2 140,6 226,3 195,1 186,7

Investeringsverksamheten
-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar -391,7 -533,2 -443,0 -302,6 -430,8
Omklassificering omsättningstillgång/anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassifisering periodisering anslutningsavgift (fiber) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringsinkomster, materiella anl.tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring finansiella leasingavtal 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av finansiella tillgångar 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -355,5 -533,2 -443,0 -302,6 -430,8

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 148,8 318,0 143,0 108,0 245,0
Amortering lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring leasingskuld -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 26,8 20,0 0,0 0,0 0,0
Minskning (-) av övriga långfristiga skulder -5,9 -3,6 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 0,0 7,0 3,4 0,0 0,0
Minskning (-) av övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3
Ökning (-) långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning (+) av långfristiga fordringar 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av avsättning pga utbetalning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 178,7 341,4 146,4 107,7 244,7

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets kassaflöde 72,2 -51,2 -70,3 0,2 0,7
Likvida medel vid årets början 55,4 127,6 76,3 6,0 6,2
Likvida medel vid årets slut 127,6 76,3 6,0 6,2 6,9

Investering i immateriella anläggningstillgångar
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Balansbudget 2022-2024
  UB Budget   UB PLAN   UB PLAN   UB PLAN   UB

mnkr 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11,9 -0,7 11,3 -0,7 10,6 -0,7 9,9 -0,7 9,2
Materiella anläggningstillgångar 3038,4 345,3 3383,6 226,0 3 609,7 70,0 3 679,7 200,8 3 880,4
Finansiella leasingavtal 6,6 0,0 6,6 0,0 6,6 0,0 6,6 0,0 6,6
Finansiella anläggningstillgångar 89,2 0,0 89,2 0,0 89,2 0,0 89,2 0,0 89,2
Summa anläggningstillgångar 3 146,1 344,6 3490,7 225,4 3 716,1 69,3 3 785,4 200,1 3 985,5

Bidrag till statlig infrastruktur 39,3 -2,5 36,7 -2,5 34,2 -2,5 31,7 -2,5 29,1

Exploateringsfastigheter och förråd 5,4 -13,5 -8,1 3,0 -5,1 0,0 -5,1 0,0 -5,1
Kortfristiga fordringar 246,0 0,0 246,0 0,0 246,0 0,0 246,0 0,0 246,0
Förvaltade pensionsmedel 1258,1 -3,0 1255,1 -3,0 1 252,1 -3,0 1 249,1 -3,0 1 246,1
Kassa och bank 127,6 -51,2 76,3 -70,3 6,0 0,2 6,2 0,7 6,9
Summa omsättningstillgångar 1 637,0 -67,8 1569,2 -70,3 1 498,9 -2,8 1 496,1 -2,3 1 493,8

SUMMA TILLGÅNGAR 4 822,4 274,3 5096,7 152,5 5 249,2 64,0 5 313,2 195,2 5 508,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Årets resultat 133,4 -51,0 -51,0 4,1 4,1 -31,6 -31,6 -56,1 -56,1
Resultatutjämningsreserv 130,2 0,0 130,2 0,0 130,2 0,0 130,2 0,0 130,2
Övrigt eget kapital 2441,7 0,0 2575,1 0,0 2 524,1 0,0 2 528,2 0,0 2 496,6
Summa eget kapital 2705,3 -51,0 2654,3 4,1 2 658,4 -31,6 2 626,9 -56,1 2 570,7

Avsättningar för pensioner 91,6 -0,7 90,956 0,6 91,6 0,3 91,8 0,5 92,3
Avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 91,6 -0,7 91,0 0,6 91,6 0,3 91,8 0,5 92,3

Långfristiga skulder 1381,1 341,4 1722,5 146,4 1 868,9 107,7 1 976,6 244,7 2 221,3
Kortfristiga skulder 644,3 -15,4 628,9 1,4 630,3 -12,4 617,9 6,2 624,1
Summa skulder 2025,4 326,0 2351,4 147,8 2 499,2 95,3 2 594,5 250,9 2 845,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 4 822,4 274,3 5096,7 152,5 5 249,2 64,0 5 313,2 195,2 5 508,4

Nyckeltal, balansbudget 2020 2021 2022 2023 2024
Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 56,1 52,1 50,6 49,4 46,7
Soliditet, inkl. pensionsförpliktelser (eget 
kapital-pensionsförpl./tillgångar), % 37,3 34,3 34,3 34,0 32,3

PensionsförplikteLse före 1998 907 905 859 823 791
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Noter

1. Verksamhetens intäkter Bokslut Budget Budget Plan Plan
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Verksamhetens intäkter, Ansvar 20-82 1 546,3 1 595,5 1 595,5 1 595,5 1 595,5
avgår jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
avgår internhyror -344,8 -337,3 -337,3 -337,3 -337,3
avgår övriga interna poster -526,6 -523,4 -523,4 -523,4 -523,4
Finansförvaltningens poster
Realisationsvinster 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Erhållen försäkringsersättning med anledning av bränderna i 
Godsmagasinet och på Fyrklöverns förskola 15,7
Intäkter från dotterbolag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Trygghetsboende 7,8 8,0 8,0 8,0 8,0
Exploateringsprojekt (gatukostnadersättning och 
reavinster/reaförluster) 4,3 12,7 11,1 1,4 3,5
Äldreomsorgssatsning 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5
Summa 726,9 781,0 755,5 745,8 747,8

2. Verksamhetens kostnader Bokslut Budget Budget Plan Plan
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Kostnader, ansvar 20-82 -4 759,5 -4 798,3 -4 936,9 -4 950,3 -4 986,3
avgår jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
avgår internhyror 344,8 337,3 337,3 337,3 337,3
avgår övriga interna poster 526,6 523,4 523,4 523,4 523,4
avgår avskrivningar 168,9
Finansförvaltningens poster
avgår kalkylerade personalomkostnader 121,0 128,0 120,6 123,6 126,7
avgår kalkylerad särskild löneskatt 29,3 31,0 30,3 31,0 31,7
avgår fördelade kapitalkostnader 34,9 228,6 254,3 275,4 273,1
Differens kalkylerade - verkliga arbetsgivaravgifter 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -101,0 -102,1 -108,3 -108,7 -116,9
Pensionsavgifter, individuell del, inkl löneskatt -105,9 -111,9 -110,8 -114,3 -118,0
Förändring avsättning för pensioner, inkl löneskatt 4,4 2,0 1,6 2,2 2,2
Förändr av sem./övertidsskuld mm -5,9 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Realisationsförluster/Nedskrivningar -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Exploateringsprojekt (kostnad sålda) -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ks/KF Oförutsedda 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Över- och underskottshantering 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Kompensation för ökade kostnader i samband med 
investeringar 0,0 -78,1 -97,7 -126,7 -138,5
Trygghetsboendet Pärlan -8,1 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
Effektivsera fastighetsbeståndet 0,0 12,0 10,0 13,0 14,0
Drift Sösdala simhall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skattehöjning/Intäktsökning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsökningar 2020 0,0 -72,8 0,0 0,0 0,0
Kostnadsökningar 2021 0,0 -39,5 -1,7 -1,7 -1,7
Kostnadsökningar 2022 0,0 0,0 -46,8 -62,4 -62,4
Kostnadsökningar 2023 0,0 0,0 0,0 -48,0 -64,0
Kostnadsökningar 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 -51,2
Summa -3 748,7 -3 958,8 -4 043,2 -4 124,6 -4 249,0

3. Avskrivningar Bokslut Budget Budget Plan Plan
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Fastigheter och anläggningar -0,9
Maskiner och inventarier -92,8
Immateriella anläggningstillgångar -75,3
Nedskrivningar 0,0
Summa -168,9 -188,6 -217,6 -233,3 -230,7
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4. Skatteintäkter Bokslut Budget Budget Plan Plan
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Preliminär kommunalskatt 2 246,1 2 243,7 2 353,8 2 450,9 2 532,1
Prognostiserad slutavräkning -37,3 -18,4 9,9 0,0 0,0
Justering prognostiserad slutavräkning -12,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 2 196,1 2 225,3 2 363,6 2 450,9 2 532,1

5. Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Budget Budget Plan Plan
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Inkomstutjämning 661,2 666,2 732,7 757,5 778,0
Kostnadsutjämning 43,0 54,3 64,4 64,6 64,8
Regleringsbidrag/avgift 53,4 155,2 131,6 93,7 93,0
Övrigt generellt statsbidrag 116,1 0,0 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 74,0 71,0 59,8 59,9 60,1
Kommunal fastighetsavgift 106,2 119,6 120,0 120,0 120,0
Summa 1 053,9 1 066,1 1 108,5 1 095,8 1 115,9

6. Finansiella intäkter Bokslut Budget Budget Plan Plan
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Räntor på likvida medel -0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Räntor på utlämnade lån till dotterbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utdelning från bolagen 3,0 7,0 14,0 12,0 8,0
Borgensavgifter 9,3 10,5 11,0 13,4 15,1
Översskottsutdelning från Kommuninvest 2,2 2,5 0,6 0,6 0,6
Övriga finansiell intäkt 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 66,3 25,0 25,0 25,0 25,0
Återbetalning av aktieägartillskott 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Återföring pensionskapitalförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 81,0 45,4 51,0 51,4 49,1

7. Finansiella kostnader Bokslut Budget Budget Plan Plan
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Räntor på banklån -1,4 -17,1 -8,4 -12,0 -15,6
Räntor på lån från dotterbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränta på pensionsavsättningen -2,6 -1,3 -2,2 -2,5 -2,6
Övriga finansiella kostnader -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,3 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Nedskrivning aktier Hessleholm Network AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivning av pensionskapitalet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa -6,9 -21,4 -13,6 -17,5 -21,2

8. Förändring av kapitalbindning (not endast till budget) Bokslut Budget Budget Plan Plan
mnkr 2020 2021 2022 2023 2024
Slutavräkning 2020 (ökad skuld/fordran 2020, minskad skuld/fordran 2022 -22,4 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2021 (ökad skuld/fordran 2021, minskad skuld/fordran 2023 0,0 0,0 -18,4 0,0
Individuell del året innan inkl löneskatt (minskad skuld) -107,4 -111,9 -110,8 -114,3
Individuell del innevarande år inkl löneskatt (ökad skuld) 111,9 110,8 114,3 118,0
Kommunal fastighetsavgift (fordran) 0,0 0,0 0,0 0,0
Semesterlöneskuld (ökad skuld) 2,5 2,5 2,5 2,5
Summa -15,4 1,4 -12,4 6,2
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O rdlis ta

Anlä ggnings tillgå nga r 
Fast och lös egendom avsedda för permanent innehav. 

Avs krivninga r 
Anläggningstillgångarnas anskaffningskostnad fördelas över 
nyttjandeperioden för att spegla den årliga värdeminskningen. 
Avskrivningarna belastar den verksamhet som använder 
tillgångarna. 

Avs ä ttning 
Ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt är 
osäkra. 

B a la ns budge t 
Är en budgeterad balansräkning där det framgår vilka summor 
tillgångar, skulder och eget kapital kommer att uppgå till vid 
slutet av respektive år i planperioden. 

E ge t ka pita l 
Utgör skillnaden mellan tillgångar och avsättningar och skulder. 

E xtra ordinä ra  intä kte r oc h kos tna de r 
Saknar klart samband med kommunens ordinarie verksamhet 
och är av sådan art att den inte förväntas inträffa ofta eller 
regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp. 

F ina ns ie lla  le a s inga vta l 
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. 

F ina ns ne tto  
Skillnaden mellan finansiella intäkter (bland annat räntor på 
bankmedel) och kostnader (bland annat räntor på lån och 
pensionsskuld). 

Inte rnrä nta  
Kalkylmässig räntekostnad 
(1,00 procent från och med 2022, vilket är en minskning med 
0,25 procentenheter jämfört med 2021) för det kapital som är 
bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar. Internräntan 
belastar den verksamhet som använder tillgångarna. 

J ä m före ls e s töra nde  pos te r 
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som 
är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med tidigare år. 

K a pita lkos tna de r 
Sammanfattande benämning på avskrivning och internränta. 

K a s s a flöde s budge t 
Visar hur budgeten för drift-, investerings- och finansierings-
verksamhet med mera bidrar till förändringen av likvida medel 

K ortfris tiga  fordringa r oc h s kulde r 
Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år 
efter bokslutsdagen. 

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

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

Lå ngfris tiga  fordringa r oc h s kulde r 
Fordringar och skulder som förfaller till betalning mer än ett år 
efter bokslutsdagen. 

N e ttoinve s te ringa r 
Med nettoinvesteringar avses anskaffning av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar med avdrag för förutbetalda 
investeringsinkomster (skuldbokförda). 

N öjd kund-inde x (N K I)  
Det är ett index för kundnöjdhet, det vill säga hur nöjda 
kunderna är. Genom olika kundundersökningar vill kommunen 
ta reda på vad medborgaren tycker om kommunservicen.  

O m s ä ttnings tillgå nga r 
Fordringar, förråd och andra tillgångar som inte är avsedda för 
permanent innehav. 

O pe ra tione lla  le a s inga vta l 
Leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som 
förknippas med ägandet av ett objekt inte överförs på 
leasetagaren. Finansiella leasingavtal med en avtalstid om högst 
tre år redovisas dock även som operationella avtal. Operationella 
leasingavtal tas inte upp i balansräkningen, men framtida 
betalningsförpliktelser redovisas som ansvarsförbindelse. 

R e s ulta tbudge t 
Är en sammanställning av kommunens förväntade intäkter, 
kostnader och resultat för respektive år i planperioden 

R öre ls e ka pita l 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort 
sikt. 

S olidite t 
Speglar hur mycket av tillgångarna som betalats med egna medel, 
det vill säga andelen eget kapital av de totala tillgångarna. 
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