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Kallelse till kommunfullmäktige  

Måndagen den 5 december 2022, kl. 09:00 
Röda salongen, Hässleholm Kulturhus 
 

I tur att justera: Irene Nilsson och Mohamed Chehade 
Ersättare:  Björn Widmark och Anders Edwall  
Tid och plats för justering: Kl. 14:30 fredagen den 9 december, sammanträdesrum 2, stadshuset 
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden   

1. Frågor och interpellationer 

Inga inlämnade frågor eller interpellationer  
 

   

2. Valärenden 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-11-30 
 

   

3. Anmälningsärenden 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-11-24 
 

   

4. Inlämnade motioner 

Handlingar  

 • Motion gällande ombyggnad av anslutning  
   Industrigatan/riksväg 23 

 • Motion gällande Bostad Först – En evidensbaserad metod mot 

   hemlöshet 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

 

5. Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-11-23 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-11-15 
 • Kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan med budget  
   2023 och flerårsplan 2024-2025 
 • Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till Strategisk  
   plan med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 
 • Folkets väls förslag till Strategisk plan 2023-2025 med Budget  
   2023 och flerårsplan 2024-2025 
 • Centerpartiets förslag till Strategisk plan med Budget 2023 och  
   flerårsplan 2024-2025 
 • Liberalernas förslag till Strategisk plan med Budget 2023 och  
   flerårsplan 2024-2025 
 • Miljöpartiets förslag till Strategisk plan med Budget 2023 och  
   flerårsplan 2024-2025 
 • Protokoll från central samverkan  
 • KF presidiums protokoll 2022-11-21 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-11-17 
 

  

6. Elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-11-23 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-17 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

 

7. Förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) för Hässleholms 
kommun 2021-2026  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-11-23 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-11 
 • ON protokoll 2022-09-13 
 • OF tjänsteskrivelse 2022-05-24 
 • KFN protokoll 2022-09-08 
 • KFF yttrande 2022-08-23 
 • KLF synpunkter 
 • MSF yttrande 2022-06-30 
 • Ny version 2022-04-21 - Förslag till resursoptimeringsplan för  
   Hässleholms kommun 2022-2026 
 • KSAU protokoll 2022-04-06 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-12-03 
 • HMAB tjänsteskrivelse 2021-11-18 
 • Version 2022-01-28 - Förslag till resursoptimeringsplan för  
   Hässleholms kommun 2022-2026 
 • Sammanställning av remissvar med föreslagna ändringar 
 • Förslag till resursoptimeringsplan för Hässleholms kommun 
 

  

8. Motion om att införa p-skiva omgående  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-11-23 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-02-23 
 • TN protokoll 2022-02-17 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-01-24 
 • Motion  
 

  

9. Motion om att få fler i arbete eller sysselsättning av dem som har 
psykisk ohälsa  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-11-23 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-23 
 • ON protokoll 2022-03-29 
 • OF tjänsteskrivelse 2022-03-02 
 • AMN protokoll 2022-03-22 
 • SN protokoll 2022-03-22 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-03-02 
 • SN tilläggsförslag ordförande 
 • Motion 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

 

10. Motion om bilfritt centrum i Hässleholm  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-11-23 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-07 
 • TN protokoll 2022-10-27 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-06-15 
 • MSNAU protokoll 2022-09-14 
 • MSF tjänsteskrivelse 2022-03-04 
 • Motion  
 

  

11. Motion om att öka andelen svenska och närproducerade 
livsmedel genom krav på gårdsbesök  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-11-23 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-06 
 • TN protokoll 2022-09-28 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-08-22 
 • Motion  
 

  

 
Kommunfullmäktige 
 

Erik Berg (M) 
Ordförande 
 

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

http://www.hassleholm.se/kfwebbradio


Re TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-11-24 
Rev. 2022-11-30 
 
 
 

 

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

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

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

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

 

Valärenden 

 
KLF 2022/761 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i arbetsmarknadsnämnden 
Tommy Malenström (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
arbetsmarknadsnämnden. Avsägelsen har beviljats och valet av ny ersättare 
bordlagts.  

Nomineringar 
Ingen nominering har inkommit.  
 

KLF 2022/810 
Val av ledamot i Hässleholms fibernät holding AB 
Den 21 november 2022, § 131, valde kommunfullmäktige för perioden från och 
med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 sex av sju ledamöter till 
styrelsen för Hässleholms fibernät holding AB. Valet av en ledamotsplats 
bordlades. 

Nomineringar 
Ingen nominering har inkommit.  
 

KLF 2022/811 
Val av ledamot i Hässleholms fibernät holding AB 
Den 21 november 2022, § 132, valde kommunfullmäktige för perioden från och 
med årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027 sex av sju ledamöter till 
styrelsen för Hässleholms fibernät AB. Valet av en ledamotsplats bordlades. 

Nomineringar 
Ingen nominering har inkommit.  
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KLF 2022/815 
Val av begravningsombud 
Kommunen har möjlighet att föreslå begravningsombud till Länsstyrelsen i Skåne. 
Uppdraget som begravningsombud är opolitiskt och ombudet ska vara en för 
uppdraget lämplig och kvalificerad person med kunskaper inom ekonomi samt 
med kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och 
begravningsseder. 

Nomineringar 
Kristdemokraterna nominerar Samuel Ek till uppdraget.  

 

KLF 2022/817 
Val av god man tätortsförhållanden 
Den 21 november 2022, § 138, valde kommunfullmäktige för perioden 2023-01-
01 – 2026-12-31fyra av fem gode män tätortsförhållanden. Valet av en god man 
bordlades. 

Nomineringar 
Vänsterpartiet nominerar Åke Petersson (V) till uppdraget som god man.  

 

KLF 2022/918 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i HIBAB och dess dotterbolag 
Hanna Nilsson (SD) avsäger sig uppdragen som ledamot i Hässleholms 
Industribyggnads AB och dess dotterbolag.  

Nomineringar 
Ingen nominering har inkommit  

 
KLF 2022/919 
Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i Hässleholms 
fibernät holding AB och dess dotterbolag 
Ulf Berggren (SD) avsäger sig uppdragen som ledamot och vice ordförande i 
Hässleholms fibernät holding AB och dess dotterbolag.  

Nomineringar 
Ingen nominering har inkommit. 
  

KLF 2022/801 
Avsägelse av uppdrag som ledamot respektive ersättare i tekniska 
nämnden 
Ulrik Moberg (SD) och Mats Erlingsson (M) som valdes till ledamot respektive 
ersättare i tekniska nämnden för den kommande mandatperioden, har inkommit 
med avsägelser av uppdragen. Avsägelserna ska beviljas och ny ledamot respektive 
ersättare utses.  

Nomineringar 
Moderaterna nominerar Mats Erlingsson (SD) till uppdraget som ledamot i 
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tekniska nämnden för den kommande mandatperioden. Sverigedemokraterna 
nominerar Ulrik Moberg (SD) till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden för 
samma period.  
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Louise Davidsson  
Kommunsekreterare 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-11-24 
 
 

 

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

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

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

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

 

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

 
KLF 2022/905-1 
Månadsuppföljning per den 31 oktober 2022. Kommunen prognostiserar ett 
negativt resultat för 2022 på -127,0 mnkr. Jämfört med budget visar prognosen ett 
underskott på -137,7 mnkr. Årets investeringsverksamhet beräknas uppgå till 
360,8 mnkr vilket är 256,8 mnkr lägre än budget och en genomförandegrad på 
cirka 58 procent. 
 

KLF 2022/869-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) per 2022-10-01. 
Fem beslut enligt SoL och nio beslut enligt LSS är ej verkställda.  
 

KLF 2022/908-1 
Socialnämndens rapport över gynnande beslut enligt socialtjänstlagen för tredje 
kvartalet 2022 som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Av 
de sex beslut som inte verkställts inom tre månader har två verkställts och ett 
avslutats utan att verkställas. 
 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare 



 

Motion gällande ombyggnad av anslutning Industrigatan/riksväg 23 

Bakgrund 
Som det ser ut idag 2022 är denna korsning en flaskhals utan dess like. Utvecklingen inom 

Hässleholms stad sker med stormsteg, och kommer utan tvekan att fortsätta i framtiden. Detta ökar 

kommunens ansvar att förutse och bemöta de krav som ställs vad gäller utvecklingen, så att 

framåtsträvanden inte motarbetas. 

Detta är dock vad som sker just vid denna väganslutning, mellan Industrigatan och riksväg 23. 

Anledningen till detta är den tunga trafik som rör sig inom det anslutande industriområdet, och som 

har svårt att utan stora dröjsmål ta sig upp på riksväg 23. Detta borde kommunledningen vara 

medveten om, och skyndsamt åtgärda. De tunga transporterna går på Industrigatan dygnet runt, som 

tätast morgon och eftermiddag, med långa köer som följd. En säker och smidig anslutning till riksväg 

23 skulle vara positivt för alla, såväl företagen som bedriver verksamhet som övrig trafik som 

använder sig av denna korsning. 

Slutsatser 
För att undvika de långa väntetider som tidvis uppstår i denna vägkorsning, och för att öka 
trafiksäkerheten, måste en annan trafiklösning till. 
 
Mot bakgrund av ovanstående, yrkar Folkets väl 

 
att kommunfullmäktige till berörd nämnd ger uppdraget att ta fram handlingar som visar på 
nödvändigheten av en trafiklösning som eliminerar de problem som nämns ovan 
att i detta uppdrag även inkludera en kontakt med väghållaren Trafikverket för att med ovannämnda 
handlingar som utgångpunkt initiera en ombyggnadsprocess 
att detta projekt ska prioriteras före andra trafikplatsprojekt inom kommunen. 
 
2022-11-30 
Jan Nilsson, Folkets väl 

Ernst Herslow, Folkets väl, ledamot kommunfullmäktige 



Motion gällande Bostad Först – 
En evidensbaserad metod mot hemlöshet  

Hemlösheten ökar successivt och den senaste sammanställningen 
2017 visar att över 33 000 människor är hemlösa i Sverige. 
Hemlöshet innebär inte bara att du saknar bostad över natten, det 
försvårar också möjligheten att vara tillgänglig på 
arbetsmarknaden. Det försvårar att få stöd med eventuell 
problematik eller missbruk. Hemlösheten omöjliggör känslan av 
trygghet för många och varje människas rättighet är att kunna 
känna sig trygg.  

Bostad Först är ett projekt som har sitt ursprung fran̊ USA på 1990-talet. Bostad 
Först innebär varje man̈niskas rätt till en egen bostad oavsett problematik. Det 
innebär att det spelar ingen roll om individen har ett missbruk av alkohol eller 
narkotika, de ska ända ̊erbjudas en bostad inom Bostad Först om de uppfyller 
eventuell kravställning. Tanken är att individen erbjuds en bostad och teamet runt 
Bostad Först arbetar kontinuerligt för att motivera och anpassa individuella 
rehabiliteringsstöd till hyresgästen. Forskningen visar att mellan 80-90% av de som 
erbjuds stöd via Bostad Först lyckas bo kvar och uppfylla kraven i hyresavtalet. 
Hyresavtalet är utformat som vilket hyresavtal som helst där hyran ska betalas i tid 
och att man inte stör grannarna efter 22.00.  

Socialförvaltningen kan ocksa ̊ställa vissa motkrav mot hyresgästen och det är 
utformat på olika sätt. Lunds kommun ställer krav där de förväntar sig att 
hyresgästen tar emot Bostad-först teamet en gång i veckan. De förväntar sig ocksa ̊
en viss motivation att förändra sitt liv från hyresgästen. Helsingborgs kommun ställer 
både samma och snarlika krav, t.ex där hyresgästen behöver vara folkbokförd i 
kommunen i minst två år. De förväntar sig också att där ska finnas en motivation från 
hyresgästen att göra en föran̈dring i sitt liv. Undertecknad tror inte att kommunen ska 
gå in utan krav då jag i samtal med en forskare som forskar om am̈net menar att där 
inte finns någon mall utan behovet bör utformas efter hur Hässleholms kommun ser 
ut. Socialförvaltningen har ett ansvar mot sina invånare enligt socialtjänstlagen 1 kap 
1 § SoL då Socialförvaltningen aktivt ska främja man̈niskors ekonomiska och sociala 
trygghet. Socialtjänstlagen 5 kap 9 § SoL beskriver hur Socialnam̈nden aktivt skall 
sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon 
behöver för att komma ifran̊ missbruket. Nam̈nden skall i samförstånd med den 
enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.  

Vad kostar då Bostad For̈st? Boverket publicerade uppgifter 2015 gällande 
långsiktiga boendelösningar där Bostad Först beräknas kosta 380 kr per dag. Olika 
typer av institutionsboenden kostar i genomsnitt 870 kr per dygn. Kostnaden för 
akutboenden, härbärgen eller jourboenden uppskattas till 580 kr per dygn. Det 
innebär att Bostad Först är det mest kostnadseffektivaste och bästa alternativet.  



Socialstyrelsen har nyligen börjat betala ut stod̈ till de kommuner som satsar på 
Bostad Först som strategi mot hemlöshet. Stod̈et ligger på 30 000 000 kr som en 
expertgrupp i Socialstyrelsen ansvarar för. Detta innebär i praktiken att Sverige likt 
våra nordiska grannlan̈der som redan har Bostad Först som nationell strategi vill att 
Bostad Först ska tillhöra de nationella strategier mot hemlöshet. Väldigt få människor 
vill vara hemlösa och för att motverka just det behöver vi gemensamt arbeta mot en 
positiv utveckling. Nu kraftsamlar Socialstyrelsen och undertecknad menar att 
Hässleholms kommun ska vara med på det tag̊et.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige beslutar: 

att ge Socialförvaltningen i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, Hässleholms 
kommun kan implementera Bostad Först som modell mot hemlöshet.  

Jacob Johansson (FV) Ersättare kommunfullmäktige  

Motionen inlämnad Hässleholm 2022-12-01 

Björn Widmark (FV) Ledamot kommunfullmak̈tige  

 



H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

§ 178 

Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025 
Dnr: KLF 2022/707 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025. 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2023. 

3. Kommunstyrelsen får under år 2023 låna 149 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige besluta om att ge följande 
uppdrag enligt nedan: 

Uppdrag till kommunstyrelsen: 

1. Utreda förutsättningar för samordning av ordningsvakter och väktare. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

2. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad 
"Mina sidor", för kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för 
ekonomiskt bistånd, bygglov med mera. Resultatet av uppdraget ska ske 
som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till tekniska nämnden: 

3. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra 
varm mat i samtliga hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart 
alternativ. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden: 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

H··ssl olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

4. Utreda, i samråd med tekniska nämnden, att årskurs 7-9 på Linneskolan och 
Läredaskolan organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med 
hästterminen 2024. Resultatet av uppdraget ska ske som ett 
informationsärende på kommunstyrelsen den 26 april 2023. 

5. Utreda förutsättningar för resursskolor så att inrättandet kan ske under 
mandatperioden. Delredovisning av uppdraget ska ske som ett 
informationsärende på kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden; 

6. Utreda, i samråd med tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, en samlokalisering av arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamhet i lokaler på Linneskolan där nuvarande årskurs 7-9 inryms. 
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 

7. Klimatväxlingsmodellen pausas från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2024. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn M avstår från att delta i 
beslutet. 

Yrkande 

Christer Caesar (KD), Lina Bengtsson (M) och Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till 
liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetberedningen bestående av den styrande majoriteten - Sverigedemokraterna, 
Moderaterna och Kristdemokraterna - har upprättat ett förslag till Strategisk plan 
med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 enligt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H··ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Budgetförslaget bygger på en oförändrad skattesats på 21,20 kronor för år 2023. 
Förslaget bygger även på att kommunstyrelsen under år 2023 får låna 149 miljoner 
kronor, internt eller externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

I bilaga 2 finns protokoll från centrala samverkan inklusive protokollsanteckningar 
samt förhandlingsprotokoll med Brandmännens Riksförbund. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder och bolag 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-11-15 KLF 2022/707 

 Kommunfullmäktige 
 
 

Handläggare 
Ekonom Gunilla Edvinsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
0451-26 80 65 
gunilla.edvinsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen 
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Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande: 

 
1. Kommunfullmäktige antar Strategisk plan med budget 2023 och flerårs-

plan 2024-2025. 
 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2023. 
 

3. Kommunstyrelsen får under år 2023 låna 149 miljoner kronor, internt eller 
externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ge följande upp-
drag enligt nedan:  

Uppdrag till kommunstyrelsen: 

1. Utreda förutsättningar för samordning av ordningsvakter och väktare. Re-
sultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunsty-
relsen den 29 mars 2023.  

2. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad 
”Mina sidor”, för kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för eko-
nomiskt bistånd, bygglov med mera. Resultatet av uppdraget ska ske som 
ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023. 

Uppdrag till tekniska nämnden: 

3. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra 
varm mat i samtliga hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart alter-
nativ.  Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på 
kommunstyrelsen den 26 september 2023. 
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Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden: 

4. Utreda, i samråd med tekniska nämnden, att årskurs 7-9 på Linnéskolan 
och Läredaskolan organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med 
höstterminen 2024. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informations-
ärende på kommunstyrelsen den 26 april 2023. 

5. Utreda förutsättningar för resursskolor så att inrättandet kan ske under 
mandatperioden. Delredovisning av uppdraget ska ske som ett informat-
ionsärende på kommunstyrelsen den 29 mars 2023. 

 

Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden; 

6. Utreda, i samråd med tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämn-
den, en samlokalisering av arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet i lo-
kaler på Linnéskolan där nuvarande årskurs 7-9 inryms. Resultatet av upp-
draget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 
september 2023. 

 

Uppdrag till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 

7. Klimatväxlingsmodellen pausas från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2024.   

 

Beskrivning av ärendet 
Budgetberedningen bestående av den styrande majoriteten - Sverigedemokraterna, 
Moderaterna och Kristdemokraterna - har upprättat ett förslag till Strategisk plan 
med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 enligt bilaga 1.  
 
Budgetförslaget bygger på en oförändrad skattesats på 21,20 kronor för år 2023. 
Förslaget bygger även på att kommunstyrelsen under år 2023 får låna 149 miljoner 
kronor, internt eller externt, till investeringar inklusive fastighetsköp.  
 
I bilaga 2 finns protokoll från centrala samverkan inklusive protokollsanteckningar 
samt förhandlingsprotokoll med Brandmännens Riksförbund.  
 
Bilagor 

1. Budgetberedningens förslag till Strategisk plan med budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025. 
 

2. Protokoll från centrala samverkan inklusive protokollsanteckningar samt 
förhandlingsprotokoll med Brandmännens Riksförbund avseende budget-
beredningens förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025.  
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med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 
Strategisk plan 2023-2025 

Hovdala slott. Foto: Sven Persson 
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Tillsammans för  
Hässleholms kommuns framtid 
Vi kommer ha två tuffa år framför oss med hög inflat-
ion, ökade elkostnader, ökade drivmedelskostnader, 
ökade kostnader i samband med det nya pensionsav-
talet och dessutom krig i vår omvärld. 

Tillsammans kommer vi ta oss igenom detta, vi kom-
mer kanske göra en halvhalt i vissa projekt, avvakta i 
några satsningar. Vi kommer ta detta som en möjlig-
het till att se över hela kommunens organisation och 
ta ett djupdyk i om vi verkligen jobbar med rätt saker. 
En sak kan vi lova er kommuninvånare, i dessa tuffa 
tider kommer vi inte tynga er med högre kommunal-
skatt, vi vet att många redan har det kämpigt att få 
privatekonomin att gå ihop.  

När vi började med denna budget hade vi ett utgångs-
läge med -130 miljoner 2023, –159 miljoner 2024 
och -42 miljoner 2025. Därtill presenterade nämn-
derna ett utökat behov inför 2023 på ytterligare 85 
miljoner. 

Som ni alla förstår var detta inte det mest optimala el-
ler önskvärda utgångsläget för ett nytt styre. Men vi 
har tillsammans tagit fram våra prioriteringar och ef-
fektiviseringar, inte bara kortsiktigt utan även 

långsiktigt för att förbättra kommunens ekonomiska 
förutsättningar även för kommande mandatperioder.  

Vår genomgående prioritering i hela budgeten är våra 
kärnverksamheter och att dra in kostnader på det 
som inte gynnar barn, unga, äldre och kommuninvå-
narnas välfärd i stort. Samtliga nämnder har fått kost-
nadseffektiviseringar, vissa mer, vissa mindre. Men 
alla våra verksamheter måste solidariskt ta ansvar för 
att klara den ekonomiska situationen som vi måste ta 
oss igenom under de kommande två åren. 

Under den kommande mandatperioden har vi i det 
nya styret valt fyra övergripande mål som vi kommer 
jobba med: Hållbar ekonomisk utveckling, en attraktiv 
plats för medborgare och företag, livskvalitet och 
trygghet-hela livet och attraktiv arbetsgivare. Mer om 
dessa mål kan ni läsa om längre fram i denna budget. 

Trygghet är en fråga som vi i det nya styret tar på 
största allvar. Vår kommun ska vara en plats där 
tryggheten prioriteras och brottsligheten bekämpas. 
Denna mandatperiod kommer vi att politiskt jobba 
med tryggheten i samhället bland annat genom trygg-
hetsskapande åtgärder rent visuellt, exempelvis belys-
ning vid mörka passager. Övervakningskameror är nå-
got vi kommer verka för att utöka på strategiskt valda 
platser. Vi kommer samordna våra väktare och trygg-
hetsinsatser till en gemensam och samordnad kom-
munal insats för en trygg kommun och ett tryggt cent-
rum. 

I skolan kommer vi att jobba med trygghet genom 
ökad studiero och minskat stök/mobbing. Just därför 
kommer vi under mandatperioden inrätta minst en 
resursskola med goda pedagoger och förebilder, dit 
elever tillfälligt eller långsiktigt kan få sin skolgång, 
detta i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare. 
Vårt mål är att hjälpa dessa barn och ungdomar att få 
goda förutsättningar och inte hamna i en dålig nedåt-
gående spiral som kan leda till utanförskap och krimi-
nalitet. Samtidigt ger vi bättre förutsättningar för de 
barn och elever som blir mobbade, utsatta eller störda 
under skoltiden av de elever som inte mår bra och är 

Lina Bengtsson (M), Christer Caesar (KD), Hanna Nilsson (SD) 
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utåtagerande. Detta kommer på sikt ge lugnare, tryg-
gare skolmiljöer där förutsättningarna för goda skol-
resultat och god arbetsmiljö är optimala för alla. 

Vi kommer att jobba hårt för en förbättring av före-
tagsklimatet i kommunen och vi har stor tro på Häss-
leholm som en kommun för företagande. Tillsammans 
kommer vi på olika nivåer att jobba för att gemensamt 
nå målet att bli attraktiva och proaktiva tillsammans 
med Hässleholms näringsliv. Vi kommer prioritera 
vårt arbete mot näringslivet genom att omorganisera 
tillväxtavdelningen och gå från tillväxtfokus till nä-
ringslivsfokus. Näringslivschefen ska jobba tätt ihop 
med kommunledningen och politiken för att ytterli-
gare satsa på det näringsliv och företagande som är så 
viktigt för oss som kommun.  

Europaforum kommer läggas ner redan 2023, detta 
för vårt mål att prioritera kärnverksamheterna i tuffa 
tider. Vi kommer även sluta jobba med projektet Nya 
stambanor som syftat på de nya höghastighetsba-
norna som inte kommer genomföras.  

Administrationen kommer ses över på de olika för-
valtningarna liksom lokalutnyttjandet med utgång att 
vi kan effektivisera i de kostsamma processerna. 

För att utöka tillgängligheten i centrum och förenkla 
för våra kommuninvånare avser vi under 2025 införa 
P-skiva i kommunen. Hur och var detta ska genomfö-
ras får utredningen påvisa. 

Vi kommer fortsatt utöka vårt gemensamma arbete 
med Hesslecity med strävan mot en ny gemensam 
samverkansorganisation för att utveckla centrum. 
Dock ger ekonomin oss ingen förutsättning att starta 
den föreslagna nya samverkansorganisationen under 
2023 utan får skjutas på framtiden.  

Två förvaltningar har fått tillskott, kommunledning-
ens tillskott på 3 miljoner innefattas av räddnings-
tjänstens utökade kostnader främst i form av drivme-
del. Arbetsmarknadsnämndens tillskott på 11 miljo-
ner består helt av det utökade behovet av ekonomiskt 
bistånd, som är viktigt i dessa tider med ökade lev-
nadskostnader. 

För att underlätta för medborgare att ansöka hos 
kommunen, så vill vi skapa en personlig inloggning 
”Mina sidor” för alla ansökningar som exempelvis 
bygglov, ekonomiskt bistånd och skolval. 

Vi kommer prioritera ungdomsverksamheten på Mö-
tesplats Ljungdala och minska på den vuxenverksam-
het som idag finns där.  

Angående ridhuset på Österås kommer vi lösa ut frå-
gan om ägarskapet redan 2023/2024 därefter kom-
mer vi påbörja byggnationen av den nya anläggningen 
under 2025. Vi är väldigt glada för att kunna göra 
denna satsning och skapa förutsättning för ridsporten 
som är en av de dyraste sporterna med mest tjejer en-
gagerade.  

Badhusbygget i Hässleholm fortsätter enligt plan och 
ett nytt badhus kommer stå klart på Österås 2025 om 
inga oväntade förseningar inträffar. När det gäller 
Sösdala simhall så har inga anbud alls kommit in på 
den upphandling som gick ut 2022. Därför väljer vi att 
ytterligare avvakta och se hur omvärldsläget utveck-
las för att eventuellt gå ut med en ny upphandling och 
därefter ta ställning till tidplan och budget för bygg-
nation. 

En väldigt viktig fråga för det nya styret är att se till 
att tillgången på byggbar mark utökas. Här kommer vi 
prioritera villa-/småhustomter. I Hässleholms tätort 
kommer vi prioritera att ta fram tomter för bostads-
ändamål på Garnisonsområdet följt av Åhusfältet och 
Norden. 

Byggbar mark för industriändamål kommer priorite-
ras på Gena industriområde och mer långsiktigt på 
Hässleholm Nord samt i så stor utsträckning som möj-
ligt på andra lämpliga platser i hela kommunen. 

En satsning inom omsorgens verksamhet är etable-
ring av arbetsterapeut vid biståndsbedömning. Detta 
ger ett förebyggande arbetssätt samt ökad självstän-
dighet för våra äldre med behov av hemtjänst. 

En gemensam riktning för kommunkoncernen 
med tydliga mål ger bättre kvalitet till medbor-
garna och företagen. Detta är vår riktlinje i det 
nya styret. 

Hanna Nilsson 
Kommunstyrelsens ordförande (SD) 

Lina Bengtsson 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (M) 

Christer Caesar 
Gruppledare (KD) 
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Kommunstyrelsens förslag på uppdrag som kommunfullmäktige föreslås besluta om på 
budgetfullmäktige den 5 december 2022 

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 

1. Utreda förutsättningar för samordning av ordningsvakter och väktare. Resultatet av uppdra-
get ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 29 mars 2023.

2. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad ”Mina sidor”, för
kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för ekonomiskt bistånd, bygglov med mera.
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26
september 2023.

Kommunfullmäktige beslutar ge tekniska nämnden följande uppdrag: 

3. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra varm mat i samt-
liga hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart alternativ.  Resultatet av uppdraget ska
ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023.

Kommunfullmäktige beslutar ge barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag: 

4. Utreda, i samråd med tekniska nämnden, att årskurs 7-9 på Linnéskolan och Läredaskolan
organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med höstterminen 2024. Resultatet av
uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 april 2023.

5. Utreda förutsättningar för resursskolor så att inrättandet kan ske under mandatperioden.
Delredovisning av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den
29 mars 2023.

Kommunfullmäktige beslutar ge arbetsmarknadsnämnden följande uppdrag: 

6. Utreda, i samråd med tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden, en samlokali-
sering av arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet i lokaler på Linnéskolan där nuvarande
årskurs 7-9 inryms. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommun-
styrelsen den 26 september 2023.

Kommunfullmäktige beslutar ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden följande uppdrag: 

7. Klimatväxlingsmodellen pausas från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december
2024.

5



Så styrs Hässleholm 

Vår styrmodell 
I det politiska uppdraget ingår att prioritera och styra 
resurser för att skapa största möjliga mervärde för 
dem som bor och verkar i Hässleholms kommun. 
Styrmodellen fungerar som ett verktyg för att säker-
ställa att den politiska viljeyttringen får genomslags-
kraft i verksamheterna, att verksamheterna håller god 
kvalitet och att en god ekonomisk hushållning säkras i 
hela organisationen. Styrmodellen håller ihop delarna 
och skapar en röd tråd från den politiska visionen till 
det dagliga arbetet som utförs för medborgarna i 
kommunens olika verksamheter.   

Slutstation – vision 
Visionen beskriver hur det ska vara i Hässleholm i 
framtiden och pekar ut den långsiktiga riktningen för 
hela kommunkoncernens arbete.  

Start – nuläge 
Genom att ha koll på nuläget i våra verksamheter är 
det lättare att identifiera vilka utmaningar och möjlig-
heter som kommunen står inför. Samtliga förvalt-
ningar gör en nulägesanalys utifrån sitt grunduppdrag. 
De huvudsakliga resultaten från analysen sammanfat-
tas i en nulägeskarta som blir ett underlag i politikens 
planeringsarbete.  

Strategiska utmaningar med mål  
Utifrån ett helhetsperspektiv prioriterar kommun-
fullmäktige vad kommunen behöver fokusera särskilt 
på under mandatperioden. Prioriteringarna samlas i 
ett mindre antal strategiska utmaningar som gäller 
under minst fyra år. Till varje utmaning kopplas ett 
mindre antal övergripande mål som kommunkoncer-
nen gemensamt ska arbeta för att nå. 

Utvecklingsmål 
Utifrån de strategiska utmaningarna med övergri-
pande mål för kommunkoncernen har nämnderna i 
uppdrag att analysera hur de, utifrån sitt grundupp-
drag, kan bidra till att målen uppfylls och sätta ut-
vecklingsmål för detta arbete. Genom nuläges- och 
omvärldsanalys som grund kvalitetssäkrar nämnderna 
leveransen i sitt grunduppdrag och identifierar brister 
och avvikelser samt behov av utveckling för att leve-
rera en ännu bättre verksamhet till medborgarna och 
de som verkar i Hässleholm. Nämnderna sätter där-
för utvecklingsmål även utifrån detta arbete. Ef-
tersom utvecklingsmålen har en tydlig koppling till 
nämndernas interna resursfördelning fastställs mål 
och internbudget vid samma tillfälle i en nämndplan.   

Verksamhetsplan 
Med utgångspunkt i nämndens utvecklingsmål, de 
ekonomiska förutsättningarna och nuläges- och om-
världsanalys ansvarar förvaltningen för att ta fram en 
verksamhetsplan. Planen beskriver hur verksamheten 
ska arbeta i riktning mot målen. Verksamhetsplanen 
är förvaltningens verktyg i utvecklingsarbetet och där-
för kan aktiviteter revideras eller bytas ut under året.  

Årshjulet 
Under året arbetar vi med planering och uppföljning. 
Detta arbete illustreras i ett årshjul. 

Planering   
Den politiska planeringen omfattar prioritering av 
strategiska utmaningar med övergripande mål för 
mandatperioden och fastställande av drift- och inve-
steringsbudget för Hässleholms kommun.  

I mars bjuder kommunstyrelsen in nämndernas ar-
betsutskott och förvaltningschefer samt kommunala 
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bolag till en nulägesdialog för en dialog om nuläget och 
identifierade utmaningar i våra olika verksamheter.  
I juni beslutar kommunfullmäktige om inriktning och 
ekonomisk tilldelning i drift- och investeringsbudge-
ten (Strategisk plan med budget och flerårsplan).  

Under våren och hösten bjuder kommunstyrelsens 
arbetsutskott in de helägda bolagen till en dialog uti-
från ägardirektiven och de strategiska utmaningarna 
som prioriterats för mandatperioden.  

I november fastställer nämnderna nämndplan med 
utvecklingsmål och internbudget. I samband med 
detta tar förvaltningen fram sin verksamhetsplan.  

Uppföljning   
Uppföljning görs genom att verksamhet, mål och 
ekonomi följs upp och analyseras i nämnderna och de 
kommunala bolagen.  

Tre gånger om året redovisar nämnderna en månads-
uppföljning med ekonomisk prognos för helåret till 
kommunstyrelsen.  

Delårsrapporten avser perioden januari – augusti och 
innehåller en kommunövergripande redovisning av 
verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat 
hittills under året. I samband med delårsbokslutet 
bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in nämnder-
nas arbetsutskott och förvaltningschefer till en resul-
tatdialog utifrån prognosen som presenteras i delårs-
bokslutet. Fokus för dialogen är också kommunens  

strategiska utmaningar och pågående arbete för att nå 
de övergripande målen.  

Årsredovisningen motsvarar delårsrapporten men 
omfattar hela året. Årsredovisningen innehåller 
nämndernas verksamhetsberättelser där utvecklings-
målen och det ekonomiska utfallet för helåret följs 
upp. De kommunala bolagen redovisar också verk-
samhetsberättelse och resultaträkning för året. 
Måluppfyllelsen och arbetet med de strategiska utma-
ningarna för året redovisas på koncernnivå.  

Intern kontroll är en del av nämndernas arbete med 
kvalitetssäkring. Varje nämnd godkänner årligen en 
intern kontrollplan som bygger på en risk- och vä-
sentlighetsanalys av de huvudsakliga arbetsmomenten 
som ingår i nämndens uppdrag. Analysen komplette-
ras med en granskningsrapport som innehåller resul-
tatet av föregående års interna kontroll.  
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Strategiska utmaningar och mål 2023–2026 

”Hässleholm är en viktig knutpunkt i Sverige. 
Här möts människor för att leva, uppleva, ar-
beta och lära i en kommun präglad av föränd-
ring och med en ambition att utvecklas.”  

- Vision Hässleholms kommun

För perioden 2023–2026 har kommunfullmäktige be-
slutat om fyra strategiska utmaningar och sju mål som 
anger riktningen för kommunkoncernens arbete. Ut-
gångspunkten är Hässleholms vision och de utma-
ningar vi står inför. Nedan följer en kort beskrivning 
av respektive strategisk utmaning och tillhörande mål. 
Kopplat till varje utmaning anges även ett antal indi-
katorer vars utveckling vi följer under mandatperi-
oden.  

Hållbar ekonomisk utveckling
Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättning-
arna för att säkra människors jobb och sociala trygg-
het. Vi har ett ansvar för kommande generationer ge-
nom att kostnaderna idag inte ska vara större än in-
täkterna. Samtidigt ska vi skapa utrymme för kvali-
tetsförbättringar och investera i utvecklingen av Häss-
leholms kommun. Varje skattekrona ska användas på 
ett effektivt sätt.  

Övergripande mål 
• Hässleholms kommunkoncern har tydliga finansi-

ella mål för hela verksamheten som bidrar till en
långsiktigt god ekonomisk hushållning.

 

 

 
 
 
 
 
 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Verksamhetens nettokostnader i 

förhållande till skatteintäkterna, andel
Minskning,

(under 99 procent)
99,2 procent 99,8 procent 

Kommunstyrelsens och nämndernas 

samlade budgetföljsamhet, andel 
Förbättring/

budget i balans

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Självfinansieringsgrad av investeringar - 

årets resultat (exkl. avkastning på 

pensionskapitalet som återinvesterats) i 

förhållande till nettoinvesteringar, andel 

Ökning 60 procent 57 procent 
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En attraktiv plats för medbor-
gare och företag  
I Hässleholms kommun erbjuds både stad och lands-
bygd. Vi har nära till natursköna miljöer, samtidigt 
som omvärlden är nära Hässleholm eftersom vi är en 
knutpunkt. Vi vill stärka attraktionskraften kring vår 
plats och den gemensamma riktningen framåt.  

Övergripande mål 
• Hässleholms kommun är en attraktiv kommun att

bo i och har ett gott företagsklimat.
• Hässleholm kommuns vision stakar ut den ge-

mensamma riktningen framåt.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Livskvalitet och trygghet – hela 
livet 
Tillit och trygghet går hand i hand. Vi vill ha en ut-
veckling där både tillit och trygghet ökar i samhället. 
Människors säkerhet och trygghet handlar både om 
den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den 
enskildes tillit till samhället, medmänniskor, upple-
velse av social tillhörighet och delaktighet. Självför-
sörjning är en nyckel till delaktighet i samhället och 
en förutsättning för individens självständighet. Samti-
digt ser vi att de sociala skillnaderna i samhället ökar. 
Fler grupper står långt ifrån arbetsmarknaden. Ar-
betslösheten är högst hos dem med låg utbildnings-

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Företagsklimat enligt SKR:s 

Insiktsmätning, totalt Nöjd-Kund-Index
Ökning NKI: 73 NKI: 70

Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs 

mätning, ranking
Ökning 

Plats:

240
Plats: 

253

Tillgänglig kommunal verksamhetsmark 

(för etablering av industri, handel mm), 

kvm

Ökning 170 552 kvm

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som anser att kommunen är en bra plats 

att bo och leva på, andel

Ökning 83 procent

Befolkningstillväxt i Hässleholms tätort, 

antal invånare
Ökning 19 435 19 561

Befolkningstillväxt utanför Hässleholms 

tätort, antal invånare
Ökning 32 575 32 748

Flyttnetto Hässleholms kommun, antal 

invånare
Ökning -194 94
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nivå. Vi vill vända trenden. Hässleholm ska vara en 
trygg plats där tilliten är hög.  

Övergripande mål 
• I Hässleholms kommun ska alla barn få bli sitt

bästa och lägga grunden till ett självständigt liv.
• I Hässleholms kommun ges förutsättningar för

fler invånare att komma i arbete.
• I Hässleholms kommun upplevs utemiljön som

välkomnande och trygg.

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde, 

kommunala skolor
Ökning 216,3 209,3

Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel
Ökning 78 procent 77,9 procent

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

kommunala skolor, andel
Ökning 64,5 procent 63,8 procent

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), andel 

Ökning 25 procent 19 procent

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel 
Minskning 49,1 procent 52,5 procent

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, 

andel av befolkningen
Minskning 9,0 procent 8,3 procent

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som känner sig trygga utomhus i 

området där de bor när det är mörkt ute, 

andel

Ökning 66 proent

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som känner sig trygga utomhus i 

området där de bor när det är ljust ute, 

andel

Ökning 92 procent

Polisens trygghetsmätning: 

Problemindex mellan 0-6, där ett lågt 

värde tyder på en hög upplevd trygghet 

Minskning 2,47 2,69
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Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjningen inom kommuner och reg-
ioner är en utmaning kommande år med stora pens-
ionsavgångar, brist på utbildad personal och svårig-
heter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Hårdare kon-
kurrens om kompetens ställer ökade krav på Hässle-
holms kommun som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska 
erbjuda flexibla arbetssätt och en frisk, kreativ ar-
betsmiljö. Ledare och medarbetare ges förutsättningar 
att utveckla välfärdsuppdraget.  

Övergripande mål 
• I Hässleholms kommunkoncern arbetar vi med

tillit och medskapande där medarbetarna är del-
aktiga i utvecklingen av de tjänster och den service
vi levererar.

 
 
 

 

Bedömning av trend 
Trenden för indikatorerna baseras på en sammanvägd 
bedömning av resultatet de senaste fem åren om jäm-
förelsedata finns tillgänglig. Trenden beskrivs utifrån 
en tregradig skala:  

Utvecklingen går åt rätt håll 

Ingen tydlig förändring 

Utvecklingen går åt fel håll 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Heltidsanställda med månadslön, andel Ökning 61 procent 62 procent

Medarbetarenkäten: HME-index (hållbart 

medarbetarengagemang) utifrån 

begreppen: motivation, ledning och 

styrning, samlat värde

Ökning 80 78

Total sjukfrånvaro bland anställda med 

månadslön, andel
Ökning 7,0 procent 7,9 procent
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Ekonomistyrningsprinciper 2023-2025 

Nämndplan med internbudget 
Nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget 
på detaljnivå senast den 28 februari 2023. Nämnderna har möjlighet att arbeta fram utvecklingsmålen i nämnd-
planen under första kvartalet 2023.  

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 2023. 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 2023-2025

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 1,25 procent för 2023, vilket är en höjning med 0,25 pro-
centenheter jämfört med 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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Presentation av budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 

Omprioriteringar och kostnadsef-
fektiviseringar utifrån det an-
strängda ekonomiska läget 

Den styrande majoriteten - Sverigedemokraterna, 
Moderaterna och Kristdemokraterna - presenterar 
sitt budgetförslag för åren 2023-2025 i Hässleholms 
kommun. Förslaget innehåller en hel del ompriorite-
ringar och kostnadseffektiviseringar utifrån det an-
strängda ekonomiska läget. Det finns samtidigt en del 
riktade satsningar, bland annat på trygghetsfrågor. 
Skattenivån ändras inte. 

Budgeten genomsyras i hög grad av kostnadseffekti-
viseringar och omprioriteringar samt en effektivise-
ring av fastighetsbeståndet. Totalt har 28 mnkr i 
kostnadseffektiviseringar lagts ut i nämndernas bud-
getramar samt att gymnasieskolan får ett effektivise-
ringskrav på 2 mnkr. Det budgeteras för effektivise-
ring av kommunens fastighetsbestånd på totalt 13 
mnkr. Därutöver ska kommunens lokaler energieffek-
tiviseras med 4,5 mnkr. I budgeten finns 16 mnkr år-
ligen för att möta prisökningar för el, fjärrvärme, ren-
hållning och vatten. 

- Det här är naturligtvis inte det mest önskvärda ut-
gångsläget för ett nytt styre. Men vi tar ansvar för eko-
nomin och har tagit fram våra prioriteringar och effek-
tiviseringar för att förbättra kommunens ekonomiska
förutsättningar, inte bara kortsiktigt utan även för
kommande mandatperioder. Samtliga nämnder får
kostnadseffektiviseringar - vissa mer, andra mindre.
Alla våra verksamheter måste solidariskt ta ansvar för
att vi ska ta oss igenom den här tuffa ekonomiska situ-
ationen under de närmaste två åren, säger kommun-
styrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD).

Presentation av budget 

Resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatut-
jämningsreserv (RUR) användas för att utjämna in-
täkter över en konjunkturcykel. Ett sätt att avgöra om 
RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det 
årliga underliggande skatteunderlaget för riket med 
den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. 
Med en sådan tillämpning får reserven användas om 
det årliga värdet väntas understiga det tioåriga ge-
nomsnittet.  

Kommunens lokala tillämpning för disponering av re-
sultatutjämningsreserven vid fastställande av budget 

framgår i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I 
riktlinjerna framgår, att förutom en jämförelse av ut-
vecklingen av det årliga underliggande skatteun-
derlaget för riket med den genomsnittliga utveckling-
en de senaste tio åren, bör även en bedömning göras 
av när konjunkturen återhämtar sig. Enligt SKR:s nu-
varande prognos skulle det vara möjligt med en dis-
ponering från RUR för åren 2023 och 2025.  

Den styrande majoritetens budgetförslag bygger på 
en disponering från RUR med 74 mnkr år 2023 och 
med 81 mnkr år 2024. Det innebär att hela RUR:en på 
155 mnkr planeras att disponeras under de båda 
åren. Budgetförslaget gör därmed ett avsteg från rikt-
linjerna avseende användningen av RUR för 2024 
med hänvisning till att den styrande majoriteten inte 
bedömer att konjunkturen hinner återhämta sig un-
der 2024. Om konjunkturnedgången befaras bli lång-
varig, mer än två år, kommer ytterligare åtgärder vid-
tas för att anpassa kostnaderna. 

Lokaleffektivisering 
I kommunstyrelsens förslag föreslås ett totalt effek-
tiviseringskrav på 13 mnkr (brutto), varav 4 mnkr år 
2023, ytterligare 1 mnkr år 2024 och ytterligare 8 
mnkr 2025. Nyinvesteringar påverkar inte lokaleffek-
tiviseringen vilket medför att besparingen klassas 
som en bruttobesparing. Därutöver ska kommunens 
lokaler energieffektiviseras med totalt 4,5 mnkr un-
der planperioden. Genom att göra en översyn av 
kommunens lokaler kan mer pengar på sikt frigöras 
till kärnverksamheten. 

Nya hyreskontrakt 
Tekniska nämnden har föreslagit kommunstyrelsen 
att teckna nya hyreskontrakt för följande verk-
samheter: Kommunarkivet, Hjälpmedelscentralen, Sfi, 
Sösdala hemtjänst, Centrum hemtjänst samt Lyckåsa. 
I budgetförslaget finns driftmedel avsatta för dessa 
lokaler.  

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

Kommunstyrelsen 
En ändrad prioritering inom kommunledningsförvalt-
ningen kommer att möjliggöra en satsning mot nä-
ringslivet vilket ger en kostnadseffektivisering på to-
talt 3 mnkr. Avveckling av Europaforum och Nya 
stambanor kommer ske från och med årsskiftet vilket 
totalt ger en kostnadsreducering på 2,6 mnkr. Under 
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planperioden ska kostnadseffektiviseringar motsva-
rande 5,8 mnkr genomföras samtidigt som det ges ett 
nytt tillskott på 3 mnkr. 

Tekniska nämnden 
Budgetförstärkning med 0,5 mnkr för utredningar och 
förstudier för markföroreningar. Under planperioden 
ska kostnadseffektiviseringar motsvarande 3 mnkr 
genomföras. Det tillförs 3 mnkr från och med år 2025 
för att reglera intäktsminskningen till följd av över-
gång till p-skiva i delar av centrala Hässleholm.  

Arbetsmarknadsnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden får ett nytt tillskott på 11 
mnkr för att täcka kostnader för ekonomiskt bistånd. 
Under planperioden ska kostnadseffektiviseringar 
motsvarande 1,2 mnkr genomföras. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra kostnads-
effektiviseringar under planperioden på totalt 2,4 
mnkr. Nämnden ska även göra en omprioritering mot 
ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala, vilket 
ger en kostnadsbesparing på totalt 1 mnkr. På Hov-
dala ska det satsas på ökad uthyrning och andra in-
täktsökningar. Det finns just nu inte ekonomiska för-
utsättningar för att satsa på en Fritidsbank, så den får 
planeras in längre fram.  Den framtida ungdomsverk-
samheten och dess lokalisering, som kommunstyrel-
sen tidigare beslutat om, senareläggs till år 2025. Det 
tidigare beslutade tillskottet till Markan för personal-
förstärkning och ökade driftkostnader på 0,5 mnkr tas 
bort, vilket i praktiken innebär att öppnande av plan 3 
på Markan får vänta tills ekonomin tillåter. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Det satsas 175 tkr år 2023 på Motorbranschcollege. Un-
der planperioden ska kostnadseffektiviseringar motsva-
rande 5 mnkr genomföras samtidigt som en effektivise-
ring av gymnasieskolan ska ske vilket beräknas ge 2 mnkr 
i besparing. Nämnden får ett tillskott på totalt 6,5 mnkr 
under planperioden kopplat till befolkningsprognos och 
demografiska förändringar för skola och förskola. Därtill 
ges tillskott i ramen för prisökningar för löner och lokaler 
inom den fristående verksamheten med totalt 13,7 mnkr. 

Socialnämnden 
Socialnämnden ska genomföra kostnadseffektiviseringar 
på 3 mnkr under planperioden. 

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden får ett tillskott som är kopplat till be-
folkningsprognos och demografiska förändringar för 
äldreomsorg på totalt 30 mnkr under planperioden. Det 
ges också tillskott för arbetsterapeut i biståndsbedömning 
samtidigt som kostnadseffektiviseringar på 6,7 mnkr ska 
genomföras. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får en budgetförstärk-
ning på 0,8 mnkr för att täcka kostnader för digitalisering 
av detaljplaner, GIS-resurs för att stötta i planprocessen, 
3D-visualisering samt för säkerhetsarbete på förvaltning-
en. Samtidigt ska nämnden genomföra kostnadseffektivi-
seringar på 1 mnkr under planperioden. 

Borgensavgifter 
Borgensavgifter från bolagen budgeteras med 15,9 
mnkr år 2023, 17,2 mnkr år 2024 och 18,1 mnkr år 
2025 och är grundat på skillnaden mellan bolagens 
räntevillkor med egen säkerhet jämfört med kommu-
nal borgen.  

Avkastning pensionsmedel 
Avkastning från pensionsmedlen budgeteras till 22,0 
mnkr årligen under planperioden 2023-2025. Det in-
nebär att aktie- och fondutdelningar samt kupongrän-
tor inte reinvesteras i pensionskapitalet. 

Utdelning från kommunala bolag och Kom-
muninvest 
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB budgeteras 
med totalt 20,0 mnkr under planperioden 2023-2025, 
varav 8 mnkr årligen under 2023 och 2024 samt 4 
mnkr år 2025. Från HIBAB budgeteras en aktieutdel-
ning med 2 mnkr årligen under 2024 och 2025. Ut-
delning från Hässlehem AB budgeteras med 4,0 mnkr 
år 2023 samt 5 mnkr årligen under 2024 och 2025. 
Denna utdelning har för avsikt att användas för såd-
ana ändamål som framgår av lag om allmännyttiga 
bostadsaktiebolag (SFS, 2010:879) 5 §, följaktligen 
åtgärder som främjar integration och social samman-
hållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för per-
soner för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. För 
överskottsutdelning från Kommuninvest budgeteras 
0,6 mnkr per år. 

Oförutsedda kostnader samt över- och un-
derskottshantering 
3,5 mnkr har budgeterats per år för oförutsedda 
kostnader. Budgeten fördelas med 3 mnkr för kom-
munstyrelsens oförutsedda kostnader och 0,5 mnkr 
för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader. För 
över- och underskottshanteringen budgeteras 2 mnkr 
per år. 

Övriga förändringar på driftbudgeten 

Nämndernas budgetregleras för: 
 löneökningar efter avslutade förhandlingar
 förändrade internhyror och intern lokalvård
 ökade driftkostnader i samband med ny- el-

ler ombyggnation av fastigheter
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Investeringsbudget 
Nedan följer ett kort sammandrag av 
kommunstyrelsens förslag avseende investeringar. 
Investeringsutgifterna uppgår till totalt 1,0 mdkr för 
planperioden 2023-2025, varav 219 mnkr år 2023. 

Förberedelserna för ett nytt badhus på Österåsområ-
det i Hässleholm pågår och under mandatperioden 
kommer ett nytt badhus stå klart. Totalt satsas 375 
mnkr i projektet. Även satsningar på ridsport görs 
under kommande planperiod. Den befintliga anlägg-
ningen på Österås köps inom något år in av kommu-
nen och ett nytt ridhus ska byggas år 2025.     

Andra satsningar inom fastigheter är en ny förskola i 
Ballingslöv, nya lokaler för Vittsjö skola och förskola, 
renovering av Restaurangskolan samt investeringar i 
kommunens kök. Det planeras att göra om tre av fili-
albiblioteken till meröppna bibliotek. 

Stort fokus läggs på trygghet och säkerhet genom en 
rad olika åtgärder: brandlarm, kameraövervakning, 
reservkraftverk, trygghetslarm inom hemtjänst och 
trygghetsbelysning. Totalt avsätts 16 mnkr för inve-
steringar i trygghet och säkerhet under planperioden.  

Ett av de större projekten är satsningar på IT inom 
kommunens verksamheter, där det avsätts 85 mnkr 
under planperioden. Stora satsningar görs på kom-
munens fastigheter där det totalt tillskjuts 135 mnkr 
under planperioden för underhåll och ventilation. So-
lenergi ska installeras för 10 mnkr. 12 mnkr läggs på 
energieffektivisering och miljöbesparande åtgärder. 
Det avsätts även budgetmedel för utbyte av LED-
lampor på motionsspåren i Hästveda, Tyringe och 
Bjärnum. Konstgräset på Österås idrottsplats byts ut 
under 2023 och under 2023 köps det in nya bryggde-
lar till Lursjön. På Tyrs Hov satsas det på en ny is-
maskin. 

För att alla ska kunna färdas på ett säkert sätt fortsät-
ter arbetet med asfaltering runtom i kommunen. To-
talt avsätts 45 mnkr under planperioden. 44 mnkr 
satsas under planperioden på exploateringsverksam-
het. Bland annat planeras det för ny industrimark i 
Hässleholm för att möta behovet och efterfrågan. Det 
planeras även för tomtmark för villor och radhus. 

Budgetantaganden 

Budgeten för planperioden bygger på följande anta-
ganden. 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk ut-
jämning 
Kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning bygger på SKR:s (Sveriges kommuner och 
regioner) cirkulär 22:40 som publicerades den 9 no-
vember 2022. Antaganden om skatteintäkterna byg-

ger på SKR:s prognos för skatteunderlagsutveckling-
en för riket samt på följande befolkningsprognos: 
2023: 52 441, 2024: 52 598 och 2025: 52 758. Skatte-
satsen för 2023 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 befolkningsut-
vecklingen och som har ett starkt samband mellan 
kostnader och antal elever/brukare. Dessa verksam-
heter är; förskola, skola, förskoleklass, fritidshem, 
gymnasium samt äldreomsorg. Förändringar i LSS-
utjämningsbidraget budgeteras på omsorgsnämnden 
budgetram. 

Löneökningar 
Kompensation till nämnder för löneökningar ska i 
princip ske efter det verkliga utfallet. Medel för löne-
ökningar budgeteras centralt och fördelas till respek-
tive nämnd och förvaltning när avtalen är klara.  

Prisökningar 
Ingen generell kompensation har skett för prisök-
ningar. 

Pensioner 
Pensionskostnaderna bygger på KPA:s prognos fram-
tagen per den 31 augusti 2022. Pensionsskuldsberäk-
ningen är gjord enligt riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld, RIPS21. Det är den beräkningsmodell 
som SKR fattade beslut om i juni 2016 och som ska 
användas vid värdering av den kommunala pensions-
förpliktelsen.  

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. Investering-
ar med anslagstyp 1 innebär att nämnderna och 
kommunledningsförvaltningen får budgetkompensat-
ion för framtida kapitalkostnader samt för övriga 
driftkostnader. För investeringar med anslagstyp 2 
utgår ingen budgetkompensation för framtida kapi-
talkostnader och övriga driftkostnader. Kompensat-
ion för ökade driftkostnader för investeringar som 
görs 2023-2025 budgeteras centralt på finansförvalt-
ningen.  

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

Kapitalkostnader 
Internräntan följer SKR:s rekommendation och bud-
geteras till 1,25 procent för planperioden. Kapital-
kostnaderna påförs från och med månaden efter ian-
språktagandet av investeringen.  
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Ekonomisk analys 
Sammanfattning 

Med liggande budget kommer kommunens ekonomi 
under 2023 att utvecklas enligt följande: 

• Verksamhetens nettokostnader tar 102,3 procent
i anspråk av kommunens skatteintäkter och ut-
jämningsbidrag.

• Årets resultat är budgeterat till 0 mnkr efter det
att 74,0 mnkr disponeras från resultatutjäm-
ningsreserven.

• Investeringsvolymen under året uppgår till 219
mnkr.

• Låneskulden ökar från 1 252 mnkr år 2022 till
1 401 mnkr år 2023.

• Soliditeten kommer att sjunka från 56,8 procent
2022 till 54,3 procent under år 2023.

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 2023 uppgår det budgeterade resultatet för 
kommunen till -74,0 mnkr vilket innebär att 74,0 
mnkr kommer att disponeras från resultatutjäm-
ningsreserven. För år 2024 är det budgeterade resul-
tatet -81,0 mnkr, vilket innebär att det planeras för 
en disponering från resultatutjämningsreserven även 
detta år.  

Enligt plan innebär det att inga mer medel finns att 
disponera från resultatutjämningsreserven efter år 
2024. Det budgeterade resultatet för år 2025 uppgår 
till 41,8 mnkr. 

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. 

Balanskravsutredning
mnkr 2023
Årets resultat enligt resultaträkningen -74,0
-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 -74,0
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0
+användning av medel från resultatutjämningsreserv 74,0
Balanskravsresultat 0,0
Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0
Summa 0,0
Balanskravsresultat att reglera 0,0

Tabell 1, Budgeterat balanskravsresultat för år 2023.
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Det budgeterade balanskravsresultatet för år 2023 
uppgår till 0 mnkr efter det att 74,0 mnkr disponeras 
från resultatutjämningsreserven. Enligt prognosen 
vid delårsrapporten beräknas balanskravsresultatet 
för 2022 till 17,5 mnkr efter det att 10,3 mnkr dispo-
nerats till resultatutjämningsreserven. Balanskravet 
uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. Det 
finns inget underskott att återställa från tidigare år. 

Kostnads- och intäktsutveckling 

Nettokostnaderna och skatteintäkterna bör ha en 
följsam utveckling. Verksamhetens nettokostnader 
ökar år 2023 med 4,5 procent i förhållande till pro-
gnosen år 2022 medan skatteintäkterna och de gene-
rella bidragen ökar med 2,0 procent. Om kostnaderna 
ökar snabbare än intäkterna försämras naturligtvis 
resultatet. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (inklu-
sive det generella statsbidraget) visar hur stor del av 
skatteintäkterna som går åt till den löpande verk-
samheten. För år 2023 beräknas detta mått uppgå till 
102,3 procent, vilket är 2,5 procentenheter högre än 
prognosen år 2022. För år 2024 uppgår nettokost-
nadsandelen till 102,3 procent och för år 2025 till 
98,9.  

Det generella statsbidraget beräknas till 1 145 mnkr 
för år 2023. Det motsvarar 31,6 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 2023 budgeteras till 
53,9 mnkr och de finansiella kostnaderna till 45,8 
mnkr, det vill säga ett positivt finansnetto på 8,0 
mnkr. Finansnettot år 2024 beräknas till 6,5 mnkr 
och för år 2025 till -2,1 mnkr. De senaste åren har fi-
nansnettot varit starkt positivt, vilket främst beror på 
avkastningen på pensionsmedlen i form av reavins-
ter. Rådande marknadsläge med en försämrad börs-
utveckling och stigande utlåningsräntor påverkar fi-
nansnettot negativt för kommande planperiod.   

I de finansiella intäkterna budgeteras det bland annat 
för borgensavgifter från bolagen på 15,9 mnkr år 
2023, 17,2 mnkr år 2024 och 18,1 mnkr år 2025 och 
är grundat på skillnaden mellan bolagens räntevillkor 
med egen säkerhet jämfört med kommunal borgen.  

Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB budgeteras 
med totalt 20,0 mnkr under planperioden 2023-
2025, varav 8 mnkr årligen under 2023 och 2024 
samt 4 mnkr år 2025. Från HIBAB budgeteras en ak-
tieutdelning med 2 mnkr årligen under 2024 och 
2025. Utdelning från Hässlehem AB budgeteras med 
4,0 mnkr år 2023 samt 5 mnkr årligen under 2024 
och 2025. Kommuninvest budgeteras 0,6 mnkr per 
år. Avkastningen på pensionsmedlen budgeters till 25 
mnkr vilket innebär att aktie- och fondutdelningar 
samt kupongräntor inte kommer att reinvesteras i 
pensionskapitalet.  

I de finansiella kostnaderna år 2023 ingår 30,9 mnkr 
för räntekostnader på lån och 11,7 mnkr för ränta på 
pensionsavsättningen. Förvaltararvode på pensions-
medlen budgeteras till 3,0 mnkr årligen. 

Investeringar 
Investeringsutgifterna uppgår under perioden 2023-
2025 till drygt 1,0 mdkr. Under planperioden budget-
eras 10,3 mnkr i en investeringsinkomst, vilken 
kommer att skuldbokföras och avser inkomst från ett 
offentligt bidrag. En önskvärd nivå är att inte inve-
stera mer än avskrivningarna + årets resultat, vilka 
under perioden uppgår till cirka 518 mnkr. 
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I tabellen nedan finns en kortfattad sammanställning 
på de större investeringsprojekt som kommunstyr-
elsen föreslår under planperioden. 

Investering

Fastighetsprojekt 

(Bl a nytt badhus och ridhus i Hässleholm, ny förskola i Ballingslöv, nya 

lokaler på Vittsjö skola och förskola, renovering av Restaurangskolan 

samt underhåll/ombyggnation av kök mht samordnad måltidsorganisation)

536

Underhålls- och ventilationsarbete i kommunala fastigheter 135

Exploateringsverksamhet

(Bl a villatomter och småhus, ny industrimark i Hässleholm och nya 

bostadsområden i norra Vankiva och Hästveda).

53

IT-utrustning och IT-infrastruktur 85

Solenergi, energieffektivisering och belysningsåtgärder 25

Trygghets- och säkerhetsåtgärder 16

Netto-

utgift 

(mnkr)

Tabell 2, Kommunens större investeringsprojekt 2023-2025. 

Soliditet 
Soliditeten (eget kapital/tillgångarna) är det viktig-
aste måttet på kommunens ekonomiska styrka på 
lång sikt och mäter kommunens förmögenhet och vi-
sar hur stor del av tillgångarna som betalas genom 
driftöverskott.   

Enligt budgeten för år 2023 uppgår soliditeten exklu-
sive pensionsförpliktelser till 54,3 procent, vilket in-
nebär att den beräknas minska med -2,5 procenten-
heter i förhållande prognosen för år 2022.  

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 861 mnkr, som på grund av den kommunala 
redovisningslagen redovisas bland ansvarsförbindel-
ser, ligger den ”verkliga” soliditeten på 37,3 procent, 
vilket innebär att den beräknas minska med -2,3 pro-
centenheter i förhållande prognosen för år 2022.  

Kommunens soliditet hävdar sig väl vid en jämförelse 
med andra kommuner. Det vägda riksgenomsnittet 
för 2021 låg på 44,0 procent (30,7 procent om pens-
ionsförpliktelserna inräknas). 

Kommunalskatt 
Skatteintäkterna är kommunens dominerande in-
täktskälla (cirka 57 procent) och bestäms av skatte-
satsen och skatteunderlaget. Hässleholms kommuns 
skattesats ligger på 21,20 vilket kan jämföras med 
medelskattesatsen i riket som är 20,67 och i Skåne 
som är 20,63. 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 117 mnkr, räknat på kom-
munens eget skatteunderlag 2023. 

Risk och kontroll 

Likviditet och upplåning 
Under 2023-2025 kommer likviditeten att hållas på 
en relativt låg nivå. Låneskulden kommer under 
samma period att öka med cirka 0,4 mdkr. Vid peri-
odens slut kommer låneskulden att uppgå till cirka 
1,7 mdkr, vilket kan jämföras med prognosen för 
2022 som uppgår till cirka 1,3 mdkr. Låneskulden 
prognostiseras att öka under år 2023 med 149 mnkr, 
med 196 mnkr under år 2024 och med 74 mnkr år 
2025. 
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Driftbudget
  

NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 175 628 169 337 167 337
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 175 628 169 337 167 337
TEKNISKA NÄMNDEN 101 165 99 137 100 991
KOMMUNREVISIONEN 1 964 1 864 1 864
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 156 984 156 347 156 347
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 113 134 111 380 112 380
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 523 941 1 527 750 1 533 607
SOCIALNÄMNDEN 196 375 196 246 196 246
OMSORGSNÄMNDEN 1 177 101 1 198 984 1 198 556
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 33 289 32 549 32 549
SUMMA NÄMNDER 3 479 581 3 493 594 3 499 877

FINANSFÖRVALTNINGEN 3 405 534 3 412 623 3 541 703

ÅRETS RESULTAT -74 047 -80 972 41 826

DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 74 047 80 972 0

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0 0 41 826
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 2023 2024 2025
KF-plan 175 050 175 628 169 337
Interna hyreskostnader år 2022 319
Interna lokalvårdskostnader år 2022 17
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -446
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 4 844
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 302
Utökning av arkivpersonal, KS 220428 § 76 578
Driftbidrag till Vittsjö GIK avseende belysning på Vittsjö IP, KS 220511 § 83
(Totalt 1,4 mnkr under 2022-2023) 700 -700
Medlemskap i Energikontoret Sydost, KS 220831 § 126 55
Tillköp av kollektivtrafik 2023 för stadsbusslinjerna 1-3, KS AU 220615 § 67 489 -489
Verksamhetssystem till överförmyndaren, KS AU 220216 § 27 26
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad -1 334 -46
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -74
Budgetproppen 2020, Kommunal räddningstjänst 200
Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och anställda
(KF återremitterade ärendet 221024, § 107) 0 0
Nytt tillskott 3 000
Förebyggande säkerhetsarbete 750
Avveckling av Europaforum från och med den 1 jan 2023 -773 -279
Avveckling av Nya stambanor från och med den 1 jan 2023 -1 000 -500
Kostnadseffektivisering -2 750 -3 000
Omorganisation inom tillväxtavdelningen med prioritering av näringslivet -1 500 -1 500
Outdoor Hässleholm, KS AU 210818, § 89 (200 tkr finns i budgeten sedan tidigare) -200
Driftbidrag till Sösdala IF avs. delfinansiering av projekt Mötesplats Hanåsvallen
(1,8 mnkr dras bort 2023 eftersom det budgeterade 1,8 mnkr 2022) -1 800
Ekonomikompetens med inriktning mot bolagsekonomi
(675 tkr budgeterades 2022) -675
Utredningsuppdrag, framtida arbetssätt för administrativ personal
(500 tkr budgeterades 2022) -500
Visselblåsarorganisation (Fr o m 2023 finns 200 tkr i budgeten) -250
Medfinansiering Leader KS 220831, § 122 (1 100 tkr finns i budget 2023, 973 tkr/år finns 2024-2027) -127
RKR-val (3 mnkr budgeterades 2022) -3 000
Europaparlaments-val 2 000 -2 000
Ökad numerär på Hässleholms station till 1 YB+1 SL+4 brandmän 
(Totalt finns 2,8 mnkr budgeterat) 1 400
Kombinationstjänster RIB (projektanställningar under 3 år)
(Totalt finns 1,45 mnkr i budgeten till och med 2023) -1 450
Budget kommunledningsförvaltning 175 628 169 337 167 337

TEKNISK NÄMND 2023 2024 2025
KF-plan 101 018 101 165 99 137
Interna hyreskostnader år 2022 -1 761
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -167
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -410
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 7 458
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 990
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 562
Hjärtstartare, inköp av 1 st. 20 -20
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 300 -300
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -82
Utredningar och förstudier för markföroreningar 500
Kostnadseffektivisering -1 000 -1 000 -1 000
Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning
(Totalt finns det 2 450 tkr i budgeten) -750
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, tillfällig förstärkning 2022-2023 -2 593 -567
Utredning om införande av p-skiva (50 tkr budgeterades 2022) -50
Införa p-skiva i centrala delar av Hässleholm C 3 000
Förstudie och detaljplanekostnad  Åhusfältet
(TN har sedan tidigare fått 1,5 mnkr i budget) -1 500
Avetablering skolmoduler Bjärnums skola -400
Avetablering av befintlig modulförskola i Tormestorp -500
Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 -470 -141 -146
Budget teknisk nämnd 101 165 99 137 100 991

Specifikation driftbudget
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KOMMUNREVISION 2023 2024 2025
KF-plan 1 853 1 964 1 864
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 14
Dubbel revision under tre månader, utbildning av nya 100 -100
Budget kommunrevision 1 964 1 864 1 864

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 145 715 156 984 156 347
Interna hyreskostnader år 2022 -4 285
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -311
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -429
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 606
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 191
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 37 -37
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -97
Nytt tillskott ekonomiskt bistånd 11 000
Kostnadseffektivisering -600 -600
Budgetpropositionen 2022 157
Budget arbetsmarknadsnämnden 156 984 156 347 156 347

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 117 979 113 134 111 380
Interna hyreskostnader år 2022 -5 203
Interna lokalvårdskostnader år 2022 284
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -187
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 2 116
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 089
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 54 -54
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 2
Utökning av fritidsgårdsverksamhet i kransorter
(KFN erhöll 1,0 mnkr i budget 2022) -1 000
Framtida ungdomsverksamhet och lokalisering, KS 220202, § 13
(Belopp framskjutet ift KS-beslutet) 0 0 1 000
Fritidsbank i Hässleholms kommun, KS 220615, § 107
(Kommer ej att prioriteras under planperioden) 0
Kostnadseffektivisering -1 200 -1 200
Omprioritering mot ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala -500 -500
Intäktsökning Hovdala -300
Personal- och driftkostnader-Markan & Mötesplats Ljungdala, KF 210830, § 179
(Inga ytterligare driftmedel tillskjuts fr o m 2023) 0
Drift av Sösdala simhall (inga anbud inkomna, avvaktar renovering) 0 0
Budget kultur- och fritidsnämnden 113 134 111 380 112 380

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 459 359 1 523 941 1 527 750
Motorbranchscollege 175 -175
Interna hyreskostnader år 2022 -6 587
Interna lokalvårdskostnader år 2022 1 724
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3 785
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 38 491
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 24 188
Över- och underskottshantering 2022, LOV-skola 1 778
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 79 -79
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 112
Kostnadseffektivisering -2 500 -2500
Effektivisering av gymnasieskolan -2 000
Budgetpropositionen 2022 1 935 -523
Budgetpropositionen 2023 -218 1067 3397
Arbetskläder vid utevistelse till föreskole- och fritidspersonal
(Fr o m 2023 finns 250 tkr i budgeten) -543
Löneökning (fristående verksamhet) 3 600 3 600 3 600
Lokalkostnadsökning (fristående verksamhet) 2 470 200 200
Resursfördelning skola och förskola baserat på den faktiska befolkningen 2021 2 088
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2022 1 298
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2023 2 277 2 277
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2024 -58 -58
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2025 -1282
Budget barn- och utbildningsnämnden 1 523 941 1 527 750 1 533 607
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SOCIALNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 193 637 196 375 196 246
Interna hyreskostnader år 2022 -2 652
Interna lokalvårdskostnader år 2022 28
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -325
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 556
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 163
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 67 -67
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 160
Kostnadseffektivisering -1 500 -1 500
Budgetpropositionen 2022 523 575
Budgetpropositionen 2023 718 863
Budget socialnämnden 196 375 196 246 196 246

OMSORGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 117 408 1 177 101 1 198 984
Interna hyreskostnader år 2022 8 156
Interna lokalvårdskostnader år 2022 280
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -2 885
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 29 122
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 25 622
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 755 -755
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 141
Kostnadseffektivisering -3 450 -3 200
Arbetsterapeut i biståndsbedömning 450 200
Flytt- och slutstäd Ekegården (180 tkr budgeterades 2022) -180
Budgetpropositionen 2022 680 12 601
Budgetpropositionen 2023 -14 488
Höjd aktivitetsersättning för daglig verksamhet  med 2 kr/dag och brukare 2023+2024 100 100
Resursfördelning äldreomsorg baserat på den faktiska befolkningsmängden 2021 -2 270
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2022 -249
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2023 5 829 5 829
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2024 6 939 6 939
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2025 6 948
Resursfördelning LSS (cirkulär 2022:06 jämförs med 2021:23) -2 408 169 173
Budget omsorgsnämnden 1 177 101 1 198 984 1 198 556

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 29 407 33 289 32 549
Interna hyreskostnader år 2022 -29
Interna lokalvårdskostnader år 2022 0
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -166
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 1 893
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 201
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 665
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 42 -42
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -162
Digitalisering av detaljplaner, GIS-resurs för att stötta i planprocessen, 3D visualisering, 
säkerhetsarbete på förvaltningen 800
Kostnadseffektivisering -500 -500
Budgetpropositionen 2023 223 -198
Kart/Mät E-tjänst+visuell styrning (Fr o m 2023 finns 80 tkr i budgeten) -85
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 33 289 32 549 32 549

Summa nämnder 3 479 581 3 493 594 3 499 877
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Specifikation finansförvaltning

tkr
2023 2024 2025

Egna skatteintäkter 2 480 914 2 593 851 2 700 952
Kommunalekonomisk utjämning 1 018 056 1 040 544 1 038 752
Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 3 498 970 3 634 395 3 739 703

Kommunal fastighetsavgift 127 437 127 437 127 437

Skuldförändring inklusive löneskatt 3 593 4 641 5 366
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -71 232 -71 436 -70 668
Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -162 347 -166 361 -167 631
Försäkringspremie inklusive löneskatt -114 806 -138 570 -28 132
Förvaltningsavgifter KPA -300 -300 -300
Avtalspension (kommunalt avtal) 189 730 193 235 196 870
Löneskatt (kommunalt avtal) 43 450 44 281 45 179
Pensioner -111 912 -134 510 -19 315

Avkastning pensionsmedel 25 000 25 000 25 000
Ränta på likvida medel 150 150 150
Övriga finansiella intäkter 200 200 200
Borgensavgifter från bolagen 15 900 17 200 18 100
Överskottsutdelning från Kommuninvest 600 600 600
Utdelning från Hässlehem AB 4 000 5 000 5 000
Aktieutdelning från HIBAB 0 2 000 2 000
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 8 000 8 000 4 000
Finansiella intäkter 53 850 58 150 55 050

Ränta på lån -30 923 -39 905 -49 229
Övriga finansiella kostnader -222 -233 -227
Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -11 678 -8 514 -4 649
Förvaltararvode -3 000 -3 000 -3 000
Finansiella kostnader -45 823 -51 652 -57 105

Internränta 29 300 29 600 29 800
Oförutsett (KS 3 000 och KF 500) -3 500 -3 500 -3 500
Över- och underskottshantering -2 000 -2 000 -2 000
Ersättning från Hässleholm Miljö AB 139 139 139
Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i 
samband med investeringar -115 800 -128 300 -135 200
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 21 946 0 0
Effektivisera fastighetsbeståndet 4 000 5 000 13 000
Intäktsökning/effektivisering 0 16 100 16 100
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 6 000 0 0
Energieffektivisering i lokaler 4 500 4 500 4 500
Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 000 -2 000 -2 000
Kostnadsökningar 2022 -1 556 -1 556 -1 556
Kostnadsökningar 2023 -58 016 -77 431 -77 355
Kostnadsökningar 2024 0 -61 749 -82 331
Kostnadsökningar 2025 0 0 -63 663
Övriga kostnader och intäkter -116 988 -221 197 -304 067

Summa finansförvaltning 3 405 534 3 412 623 3 541 703
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Investeringsbudget
NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 47 650 39 680 39 330
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 47 650 39 680 39 330
TEKNISKA NÄMNDEN 147 645 334 206 347 595
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 400 400 400
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9 755 2 650 4 525
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 150 6 000 10 000
SOCIALNÄMNDEN 600 500 500
OMSORGSNÄMNDEN 2 035 1 750 1 500
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 200 3 020 500
TOTALT 219 435 388 206 404 350
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Specifikation investeringsbudget  
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN A-TYP 2023 2024 2025
Budgetposter kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsåtgärder (brandlarm, kameraövervakning, värdeskåp mm) 1 1 800 1 400 1 700
Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor (PDV) 1 2 000 2 000 2 000
Säkerhetsåtgärder (reservkraftverk) 1 400 0 0
KS oförutsedda investeringar * 5 000 5 000 5 000

Klientarbetsplats, chromebooks och iPads till skolan 2 15 785 15 780 15 780
Server och lagring
Accesspunkter utökning
Accesspunkter reinvestering 1 16 915 13 000 7 500
Switchar utökning
Switchar reinvestering
Fastighetsnät
Brandvägg och nexusswitchar
Ospecificerat
Räddningsfordon 1 5 250 0 5 300
Räddningsutrustning 1 500 500 600
Larmkläder 1 0 1 700 0
Larmkläder, värn 1 0 0 500
Inventarier till den ombyggda brandstationen i Hässleholm 1 0 0 800
Övningsanläggning 1 0 300 150
Budget kommunledningsförvaltningen 47 650 39 680 39 330

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Verksamhetsinventarier 2 400 400 400
Budget arbetsmarknadsnämnden 400 400 400

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Komplettering av hjärtstartare i kultur- och fritidslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Bryggdelar till Lursjön 1 225 0 0
Utbyte av konstgräs på Österås IP 1 6 000 0 0
Utbyte till LED-lampor på motionsspår i Hästveda, Tyringe o Bjärnum 1 950 950 950
Meröppna bibliotek tre stycken 1 750 0 0
Ismaskin till Tyrs Hov 2 0 0 1 400
Fordons- och maskinförnyelse (Österås idrottsplatsområde) 2 350 350 350
Ospecificerat 2 1 380 1 250 1 825
Budget kultur- och fritidsnämnden 9 755 2 650 4 525

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 5 000 6 000 10 000
Inventarier och hörselteknisk utrustning till Silviaskolans hörselskola/förskola 1 5 800 0 0
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 350 0 0
Budget barn- och utbildningsnämnden 11 150 6 000 10 000

SOCIALNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 500 500 500
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 100 0 0
Budget socialnämnden 600 500 500

OMSORGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 1 745 1 450 950
Komplettering av hjärtstartare i omsorgslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Ordinärt boende trygghetslarm 2 190 200 550
Budget omsorgsnämnden 2 035 1 750 1 500

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Anskaffning och utbyte av mätinstrument 2 200 400 500
Handläggningssystem till Lantmäteriavdelningen 1 0 2 000 0
Snedbildsfotografering 2 0 620 0
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 200 3 020 500

*) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering
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TEKNISK NÄMND A-TYP 2023 2024 2025
Gata, park och fordon 25 985 23 975 20 000
Asfaltering 1 15 000 15 000 15 000
Grön och trygg livsmiljö med intriktning på trygghetsbelysning 1 1 000 1 500 1 500
Tillgänglighetsanpassning Gata 1 1 000 1 000 1 000
Parkinvesteringsprogram 1 1 000 1 000 1 000
Lekplatsförnyelse 1 500 500 500
Fordons- och maskinförnyelse inom gata, park och fastighet 2 7 485 4 975 1 000

Fastighet 59 985 58 000 61 500
Fastighetsinventarier och köksutrustning 1 2 000 2 000 2 000
Maskinförnyelse/modernisering av maskinpark inom serviceavdelningen 2 1 660 1 000 1 000
Installation av duschväggar i duschutrymmen som skolan använder 1 625 0 0
Smärre lokalförändringar 1 1 000 1 000 1 500
Energi- och miljöbesparingsprojekt 1 4 000 4 000 4 000
Solenergi 1 3 500 2 800 4 000
Myndighetskrav (arbetsmiljö, elsäkerhet och tillgänglighetsanpassning) 1 1 700 1 700 2 000
Reinvestering i fastigheter inkl. felavhjälpande reinvesteringar och inkl. 
ventilationsombyggnad (OVK-åtgärder) Reinvestering avser ej Qpoolen 1 45 000 45 000 45 000
Grön och trygg livsmiljö (fastighet) 1 500 500 2 000

Fastighetsprojekt 51 000 242 231 243 230
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69. 
(Investeringarna görs i samband med fastighetsstrateg) 1
Nytt badhus på Österås, KF-beslut, 210607, § 160 1
Ny lokalisering för Familjens hus 1
Nytt ridhus på Österås samt köp av befintlig anläggning 1
Ny förskola i Ballingslöv 1
Restaurangskolan, renovering 1
Vittsjö skola, nybyggnation av lokaler som är knuta till gamla skolan 1
Vittsjö förskola 1
Renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv 
(ytterligare 3 mnkr 2023 enl. beslut i KS, § 101, 2022-06-15) 1
Lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och Silviaskolans 
lokalsituation, nybyggnation av förskola och gymnastikhall vid Grönängsskolan 1
Lokalförändring räddningstjänstens station i Hässleholm 1
Lokalförändring för Ge & Få 1

Exploateringsverksamhet 10 675 10 000 22 865
Exploateringsprogrammet 1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 1
Bostadsområde, del av Norra Vankiva 1
Villatomter och småhus 1
Ny industrimark i Hässleholm 1

Budget teknisk nämnd 147 645 334 206 347 595

SUMMA 219 435 388 206 404 350

Omsättningstillgångar A-TYP 2023 2024 2025
Exploateringsverksamhet 3 335 1 633 4 000
Exploateringsprogrammet 1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 
Bostadsområde, del av Norra Vankiva
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Resultatbudget 2023-2025
Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter 1 666,0 684,1 702,8 691,0 691,0
Verksamhetens kostnader 2 -3 862,0 -4 017,0 -4 199,0 -4 330,9 -4 305,1
Avskrivningar 3 -188,3 -214,7 -212,3 -209,4 -209,1
Verksamhetens nettokostnader -3 384,3 -3 547,5 -3 708,5 -3 849,3 -3 823,3

Skatteintäkter 4 2 313,3 2 427,5 2 480,9 2 593,9 2 701,0
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 099,8 1 127,9 1 145,5 1 168,0 1 166,2
Verksamhetens resultat 28,9 7,8 -82,1 -87,5 43,9

Finansiella intäkter 6 201,4 48,9 53,9 58,2 55,1
Finansiella kostnader 7 -8,6 -170,8 -45,8 -51,7 -57,1
Resultat före extraordinära poster 221,8 -114,2 -74,0 -81,0 41,8

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 221,8 -114,2 -74,0 -81,0 41,8
DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 74,0 81,0 0,0
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0,0 0,0 41,8

Nyckeltal, resultatbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Andel av skatteintäkterna
 - att betala verksamhetens nettokostnader, % 99,2 99,8 102,3 102,3 98,9
Finansnetto, mnkr 192,9 -122,0 8,0 6,5 -2,1
Årets resultat/skatteintäkter och utjämning, % 6,5 -2,0 -2,2 1,1
Självfinansieringsgrad av investeringar, % 60%

-3,2 
57% 63% 33% 62%

Kassaflödesbudget 2023-2025
251,3

Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten
Årets resultat 221,8 -114,2 -74,0 -81,0 41,8
Justering för byte av redovisningsprincip för värdering av exploa 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för av- och nedskrivningar 188,3 214,7 212,3 209,4 209,1
Justering för upplösning infrastrukt. bidrag 2,5 2,5 3,3 3,3 3,3
Justering för realisationsvinster -9,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Justering för realisationsförluster 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Justering för värdereglering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för avsättning till pensioner 6,9 21,5 8,1 3,9 -0,7
Justering för avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

418,2 124,6 149,7 135,6 253,5

Ökning(-)/minskning(+) av förvaltade pensionstillgångar -158,7 160,5 3,0 3,0 3,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och exploateringsfastigheter -7,8 -0,2 -4,0 -4,0 -4,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 8 -61,0 -118,6 -78,2 54,3 78,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 8 77,3 -104,1 -5,5 3,6 2,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 267,9 62,3 64,9 192,5 333,3

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -447,3 -464,7 -219,4 -388,2 -404,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 532,6 0,0 0,0 0,0
Förändring finansiella leasingavtal -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av övriga finansiella tillgångar -112,4 -6,1 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella tillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -547,2 61,7 -219,4 -388,2 -404,4

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 229,3 0,0 148,9 196,3 74,0
Amortering lån 0,0 -219,6 0,0 0,0 0,0
Förändring leasingskuld 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning (-) av övriga långfristiga skulder -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 10,3 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 1,0 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 250,0 -219,6 159,2 196,0 73,7

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -2,2 -1,7 -0,9

Årets kassaflöde -29,3 -95,6 2,5 -1,4 1,8
Likvida medel vid årets början 127,6 98,2 2,6 5,1 3,7
Likvida medel vid årets slut 98,2 2,6 5,1 3,7 5,5

Investering i immateriella anläggningstillgångar
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Balansbudget 2023-2025
  UB Budget   UB PLAN   UB PLAN   UB PLAN   UB

mnkr 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11,0 -7,7 3,2 -0,3 2,9 -0,3 2,6 -0,3 2,3
Materiella anläggningstillgångar 3293,7 -274,8 3018,8 7,5 3 026,3 179,1 3 205,4 195,6 3 401,0
Finansiella leasingavtal 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9
Finansiella anläggningstillgångar 200,6 6,1 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7
Summa anläggningstillgångar 3 512,2 -276,5 3235,7 7,1 3 242,8 178,8 3 421,6 195,3 3 616,9

Bidrag till statlig infrastruktur 36,7 -2,5 34,2 -1,2 33,0 -1,6 31,4 -2,4 29,0

Exploateringsfastigheter och förråd 13,2 0,2 13,4 4,0 17,4 4,0 21,4 4,0 25,4
Kortfristiga fordringar 307,0 118,6 425,6 78,2 503,8 -54,3 449,5 -78,2 371,3
Förvaltade pensionsmedel 1413,7 -160,5 1253,2 -3,0 1 250,2 -3,0 1 247,2 -3,0 1 244,2
Kassa och bank 98,2 -95,6 2,6 2,5 5,1 -1,4 3,7 1,8 5,5
Summa omsättningstillgångar 1 832,2 -137,4 1694,8 81,8 1 776,5 -54,7 1 721,9 -75,4 1 646,4
SUMMA TILLGÅNGAR 5 381,1 -416,4 4964,6 87,8 5 052,4 122,5 5 174,9 117,4 5 292,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Årets resultat 221,8 -124,5 -124,5 -74,0 -74,0 -81,0 -81,0 41,8 41,8
Resultatutjämningsreserv 155,0 10,3 165,3 -74,0 91,3 -81,0 10,3 0,0 10,3
Övrigt eget kapital 2557,1 0,0 2778,9 74,0 2 728,5 81,0 2 735,4 0,0 2 654,4
Summa eget kapital 2933,9 -114,2 2819,7 -74,0 2 745,7 -81,0 2 664,7 41,8 2 706,5

Avsättningar för pensioner 98,5 21,5 120,0 8,1 128,1 3,9 132,0 -0,7 131,3
Avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 98,5 21,5 120,0 8,1 128,1 3,9 132,0 -0,7 131,3

Långfristiga skulder 1630,1 -219,6 1410,4 159,2 1 569,7 196,0 1 765,7 73,7 1 839,4
Kortfristiga skulder 718,5 -104,1 614,4 -5,5 608,9 3,6 612,5 2,6 615,1
Summa skulder 2348,6 -323,7 2024,9 153,7 2 178,6 199,6 2 378,2 76,3 2 454,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 5 381,1 -416,4 4964,6 87,8 5 052,4 122,5 5 174,9 117,4 5 292,3

Nyckeltal, balansbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 54,5 56,8$          54,3 -2,5 51,5 51,1
Soliditet, inkl. pensionsförpliktelser (eget kapital-
pensionsförpl./tillgångar), % 38,1 39,6 37,3 -2,3 35,5 36,1

PensionsförplikteLse före 1998 886 852 861 828 798
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1. Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter, Ansvar 20-82 1 503,5 1 562,1 1 562,1 1 562,1 1 562,1
avgår internhyror -336,7 -340,8 -340,8 -340,8 -340,8
avgår övriga interna poster -531,9 -554,5 -554,5 -554,5 -554,5
Finansförvaltningens poster
Realisationsvinster 5,9 0,2 0,0 0,0 0,0
Intäkter från dotterbolag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Trygghetsboende 7,7 7,9 8,0 8,0 8,0
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 1,5 0,0 21,9 0,0 0,0
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
Äldreomsorgssatsning 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Intäktsökning 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1
Övriga intäkter 1,6 9,2 0,0 0,0 0,0
Summa 666,0 684,1 702,8 691,0 691,0

2. Verksamhetens kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Kostnader, ansvar 20-82 -4 878,5 -4 987,7 -5 041,7 -5 055,7 -5 062,0
avgår internhyror 336,7 340,8 340,8 340,8 340,8
avgår övriga interna poster 531,9 554,5 554,5 554,5 554,5
avgår avskrivningar 188,0 214,7 212,3 209,4 209,1
Finansförvaltningens poster
avgår kalkylerade personalomkostnader 123,4 112,9 189,7 193,2 196,9
avgår kalkylerad särskild löneskatt 30,0 28,4 43,5 44,3 45,2
avgår fördelade kapitalkostnader (i-rta) 30,6 24,2 29,3 29,6 29,8
Differens kalkylerade - verkliga arbetsgivaravgifter -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -101,6 -103,8 -186,3 -210,3 -99,1
Pensionsavgifter, individuell del, inkl löneskatt -108,1 -109,7 -162,3 -166,4 -167,6
Förändring avsättning för pensioner, inkl löneskatt -5,4 -19,2 3,6 4,6 5,4
Förändr av sem./övertidsskuld mm 0,0 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0
Realisationsförluster/Nedskrivningar -0,5 -2,6 0,0 0,0 0,0
Exploateringsprojekt (kostnad sålda) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ks/KF Oförutsedda 0,0 -1,9 -3,5 -3,5 -3,5
Över- och underskottshantering 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0       
investeringar 0,0 -62,2 -115,8 -128,3 -135,2
Trygghetsboendet Pärlan -8,1 -8,2 -8,0 -8,0 -8,0
Effektivsera fastighetsbeståndet 0,0 10,0 4,0 5,0 13,0
Energieffektivisering i lokaler 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5
Kostnadsökningar 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsökningar 2022 0,0 -4,8 -1,6 -1,6 -1,6
Kostnadsökningar 2023 0,0 0,0 -58,0 -77,4 -77,4
Kostnadsökningar 2024 0,0 0,0 0,0 -61,7 -82,3
Kostnadsökningar 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,7
Summa -3 862,0 -4 017,0 -4 199,0 -4 330,9 -4 305,1

3. Avskrivningar Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Fastigheter och anläggningar -1,0
Maskiner och inventarier -99,5
Immateriella anläggningstillgångar -87,5
Nedskrivningar -0,3
Summa -188,3 -214,7 -212,3 -209,4 -209,1
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4. Skatteintäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Preliminär kommunalskatt 2 245,2 2 354,5 2 488,9 2 593,9 2 701,0
Prognostiserad slutavräkning 59,5 54,3 -8,0 0,0 0,0
Justering prognostiserad slutavräkning 8,6 18,7 0,0 0,0 0,0
Summa 2 313,3 2 427,5 2 480,9 2 593,9 2 701,0

5. Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Inkomstutjämning 670,2 728,4 790,9 816,2 842,8
Kostnadsutjämning 53,6 63,3 71,0 71,2 71,4
Regleringsbidrag/avgift 154,9 144,3 99,6 96,4 67,7
Övrigt generellt statsbidrag 30,0 10,5 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 71,6 57,7 56,6 56,8 57,0
Kommunal fastighetsavgift 119,6 123,7 127,4 127,4 127,4
Summa 1 099,8 1 127,9 1 145,5 1 168,0 1 166,2

6. Finansiella intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Ränteintäkter -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Utdelning från koncernföretag 7,0 14,0 12,0 15,0 11,0
Borgensavgifter från koncernföretag 10,0 12,0 15,9 17,2 18,1
Kommuninvest, vinstutdelning 1,3 2,9 0,6 0,6 0,6
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiell intäkt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 180,2 19,6 25,0 25,0 25,0
Summa 201,4 48,9 53,9 58,2 55,1

7. Finansiella kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Räntekostnader på lån -3,7 -5,0 -30,9 -39,9 -49,2
Ränta på pensionsavsättning -1,6 -2,2 -11,7 -8,5 -4,6
Övrig finansiell kostnad -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 0,0 -18,7 0,0 0,0 0,0
Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,7 -2,5 -3,0 -3,0 -3,0
Återföring oreal vinster, pensionsfond 0,0 -142,1 0,0 0,0 0,0
Summa -8,6 -170,8 -45,8 -51,7 -57,1

8. Förändring av kapitalbindning (not endast till budget) Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2022 2023 2024 2025
Slutavräkning 2020 (ökad skuld/fordran 2020, minskad skuld/fordran 2022 -28,7 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2021 (ökad skuld/fordran 2021, minskad skuld/fordran 2023 0,0 -78,2 0,0 78,2
Slutavräkning 2022 (ökad skuld/fordran 2022 (2023)), minskad skuld/fordr  -54,3 0,0 54,3 0,0
Individuell del året innan inkl löneskatt (minskad skuld) -93,5 -94,8 -87,2 -88,8
Individuell del innevarande år inkl löneskatt (ökad skuld) 94,8 87,2 88,8 89,4
Kommunal fastighetsavgift (fordran) -16,9 0,0 0,0 0,0
Semesterlöneskuld (ökad skuld) 2,5 2,0 2,0 2,0
Summa -96,1 -83,7 57,9 80,8
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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 (1,25 procent från och med 2023, 
vilket är en ökning med 0,25 procentenheter jämfört med 2022) 
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. 
 
 

 
 
 
L ikvida  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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Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till 
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till Strategisk plan med bud-
get 2023 och flerårsplan 2024-2025 antas.

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

3. Kommunstyrelsen får under 2023 låna 128 miljoner kronor, internt eller ex-
ternt, till investeringar inklusive fastighetsköp.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 

1. Utreda förutsättningar för samordning av ordningsvakter och väktare. Resul-
tatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen
den 29 mars 2023.

2. Utreda förutsättningar för införande av gemensam inloggning så kallad
”Mina sidor”, för kommunens olika e-tjänster så som ansökningar för eko-
nomiskt bistånd, bygglov, ansökan för barnomsorg med mera. Resultatet av
uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26
september 2023.

3. Utreda förutsättningar för att göra ett företagsspår. Det kan gälla hur kom-
munen bemöter företagen, bygglov, nyetablering, frågor som är kopplade till
myndighetskrav ställda av kommunen med mera. Resultatet av uppdraget
ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september
2023.

4. Utreda förutsättningar för att diplomera Hässleholm kommuns verksamheter
enlig Fairtrade. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende
på kommunstyrelsen den 26 september 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden följande 
uppdrag: 

5. Utreda förutsättningar för resursskolor (enligt skollagens definition) så att in-
rättandet kan ske under mandatperioden. Delredovisning av uppdraget ska
ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 29 mars 2023. Ut-
redningen ska slutredovisas som ett informationsärende på kommunstyrel-
sen den 26 september 2023.
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Kommunfullmäktige beslutar att ge arbetsmarknadsnämnden följande upp-
drag: 

6. Utreda, i samråd med tekniska nämnden att inrätta en samlokalisering av ar-
betsmarknadsförvaltningens verksamheter på ett och samma ställe. Resulta-
tet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen
den 26 september 2023.

Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden följande uppdrag: 

7. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra
varm mat i samtliga hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart alterna-
tiv. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kom-
munstyrelsen den 26 september 2023.

8. Att i dialog med HessleCity, ta fram förslag på hur torghandeln i Hässleholms
centrum kan stärkas.  Det kan till exempel handla om avgiftsfri uteservering
och permanenta försäljningsbodar/stånd som man kan hyra. Resultatet av
uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 29
mars 2023.
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Så styrs Hässleholm 

Vår styrmodell 
I det politiska uppdraget ingår att prioritera och styra 
resurser för att skapa största möjliga mervärde för 
dem som bor och verkar i Hässleholms kommun. 
Styrmodellen fungerar som ett verktyg för att säker-
ställa att den politiska viljeyttringen får genomslags-
kraft i verksamheterna, att verksamheterna håller god 
kvalitet och att en god ekonomisk hushållning säkras i 
hela organisationen. Styrmodellen håller ihop delarna 
och skapar en röd tråd från den politiska visionen till 
det dagliga arbetet som utförs för medborgarna i 
kommunens olika verksamheter.   

Slutstation – vision 
Visionen beskriver hur det ska vara i Hässleholm i 
framtiden och pekar ut den långsiktiga riktningen för 
hela kommunkoncernens arbete.  

Start – nuläge 
Genom att ha koll på nuläget i våra verksamheter är 
det lättare att identifiera vilka utmaningar och möjlig-
heter som kommunen står inför. Samtliga förvalt-
ningar gör en nulägesanalys utifrån sitt grunduppdrag. 
De huvudsakliga resultaten från analysen sammanfat-
tas i en nulägeskarta som blir ett underlag i politikens 
planeringsarbete.  

Strategiska utmaningar med mål  
Utifrån ett helhetsperspektiv prioriterar kommun-
fullmäktige vad kommunen behöver fokusera särskilt 
på under mandatperioden. Prioriteringarna samlas i 
ett mindre antal strategiska utmaningar som gäller 
under minst fyra år. Till varje utmaning kopplas ett 
mindre antal övergripande mål som kommunkoncer-
nen gemensamt ska arbeta för att nå. 

Utvecklingsmål 
Utifrån de strategiska utmaningarna med övergri-
pande mål för kommunkoncernen har nämnderna i 
uppdrag att analysera hur de, utifrån sitt grundupp-
drag, kan bidra till att målen uppfylls och sätta ut-
vecklingsmål för detta arbete. Genom nuläges- och 
omvärldsanalys som grund kvalitetssäkrar nämnderna 
leveransen i sitt grunduppdrag och identifierar brister 
och avvikelser samt behov av utveckling för att leve-
rera en ännu bättre verksamhet till medborgarna och 
de som verkar i Hässleholm. Nämnderna sätter där-
för utvecklingsmål även utifrån detta arbete. Ef-
tersom utvecklingsmålen har en tydlig koppling till 
nämndernas interna resursfördelning fastställs mål 
och internbudget vid samma tillfälle i en nämndplan.   

Verksamhetsplan 
Med utgångspunkt i nämndens utvecklingsmål, de 
ekonomiska förutsättningarna och nuläges- och om-
världsanalys ansvarar förvaltningen för att ta fram en 
verksamhetsplan. Planen beskriver hur verksamheten 
ska arbeta i riktning mot målen. Verksamhetsplanen 
är förvaltningens verktyg i utvecklingsarbetet och där-
för kan aktiviteter revideras eller bytas ut under året.  

Årshjulet 
Under året arbetar vi med planering och uppföljning. 
Detta arbete illustreras i ett årshjul. 

Planering   
Den politiska planeringen omfattar prioritering av 
strategiska utmaningar med övergripande mål för 
mandatperioden och fastställande av drift- och inve-
steringsbudget för Hässleholms kommun.  

I mars bjuder kommunstyrelsen in nämndernas ar-
betsutskott och förvaltningschefer samt kommunala 
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bolag till en nulägesdialog för en dialog om nuläget och 
identifierade utmaningar i våra olika verksamheter.  
I juni beslutar kommunfullmäktige om inriktning och 
ekonomisk tilldelning i drift- och investeringsbudge-
ten (Strategisk plan med budget och flerårsplan).  

Under våren och hösten bjuder kommunstyrelsens 
arbetsutskott in de helägda bolagen till en dialog uti-
från ägardirektiven och de strategiska utmaningarna 
som prioriterats för mandatperioden.  

I november fastställer nämnderna nämndplan med 
utvecklingsmål och internbudget. I samband med 
detta tar förvaltningen fram sin verksamhetsplan.  

Uppföljning   
Uppföljning görs genom att verksamhet, mål och 
ekonomi följs upp och analyseras i nämnderna och de 
kommunala bolagen.  

Tre gånger om året redovisar nämnderna en månads-
uppföljning med ekonomisk prognos för helåret till 
kommunstyrelsen.  

Delårsrapporten avser perioden januari – augusti och 
innehåller en kommunövergripande redovisning av 
verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat 
hittills under året. I samband med delårsbokslutet 
bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in nämnder-
nas arbetsutskott och förvaltningschefer till en resul-
tatdialog utifrån prognosen som presenteras i delårs-
bokslutet. Fokus för dialogen är också kommunens  

strategiska utmaningar och pågående arbete för att nå 
de övergripande målen.  

Årsredovisningen motsvarar delårsrapporten men 
omfattar hela året. Årsredovisningen innehåller 
nämndernas verksamhetsberättelser där utvecklings-
målen och det ekonomiska utfallet för helåret följs 
upp. De kommunala bolagen redovisar också verk-
samhetsberättelse och resultaträkning för året. 
Måluppfyllelsen och arbetet med de strategiska utma-
ningarna för året redovisas på koncernnivå.  

Intern kontroll är en del av nämndernas arbete med 
kvalitetssäkring. Varje nämnd godkänner årligen en 
intern kontrollplan som bygger på en risk- och vä-
sentlighetsanalys av de huvudsakliga arbetsmomenten 
som ingår i nämndens uppdrag. Analysen komplette-
ras med en granskningsrapport som innehåller resul-
tatet av föregående års interna kontroll.  
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Strategiska utmaningar och mål 2023–2026 

”Hässleholm är en viktig knutpunkt i Sverige. 
Här möts människor för att leva, uppleva, ar-
beta och lära i en kommun präglad av föränd-
ring och med en ambition att utvecklas.”  

- Vision Hässleholms kommun

För perioden 2023–2026 väljer vi att lyfta fem strate-
giska utmaningar och åtta mål som anger riktningen 
för kommunkoncernens arbete. Utgångspunkten är 
Hässleholms vision och de utmaningar vi står inför. 
Nedan följer en kort beskrivning av respektive strate-
gisk utmaning och tillhörande mål. Kopplat till varje 
utmaning anges även ett antal indikatorer vars ut-
veckling vi följer under mandatperioden.  

Hållbar ekonomisk utveckling
Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättning-
arna för att säkra människors jobb och sociala trygg-
het. Vi har ett ansvar för kommande generationer ge-
nom att kostnaderna idag inte ska vara större än in-
täkterna. Samtidigt ska vi skapa utrymme för kvali-
tetsförbättringar och investera i utvecklingen av Häss-
leholms kommun. Varje skattekrona ska användas på 
ett effektivt sätt.  

Övergripande mål 
• Hässleholms kommunkoncern har tydliga finansi-

ella mål för hela verksamheten som bidrar till en
långsiktigt god ekonomisk hushållning.

 

 

 
 
 
 
 
 

Bedömning av trend 
Trenden i indikatorerna baseras på en sammanvägd 
bedömning av resultatet de senaste fem åren om jäm-
förelsedata finns tillgänglig. Trenden beskrivs utifrån 
en tregradig skala:  

Utvecklingen går åt rätt håll 

Ingen tydlig förändring 

Utvecklingen går åt fel håll 

 

 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Verksamhetens nettokostnader i 

förhållande till skatteintäkterna, andel
Minskning,

(under 99 procent)
99,2 procent 99,8 procent 

Kommunstyrelsens och nämndernas 

samlade budgetföljsamhet, andel 
Förbättring/

budget i balans

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Självfinansieringsgrad av investeringar - 

årets resultat (exkl. avkastning på 

pensionskapitalet som återinvesterats) i 

förhållande till nettoinvesteringar, andel 

Ökning 69 procent 60 procent 
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Trygghet genom livet 
Vi vill ha en utveckling där både tillit och trygghet 
ökar i samhället. Människors trygghet handlar både 
om den faktiska utsattheten för brott men ytterst om 
den enskildes tillit till samhället och medmänniskor. 
Social tillhörighet och delaktighet, rätten till arbete 
och en egen bostad är viktigt för människors välbe-
finnande. Vi ser dock ökade sociala skillnader i sam-
hället som leder till utanförskap och ensamhet. Vi vill 
förhindra den utvecklingen. Invånarna i Hässleholm 
ska kunna lita på att få det stöd man behöver genom 
hela livet och ska uppleva vår kommun som en trygg 
plats att leva på.  

Övergripande mål 
• I Hässleholms kommun ges förutsättningar för

fler invånare att komma i arbete.
• I Hässleholms kommun upplevs utemiljön som

välkomnande och trygg.
• I Hässleholms kommun finns möjligheter till en

meningsfull fritid med ett rikt föreningsliv.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Indikatorer

Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning

Senaste 

mätning
Trend

Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel
Ökning 78 procent 77,9 procent

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

kommunala skolor, andel
Ökning 64,5 procent 63,8 procent

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel 
Minskning 49,1 procent 52,5 procent

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, 

andel av befolkningen
Minskning 9,0 procent 8,3 procent

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som tycker att utbudet av ställen för unga 

att träffas på är bra, andel

Ökning 21 procent 

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som tycker att utbudet av ställen för äldre 

att träffas på är bra, andel

Ökning 50 procent

Polisens trygghetsmätning: Problemindex 

mellan 0-6, där ett lågt värde tyder på en 

hög upplevd trygghet 

Minskning 2,47 2,69
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Hållbar framtid  
Vägen mot en hållbar framtid omfattar flera aspekter. 
Det handlar om hållbarhet i form av minskad klimat-
påverkan genom till exempel vår energiförbrukning, 
minskat fossilberoende och genom förändrade kon-
sumtionsvanor. Det handlar om social hållbarhet i 
form av minskade skillnader i hälsa hos kommunens 
invånare och utvecklingen av såväl centralort som 
stationsort i syfte att minska segregation och värna en 
hållbar stadsmiljö. I Hässleholms kommun skapar vi 
förutsättningar för en hållbar framtid.  

Övergripande mål 
• Hässleholms kommun arbetar aktivt för att

minska klimatpåverkan.
• Hässleholms kommun erbjuder goda förutsätt-

ningar för en god folkhälsa och livskvalitet.

 Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning

Senaste 

mätning
Trend

Installerade solceller på 

kommunkoncernens fastigheter, mätt i 

installerad effekt

Ökning 200 kW 150 kW

Andel förnybara drivmedel i 

förvaltningarnas fordonsflotta
Ökning 27 procent 36 procent 

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som anser att kommunen är en bra plats 

att bo och leva på, (andel)

Ökning 83 procent

Nationella folhälsoenkäten: Invånare 16-

84 år med gott psykiskt välbefinnande, 

andel 

Ökning 89 proent 

Nationella folhälsoenkäten: Invånare med 

bra självskattat hälsotillstånd, andel 
Ökning 68 proent 
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En attraktiv plats för företag 
Företagen skapar jobb och en väl fungerande arbets-
marknad bidrar till att göra Hässleholm attraktivt och 
tryggt. Vi vill stärka näringslivets förutsättningar att 
etablera sig och verka här. Det ska vara enkelt att 
driva företag i Hässleholms kommun! 

Övergripande mål 
• Hässleholms kommun erbjuder en nytänkande

och effektiv företagsservice med hög kvalitet.

Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjningen inom kommuner och reg-
ioner är en utmaning kommande år med stora pens-
ionsavgångar, brist på utbildad personal och svårig-
heter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Hårdare kon-
kurrens om kompetens ställer ökade krav på Hässle-
holms kommun som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska 
erbjuda flexibla arbetssätt och en frisk, kreativ ar-
betsmiljö. Ledare och medarbetare ges förutsättningar 
att utveckla välfärdsuppdraget.  

Övergripande mål 
• Hässleholms kommunkoncern attraherar, utveck-

lar och behåller medarbetare.

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning

Senaste 

mätning
Trend

Företagsklimat enligt SKR:s 

Insiktsmätning, totalt Nöjd-Kund-Index
Ökning NKI: 73 NKI: 70

Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs 

mätning, ranking
Ökning 

Plats:

240

Plats: 

253

SKR:s Insikt - företagsenkät om 

kommunens myndighetsutövning: 

Hur nöjd var du totalt sett med 

bemötandet?, Nöjd-Kund-Index

Ökning NKI: 79 NKI: 75

Tillgänglig kommunal verksamhetsmark 

(för etablering av industri, handel mm), 

kvm

Ökning 170 552 kvm

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning

Senaste 

mätning
Trend

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel Ökning 52 procent 53 procent

Medarbetarenkäten: HME-index (hållbart 

medarbetarengagemang) utifrån 

begreppen: motivation, ledning och 

styrning, samlat värde

Ökning 80 78

Total sjukfrånvaro bland anställda med 

månadslön, andel
Ökning 7,0 procent 7,9 procent
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Ekonomistyrningsprinciper 2023-2025 

Nämndplan med internbudget 
Nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget 
på detaljnivå senast den 28 februari 2023. Nämnderna har möjlighet att arbeta fram utvecklingsmålen i nämnd-
planen under första kvartalet 2023.  

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 2023. Nämnderna ska även redogöra för de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av dessa 
åtgärder. 

SOCIALDEMOKRATERNAS OCH VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG

10



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 2023-2025

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 1,25 procent för 2023, vilket är en höjning med 0,25 pro-
centenheter jämfört med 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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Driftbudget

NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 175 871 173 009 172 809
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 175 871 173 009 172 809
TEKNISKA NÄMNDEN 101 465 98 437 96 291
KOMMUNREVISIONEN 1 964 1 864 1 864
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 157 334 156 697 156 697
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 118 984 119 130 122 430
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 524 941 1 527 750 1 533 607
SOCIALNÄMNDEN 199 875 201 246 201 246
OMSORGSNÄMNDEN 1 180 101 1 201 984 1 201 556
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 34 089 33 349 33 349
SUMMA NÄMNDER 3 494 624 3 513 466 3 519 849

FINANSFÖRVALTNINGEN 3 412 901 3 440 171 3 561 186

ÅRETS RESULTAT -81 723 -73 296 41 337

DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 81 723 73 296 0

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0 0 41 337
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 2023 2024 2025
KF-plan 175 050 175 871 173 009
Interna hyreskostnader år 2022 319
Interna lokalvårdskostnader år 2022 17
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -446
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 4 844
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 302
Utökning av arkivpersonal, KS 220428 § 76 578
Driftbidrag till Vittsjö GIK avseende belysning på Vittsjö IP, KS 220511 § 83
(Totalt 1,4 mnkr under 2022-2023) 700 -700
Medlemskap i Energikontoret Sydost, KS 220831 § 126 55
Tillköp av kollektivtrafik 2023 för stadsbusslinjerna 1-3, KS AU 220615 § 67 489 -489
Verksamhetssystem till överförmyndaren, KS AU 220216 § 27 26
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad -1 334 -46
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -74
Budgetproppen 2020, Kommunal räddningstjänst 200
Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och anställda
(KF återremitterade ärendet 221024, § 107) 0 0
Inköp av kostnadsfria broddar/halkskydd till personer från 65 år 1 600
Nytt tillskott 0
Förebyggande säkerhetsarbete 750
Avveckling av Europaforum från och med den 1 jan 2023 0 0
Avveckling av Nya stambanor från och med den 1 jan 2023 0 0
Kostnadseffektivisering -3 500 -3 500
HessleCity/BID 600 200 200
Tätortsbidrag 120
Omorganisation inom tillväxtavdelningen med prioritering av näringslivet 0 0
Outdoor Hässleholm, KS AU 210818, § 89 (200 tkr finns i budgeten sedan tidigare) -200
Driftbidrag till Sösdala IF avs. delfinansiering av projekt Mötesplats Hanåsvallen
(1,8 mnkr dras bort 2023 eftersom det budgeterade 1,8 mnkr 2022) -1 800
Ekonomikompetens med inriktning mot bolagsekonomi
(675 tkr budgeterades 2022) -675
Utredningsuppdrag, framtida arbetssätt för administrativ personal
(500 tkr budgeterades 2022) -500
Visselblåsarorganisation (Fr o m 2023 finns 200 tkr i budgeten) -250
Medfinansiering Leader KS 220831, § 122 (1 100 tkr finns i budget 2023, 973 tkr/år finns 2024-2027) -127
RKR-val (3 mnkr budgeterades 2022) -3 000
Europaparlaments-val 2 000 -2 000
Ökad numerär på Hässleholms station till 1 YB+1 SL+4 brandmän 
(Totalt finns 2,8 mnkr budgeterat) 1 400
Kombinationstjänster RIB (tjänsterna permanentas)
(Totalt finns 1,45 mnkr i budgeten till och med 2023) 0
Budget kommunledningsförvaltning 175 871 173 009 172 809

TEKNISK NÄMND 2023 2024 2025
KF-plan 101 018 101 465 98 437
Interna hyreskostnader år 2022 -1 761
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -167
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -410
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 7 458
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 990
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 562
Hjärtstartare, inköp av 1 st. 20 -20
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 300 -300
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -82
Utredningar och förstudier för markföroreningar 500
Kostnadseffektivisering -1 000 -2 000 -2 000
Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning
(Totalt finns det 2 450 tkr i budgeten) -750
Finjasjön 300
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, tillfällig förstärkning 2022-2023 -2 593 -567
Utredning om införande av p-skiva (50 tkr budgeterades 2022) -50
Införa p-skiva i centrala delar av Hässleholm C 0
Förstudie och detaljplanekostnad  Åhusfältet
(TN har sedan tidigare fått 1,5 mnkr i budget) -1 500
Avetablering skolmoduler Bjärnums skola -400
Avetablering av befintlig modulförskola i Tormestorp -500
Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 -470 -141 -146
Budget teknisk nämnd 101 465 98 437 96 291

Specifikation driftbudget
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KOMMUNREVISION 2023 2024 2025
KF-plan 1 853 1 964 1 864
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 14
Dubbel revision under tre månader, utbildning av nya 100 -100
Budget kommunrevision 1 964 1 864 1 864

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 145 715 157 334 156 697
Interna hyreskostnader år 2022 -4 285
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -311
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -429
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 606
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 191
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 37 -37
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -97
Nytt tillskott ekonomiskt bistånd 11 000
Kostnadseffektivisering -600 -600
Sommarkollo 350
Budgetpropositionen 2022 157
Budget arbetsmarknadsnämnden 157 334 156 697 156 697

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 117 979 118 984 119 130
Interna hyreskostnader år 2022 -5 203
Interna lokalvårdskostnader år 2022 284
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -187
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 2 116
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 089
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 54 -54
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 2
Utökning av fritidsgårdsverksamhet i kransorter
(De 1,0 mnkr som KFN erhöll i budget 2022 ska ej dras bort) 0
Studieförbund 1 800
Framtida ungdomsverksamhet och lokalisering, KS 220202, § 13
(Belopp framskjutet ift KS-beslutet) 1 200 1 100 1 100
Bok-/kulturbuss 0 0 800
Fritidsbank i Hässleholms kommun, KS 220615, § 107
(Kommer ej att prioriteras under planperioden) 850
Kostnadseffektivisering -1 200 -1 200
Omprioritering mot ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala
(Ingen omprioritering görs) 0 0
Intäktsökning Hovdala -300
Personal- och driftkostnader-Markan & Mötesplats Ljungdala, KF 210830, § 179
(Inga ytterligare driftmedel tillskjuts fr o m 2023) 500
Drift av Sösdala simhall (inga anbud inkomna, avvaktar renovering) 0 300 1 400
Budget kultur- och fritidsnämnden 118 984 119 130 122 430

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 459 359 1 524 941 1 527 750
Motorbranchscollege 175 -175
Interna hyreskostnader år 2022 -6 587
Interna lokalvårdskostnader år 2022 1 724
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3 785
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 38 491
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 24 188
Över- och underskottshantering 2022, LOV-skola 1 778
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 79 -79
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 112
Kostnadseffektivisering -3 500 -3 500
Effektivisering av gymnasieskolan 0
Budgetpropositionen 2022 1 935 -523
Budgetpropositionen 2023 -218 1067 3397
Arbetskläder vid utevistelse till föreskole- och fritidspersonal
(Fr o m 2023 finns 250 tkr i budgeten) -543
Löneökning (fristående verksamhet) 3 600 3 600 3 600
Lokalkostnadsökning (fristående verksamhet) 2 470 200 200
Resursfördelning skola och förskola baserat på den faktiska befolkningen 2021 2 088
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2022 1 298
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2023 2 277 2 277
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2024 -58 -58
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2025 -1282
Budget barn- och utbildningsnämnden 1 524 941 1 527 750 1 533 607
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SOCIALNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 193 637 199 875 201 246
Interna hyreskostnader år 2022 -2 652
Interna lokalvårdskostnader år 2022 28
Nytt tillskott 2 000
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -325
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 556
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 163
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 67 -67
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 160
Kostnadseffektivisering 0 0
Budgetpropositionen 2022 523 575
Budgetpropositionen 2023 718 863
Budget socialnämnden 199 875 201 246 201 246

OMSORGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 117 408 1 180 101 1 201 984
Interna hyreskostnader år 2022 8 156
Interna lokalvårdskostnader år 2022 280
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -2 885
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 29 122
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 25 622
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 755 -755
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 141
Kostnadseffektivisering 0 -3 000
Arbetsterapeut i biståndsbedömning 0 0
Flytt- och slutstäd Ekegården (180 tkr budgeterades 2022) -180
Budgetpropositionen 2022 680 12 601
Budgetpropositionen 2023 -14 488
Höjd aktivitetsersättning för daglig verksamhet  med 2 kr/dag och brukare 2023+2024 100 100
Resursfördelning äldreomsorg baserat på den faktiska befolkningsmängden 2021 -2 270
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2022 -249
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2023 5 829 5 829
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2024 6 939 6 939
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2025 6 948
Resursfördelning LSS (cirkulär 2022:06 jämförs med 2021:23) -2 408 169 173
Budget omsorgsnämnden 1 180 101 1 201 984 1 201 556

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 29 407 34 089 33 349
Interna hyreskostnader år 2022 -29
Interna lokalvårdskostnader år 2022 0
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -166
Hållbarhetsstrateg 800
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 1 893
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 201
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 665
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 42 -42
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -162
Digitalisering av detaljplaner, GIS-resurs för att stötta i planprocessen, 3D visualisering, 
säkerhetsarbete på förvaltningen 800
Kostnadseffektivisering -500 -500
Budgetpropositionen 2023 223 -198
Kart/Mät E-tjänst+visuell styrning (Fr o m 2023 finns 80 tkr i budgeten) -85
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 34 089 33 349 33 349

Summa nämnder 3 494 624 3 513 466 3 519 849
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Specifikation finansförvaltning

tkr
2023 2024 2025

Egna skatteintäkter 2 480 914 2 593 851 2 700 952
Kommunalekonomisk utjämning 1 018 056 1 040 544 1 038 752
Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 3 498 970 3 634 395 3 739 703

Kommunal fastighetsavgift 127 437 127 437 127 437

Skuldförändring inklusive löneskatt 3 593 4 641 5 366
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -71 232 -71 436 -70 668
Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -162 347 -166 361 -167 631
Försäkringspremie inklusive löneskatt -114 806 -138 570 -28 132
Förvaltningsavgifter KPA -300 -300 -300
Avtalspension (kommunalt avtal) 189 730 193 235 196 870
Löneskatt (kommunalt avtal) 43 450 44 281 45 179
Pensioner -111 912 -134 510 -19 315

Avkastning pensionsmedel 25 000 25 000 25 000
Ränta på likvida medel 150 150 150
Övriga finansiella intäkter 200 200 200
Borgensavgifter från bolagen 15 900 17 200 18 100
Överskottsutdelning från Kommuninvest 600 600 600
Utdelning från Hässlehem AB 4 000 5 000 5 000
Aktieutdelning från HIBAB 2 000 2 000 2 000
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 8 000 8 000 4 000
Finansiella intäkter 55 850 58 150 55 050

Ränta på lån -31 256 -41 557 -52 446
Övriga finansiella kostnader -222 -233 -227
Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -11 678 -8 514 -4 649
Förvaltararvode -3 000 -3 000 -3 000
Finansiella kostnader -46 156 -53 304 -60 322

Internränta 29 400 30 000 30 500
Oförutsett (KS 3 000 och KF 500) -3 500 -3 500 -3 500
Över- och underskottshantering -2 000 -2 000 -2 000
Ersättning från Hässleholm Miljö AB 139 139 139
Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i
samband med investeringar -116 200 -130 700 -141 400
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 21 946 0 0
Effektivisera fastighetsbeståndet 
Fastighets- och energieffektivisering 10 000 15 000 20 000
Intäktsökning/effektivisering 0 37 300 37 300
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 6 000 0 0
Energieffektivisering i lokaler 4 500 4 500 4 500
Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 000 -2 000 -2 000
Kostnadsökningar 2022 -1 556 -1 556 -1 556
Kostnadsökningar 2023 -58 016 -77 431 -77 355
Kostnadsökningar 2024 0 -61 749 -82 331
Kostnadsökningar 2025 0 0 -63 663
Övriga kostnader och intäkter -111 288 -191 997 -281 367

Summa finansförvaltning 3 412 901 3 440 171 3 561 186
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Investeringsbudget
NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 47 650 39 680 39 330
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 47 650 39 680 39 330
TEKNISKA NÄMNDEN 175 845 401 006 380 695
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 400 400 400
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11 455 2 650 3 125
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 150 6 000 10 000
SOCIALNÄMNDEN 600 500 500
OMSORGSNÄMNDEN 2 035 1 750 1 500
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 200 3 020 500
TOTALT 249 335 455 006 436 050

SOCIALDEMOKRATERNAS OCH VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG

17



Specifikation investeringsbudget
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN A-TYP 2023 2024 2025
Budgetposter kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsåtgärder (brandlarm, kameraövervakning, värdeskåp mm) 1 1 800 1 400 1 700
Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor (PDV) 1 2 000 2 000 2 000
Säkerhetsåtgärder (reservkraftverk) 1 400 0 0
KS oförutsedda investeringar * 5 000 5 000 5 000

Klientarbetsplats, chromebooks och iPads till skolan 2 15 785 15 780 15 780
Server och lagring
Accesspunkter utökning
Accesspunkter reinvestering 1 16 915 13 000 7 500
Switchar utökning
Switchar reinvestering
Fastighetsnät
Brandvägg och nexusswitchar
Ospecificerat
Räddningsfordon 1 5 250 0 5 300
Räddningsutrustning 1 500 500 600
Larmkläder 1 0 1 700 0
Larmkläder, värn 1 0 0 500
Inventarier till den ombyggda brandstationen i Hässleholm 1 0 0 800
Övningsanläggning 1 0 300 150
Budget kommunledningsförvaltningen 47 650 39 680 39 330

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Verksamhetsinventarier 2 400 400 400
Budget arbetsmarknadsnämnden 400 400 400

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Komplettering av hjärtstartare i kultur- och fritidslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Bryggdelar till Lursjön 1 225 0 0
Utbyte av konstgräs på Österås IP 1 6 000 0 0
Utbyte till LED-lampor på motionsspår i Hästveda, Tyringe o Bjärnum 1 950 950 950
Meröppna bibliotek tre stycken 1 750 0 0
Ismaskin till Tyrs Hov 2 1 400 0 0
Fordons- och maskinförnyelse (Österås idrottsplatsområde) 2 350 350 350
Fritidsbanken 1 300 0 0
Ospecificerat 2 1 380 1 250 1 825
Budget kultur- och fritidsnämnden 11 455 2 650 3 125

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 5 000 6 000 10 000
Inventarier och hörselteknisk utrustning till Silviaskolans hörselskola/förskola 1 5 800 0 0
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 350 0 0
Budget barn- och utbildningsnämnden 11 150 6 000 10 000

SOCIALNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 500 500 500
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 100 0 0
Budget socialnämnden 600 500 500

OMSORGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 1 745 1 450 950
Komplettering av hjärtstartare i omsorgslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Ordinärt boende trygghetslarm 2 190 200 550
Budget omsorgsnämnden 2 035 1 750 1 500

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Anskaffning och utbyte av mätinstrument 2 200 400 500
Handläggningssystem till Lantmäteriavdelningen 1 0 2 000 0
Snedbildsfotografering 2 0 620 0
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 200 3 020 500

*) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering
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TEKNISK NÄMND A-TYP 2023 2024 2025
Gata, park och fordon 30 285 29 775 25 800
Asfaltering 1 15 000 15 000 15 000
Grön och trygg livsmiljö med intriktning på trygghetsbelysning 1 2 000 3 000 3 000
Fasadbelysning och utsmyckning 1 300 300 300
Utveckling Pågatågsorterna 1 2 000 3 000 3 000
Tillgänglighetsanpassning Gata 1 1 000 1 000 1 000
Parkinvesteringsprogram 1 1 500 1 500 1 500
Lekplatsförnyelse 1 1 000 1 000 1 000
Fordons- och maskinförnyelse inom gata, park och fastighet 2 7 485 4 975 1 000

Fastighet 80 985 79 000 85 500
Fastighetsinventarier och köksutrustning 1 2 000 2 000 2 000
Maskinförnyelse/modernisering av maskinpark inom serviceavdelningen 2 1 660 1 000 1 000
Installation av duschväggar i duschutrymmen som skolan använder 1 625 0 0
Smärre lokalförändringar 1 1 000 1 000 1 500
Energi- och miljöbesparingsprojekt 1 4 000 4 000 8 000
Solenergi 1 3 500 2 800 4 000
Myndighetskrav (arbetsmiljö, elsäkerhet och tillgänglighetsanpassning) 1 1 700 1 700 2 000
Reinvestering i fastigheter inkl. felavhjälpande reinvesteringar och inkl. 
ventilationsombyggnad (OVK-åtgärder) Reinvestering avser ej Qpoolen 1 65 000 65 000 65 000
Grön och trygg livsmiljö (fastighet) 1 1 500 1 500 2 000

Fastighetsprojekt 53 000 282 231 246 530
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69. 
(Investeringarna görs i samband med fastighetsstrateg) 1
Nytt badhus på Österås, KF-beslut, 210607, § 160 1
Ny lokalisering för Familjens hus 1
Nytt ridhus på Österås samt köp av befintlig anläggning 1
Ny förskola i Ballingslöv 1
Restaurangskolan, renovering 1
Vittsjö skola, nybyggnation av lokaler som är knuta till gamla skolan 1
Vittsjö förskola 1
Renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv 
(ytterligare 3 mnkr 2023 enl. beslut i KS, § 101, 2022-06-15) 1
Lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och Silviaskolans 
lokalsituation, nybyggnation av förskola och gymnastikhall vid Grönängsskolan 1
Lokalförändring räddningstjänstens station i Hässleholm 1
Lokalförändring för Ge & Få 1
Sösdala simhall 1

Exploateringsverksamhet 11 575 10 000 22 865
Exploateringsprogrammet 1
Ny regnpark Lille Mats, Gäddastorp 4:13  1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 1
Bostadsområde, del av Norra Vankiva 1
Villatomter och småhus 1
Björklunda 1
Ny industrimark i Hässleholm 1

Budget teknisk nämnd 175 845 401 006 380 695

SUMMA 249 335 455 006 436 050

Omsättningstillgångar A-TYP 2023 2024 2025
Exploateringsverksamhet 3 335 1 633 4 000
Exploateringsprogrammet 1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 
Bostadsområde, del av Norra Vankiva
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Resultatbudget 2023-2025
Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter 1 666,0 684,128 702,8 712,2 712,2
Verksamhetens kostnader 2 -3 862,0 -4 017,025 -4 207,9 -4 341,2 -4 319,9
Avskrivningar 3 -188,3 -214,650 -212,7 -210,9 -212,8
Verksamhetens nettokostnader -3 384,3 -3 547,547 -3 717,8 -3 840,0 -3 820,5

Skatteintäkter 4 2 313,3 2 427,487 2 480,9 2 593,9 2 701,0
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 099,8 1 127,854 1 145,493 1 168,0 1 166,2
Verksamhetens resultat 28,9 7,795 -91,4 -78,1 46,6

Finansiella intäkter 6 201,4 48,851 55,850 58,150 55,050
Finansiella kostnader 7 -8,6 -170,830 -46,156 -53,304 -60,322
Resultat före extraordinära poster 221,8 -114,184 -81,7 -73,3 41,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Årests resultat: förändring av eget kapital 221,8 -114,184 -81,7 -73,3 41,3
DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 81,7 73,3 0,0
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0,0 0,0 41,3

Nyckeltal, resultatbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Andel av skatteintäkterna
 - att betala verksamhetens nettokostnader, % 99,2 99,8 102,5 102,1 98,8
Finansnetto, mnkr 192,9 -122,0 9,7 4,8 -5,3
Årets resultat/skatteintäkter och utjämning, % 6,5 -3,2 -2,3 -1,9 1,1
Självfinansieringsgrad av investeringar, % 60% 57% 53% 30% 58%

Kassaflödesbudget 2023-2025
Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten
Årets resultat 221,8 -114,2 -81,7 -73,3 41,3
Justering för byte av redovisningsprincip för värdering av exploa 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för av- och nedskrivningar 188,3 214,7 212,7 210,9 212,8
Justering för upplösning infrastrukt. bidrag 2,5 2,5 3,3 3,3 3,3
Justering för realisationsvinster -9,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Justering för realisationsförluster 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Justering för värdereglering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för avsättning till pensioner 6,9 21,5 8,1 3,9 -0,7
Justering för avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

418,2 124,6 142,4 144,8 256,8

Ökning(-)/minskning(+) av förvaltade pensionstillgångar -158,7 160,5 3,0 3,0 3,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och exploateringsfastigheter -7,8 -0,2 -4,0 -4,0 -4,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 8 -61,0 -118,6 -78,2 54,3 78,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 8 77,3 -104,1 -5,5 3,6 2,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 267,9 62,3 57,7 201,7 336,6

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -447,3 -464,7 -249,3 -455,0 -436,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 532,6 0,0 0,0 0,0
Förändring finansiella leasingavtal -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av övriga finansiella tillgångar -112,4 -6,1 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella tillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -547,2 61,7 -249,3 -455,0 -436,1

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 229,3 0,0 186,0 256,7 98,0
Amortering lån 0,0 -219,6 0,0 0,0 0,0
Förändring leasingskuld 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning (-) av övriga långfristiga skulder -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 10,3 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 1,0 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 250,0 -219,6 196,3 256,4 97,7

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -2,2 -1,7 -0,9

Årets kassaflöde -29,3 -95,6 2,5 1,4 -2,7
Likvida medel vid årets början 127,6 98,2 2,6 5,1 6,4
Likvida medel vid årets slut 98,2 2,6 5,1 6,4 3,7

Investering i immateriella anläggningstillgångar
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Balansbudget 2023-2025
  UB Budget   UB PLAN   UB PLAN   UB PLAN   UB

mnkr 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11,0 -7,7 3,2 -0,3 2,9 -0,3 2,6 -0,3 2,3
Materiella anläggningstillgångar 3293,7 -274,8 3018,8 37,0 3 055,8 244,4 3 300,2 223,6 3 523,8
Finansiella leasingavtal 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9
Finansiella anläggningstillgångar 200,6 6,1 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7
Summa anläggningstillgångar 3 512,2 -276,5 3235,7 36,6 3 272,3 244,1 3 516,4 223,3 3 739,7

Bidrag till statlig infrastruktur 36,7 -2,5 34,2 -1,2 33,0 -1,6 31,4 -2,4 29,0

Exploateringsfastigheter och förråd 13,2 0,2 13,4 4,0 17,4 4,0 21,4 4,0 25,4
Kortfristiga fordringar 307,0 118,6 425,6 78,2 503,8 -54,3 449,5 -78,2 371,3
Förvaltade pensionsmedel 1413,7 -160,5 1253,2 -3,0 1 250,2 -3,0 1 247,2 -3,0 1 244,2
Kassa och bank 98,2 -95,6 2,6 2,5 5,0 1,4 6,4 -2,7 3,7
Summa omsättningstillgångar 1 832,2 -137,4 1694,8 81,7 1 776,5 -51,9 1 724,6 -79,9 1 644,6
SUMMA TILLGÅNGAR 5 381,1 -416,4 4964,6 117,2 5 081,8 190,6 5 272,4 140,9 5 413,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Årets resultat 221,8 -124,5 -124,5 -81,7 -81,7 -73,3 -73,3 41,3 41,3
Resultatutjämningsreserv 155,0 10,3 165,3 -81,7 83,6 -73,3 10,3 0,0 10,3
Övrigt eget kapital 2557,1 0,0 2778,9 81,7 2 736,1 73,3 2 727,7 0,0 2 654,4
Summa eget kapital 2933,9 -114,2 2819,7 -81,7 2 738,0 -73,3 2 664,7 41,3 2 706,1

Avsättningar för pensioner 98,5 21,5 120,0 8,1 128,099 3,873 131,972 -0,717 131,255
Avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 98,5 21,5 120,0 8,1 128,1 3,9 132,0 -0,7 131,3

Långfristiga skulder 1630,1 -219,6 1410,4 196,3 1 606,8 256,4 1 863,2 97,7 1 960,9
Kortfristiga skulder 718,5 -104,1 614,4 -5,5 608,9 3,6 612,5 2,6 615,1
Summa skulder 2348,6 -323,7 2024,9 190,8 2 215,7 260,0 2 475,7 100,3 2 576,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 5 381,1 -416,4 4964,6 117,2 5 081,8 190,6 5 272,4 140,9 5 413,3

Nyckeltal, balansbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 54,5 56,8 53,9 50,5 50,0
Soliditet, inkl. pensionsförpliktelser (eget kapital-
pensionsförpl./tillgångar), % 38,1 39,6 36,9 34,8 35,3

PensionsförplikteLse före 1998 886 852 861 828 798
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Noter

1. Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter, Ansvar 20-82 1 503,5 1 562,1 1 562,1 1 562,1 1 562,1
avgår internhyror -336,7 -340,8 -340,8 -340,8 -340,8
avgår övriga interna poster -531,9 -554,5 -554,5 -554,5 -554,5
Finansförvaltningens poster
Realisationsvinster 5,9 0,2 0,0 0,0 0,0
Intäkter från dotterbolag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Trygghetsboende 7,7 7,9 8,0 8,0 8,0
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 1,5 0,0 21,9 0,0 0,0
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
Äldreomsorgssatsning 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Intäktsökning 0,0 0,0 0,0 37,3 37,3
Övriga intäkter 1,6 9,2 0,0 0,0 0,0
Summa 666,0 684,1 702,8 712,2 712,2

2. Verksamhetens kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Kostnader, ansvar 20-82 -4 878,5 -4 987,7 -5 056,7 -5 075,5 -5 081,9
avgår internhyror 336,7 340,8 340,8 340,8 340,8
avgår övriga interna poster 531,9 554,5 554,5 554,5 554,5
avgår avskrivningar 188,0 214,7 212,7 210,9 212,8
Finansförvaltningens poster
avgår kalkylerade personalomkostnader 123,4 112,9 189,7 193,2 196,9
avgår kalkylerad särskild löneskatt 30,0 28,4 43,5 44,3 45,2
avgår fördelade kapitalkostnader (i-rta) 30,6 24,2 29,4 30,0 30,5
Differens kalkylerade - verkliga arbetsgivaravgifter -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -101,6 -103,8 -186,3 -210,3 -99,1
Pensionsavgifter, individuell del, inkl löneskatt -108,1 -109,7 -162,3 -166,4 -167,6
Förändring avsättning för pensioner, inkl löneskatt -5,4 -19,2 3,6 4,6 5,4
Förändr av sem./övertidsskuld mm 0,0 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0
Realisationsförluster/Nedskrivningar -0,5 -2,6 0,0 0,0 0,0
Exploateringsprojekt (kostnad sålda) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ks/KF Oförutsedda 0,0 -1,9 -3,5 -3,5 -3,5
Över- och underskottshantering 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0
investeringar 0,0 -62,2 -116,2 -130,7 -141,4
Trygghetsboendet Pärlan -8,1 -8,2 -8,0 -8,0 -8,0
Effektivsera fastighetsbeståndet 0,0 10,0 10,0 15,0 20,0
Energieffektivisering i lokaler 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5
Kostnadsökningar 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsökningar 2022 0,0 -4,8 -1,6 -1,6 -1,6
Kostnadsökningar 2023 0,0 0,0 -58,0 -77,4 -77,4
Kostnadsökningar 2024 0,0 0,0 0,0 -61,7 -82,3
Kostnadsökningar 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,7
Summa -3 862,0 -4 017,0 -4 207,9 -4 341,2 -4 319,9

3. Avskrivningar Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Fastigheter och anläggningar -1,0
Maskiner och inventarier -99,5
Immateriella anläggningstillgångar -87,5
Nedskrivningar -0,3
Summa -188,3 -214,7 -212,7 -210,9 -212,8
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Noter

4. Skatteintäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Preliminär kommunalskatt 2 245,2 2 354,5 2 488,9 2 593,9 2 701,0
Prognostiserad slutavräkning 59,5 54,3 -8,0 0,0 0,0
Justering prognostiserad slutavräkning 8,6 18,7 0,0 0,0 0,0
Summa 2 313,3 2 427,5 2 480,9 2 593,9 2 701,0

5. Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Inkomstutjämning 670,2 728,4 790,9 816,2 842,8
Kostnadsutjämning 53,6 63,3 71,0 71,2 71,4
Regleringsbidrag/avgift 154,9 144,3 99,6 96,4 67,7
Övrigt generellt statsbidrag 30,0 10,5 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 71,6 57,7 56,6 56,8 57,0
Kommunal fastighetsavgift 119,6 123,7 127,4 127,4 127,4
Summa 1 099,8 1 127,9 1 145,5 1 168,0 1 166,2

6. Finansiella intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Ränteintäkter -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Utdelning från koncernföretag 7,0 14,0 14,0 15,0 11,0
Borgensavgifter från koncernföretag 10,0 12,0 15,9 17,2 18,1
Kommuninvest, vinstutdelning 1,3 2,9 0,6 0,6 0,6
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiell intäkt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 180,2 19,6 25,0 25,0 25,0
Summa 201,4 48,9 55,9 58,2 55,1

7. Finansiella kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Räntekostnader på lån -3,7 -5,0 -31,3 -41,6 -52,4
Ränta på pensionsavsättning -1,6 -2,2 -11,7 -8,5 -4,6
Övrig finansiell kostnad -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 0,0 -18,7 0,0 0,0 0,0
Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,7 -2,5 -3,0 -3,0 -3,0
Återföring oreal vinster, pensionsfond 0,0 -142,1 0,0 0,0 0,0
Summa -8,6 -170,8 -46,2 -53,3 -60,3

8. Förändring av kapitalbindning (not endast till budget) Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2022 2023 2024 2025
Slutavräkning 2020 (ökad skuld/fordran 2020, minskad skuld/fordran 2022 -28,7 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2021 (ökad skuld/fordran 2021, minskad skuld/fordran 2023 0,0 -78,2 0,0 78,2
Slutavräkning 2022 (ökad skuld/fordran 2022 (2023)), minskad skuld/fordr -54,3 0,0 54,3 0,0
Individuell del året innan inkl löneskatt (minskad skuld) -93,5 -94,8 -87,2 -88,8
Individuell del innevarande år inkl löneskatt (ökad skuld) 94,8 87,2 88,8 89,4
Kommunal fastighetsavgift (fordran) -16,9 0,0 0,0 0,0
Semesterlöneskuld (ökad skuld) 2,5 2,0 2,0 2,0
Summa -96,1 -83,7 57,9 80,8
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FOLKETS VÄLS FÖRSLAG TILL 

med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 
Strategisk plan 2023-2025 



Strategisk plan 2023-2025 

HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKA SÄTTA MEDBORGAREN I CENTRUM 

Det är en komplex kravbild som kommunen mö- 
ter. Medborgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet 
och service ska mötas av en informativ och till- 
gänglig hemsida som möjliggör dialog. Samtidigt 
måste det finnas en god beredskap för att ge en 
personlig och anpassad service både på telefon, e- 
post och vid fysiska möten. Utmaningen består i att 
skapa en verksamhet som är tillgänglig för alla. 

Hässleholms kommuns medborgare har ett lågt 
förtroende för kommunens politiker och för den 
kommunala beslutsprocessen samt ger ett under-
kännande av medborgarens möjlighet till insyn 
och inflytande. Kommunen måste tydliggöra sin 
verksamhet och behovet av prioriteringar samt 
skapa ett klimat, i vilket medborgarinflytande i 
olika former (inklusive folkomröstningar) är en 
naturlig  del i styrningen. 

HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKA GE EN OMSORG OCH SERVICE AV HÖG 
KVALITET 

Framväxten av IT med digitalisering och internet 
innebär nya möjligheter och utmaningar både på in-
dividnivå och för samhället i stort. Från kommu-
nens sida gäller det att skapa en verksamhetsut-
veckling som drar nytta av den nya tekniken. 
Kvalitetsarbete handlar om att skapa en verksamhet 
som ger största möjliga värde för medborgaren, 
brukaren och samhället i stort. För att lyckas med 
detta krävs en ständig bevakning och analys både av 
de stora samhällstrenderna och av metodutveckl-
ingen inom kommunens olika verksamhetsområ-
den. 

Den enskildes behov och önskemål om stöd, 
omsorg, vård och service är i fokus. Genom att 
arbeta utifrån ett individperspektiv och sam-
ordna insatserna kan kommunen värna om den 
enskildes integritet och stärka egenmakten. 

Mål för perioden 2023-2025 

• Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet

 Kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras

• Hässleholms kommun ska ha en god medborgardialog

 Medborgarens möjlighet till insyn och delaktighet ska öka

 Förtroendet för kommunens politiker och den kommunala beslutsprocessen ska öka

 Kommunens förtroendevalda ska se medborgardialog som en naturlig del i sin styrning

 Medborgarnas synpunkter på samråd, remisser med mera ska väga tungt vid beslutfat-
tande.
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Mål för perioden 2023-2025 

• Kommuninvånarna ska erbjudas en stor valfrihet

 Medborgarens inflytande över vård, omsorg och service ska öka

 Människor med funktionsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat boende och
verksamhet

 Tillgången till gruppbostäder ska öka

• Hässleholms kommun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete

 Omvärldsbevakning och verksamhetsanalyser ska vara en självklar del i kommunens verk-
samhetsutveckling

 Planer ska tas fram för såväl lokal- och bostadsförsörjning som för rekrytering och kompe-
tenshöjning
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKA GE BARN OCH UNGA EN BRA START I LIVET 

Det finns en mycket stark koppling mellan barns 
uppväxtvillkor och folkhälsan på lång sikt. Tidiga 
och samordnade insatser för att möta varje barns 
behov är sålunda den viktigaste investeringen för 
framtiden. 

För att kunna ge alla barn en bra skolgång, stimule- 
rande livs- och lekmiljöer och en trygg ekonomisk 
och social situation måste kommunen jobba över 
funktions- och organisationsgränserna och ha ett 
proaktivt förhållningssätt. 

Mål för perioden 2023-2025 

• Hässleholms kommun ska ha en förskola och skola präglad av engage-
mang, respekt och lärande

• Resurserna till förskolor och skolor ska användas på ett kostnadseffektivt
sätt

 Planerat omorganisationsarbete ska fullföljas

 Friställda resurser ska bland annat satsas på att höja kvaliteten i utbildningen

• Alla barn och unga ska få bli sitt bästa

 Hässleholms kommun ska ha ett tydligt barnperspektiv i sin styrning

 Kommunens skolresultat ska förbättras
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKA VARA ETT NAV I REGIONEN FÖR BOENDE, 
KULTUR, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE 
Hässleholms kommuns främsta fördelar är när-
heten till en stor arbetsmarknad och tillgången till 
mark i attraktiva lägen. Det finns goda förutsätt-
ningar att skapa tillväxt genom att konsekvent 
nyttja dessa konkurrensfördelar.  

Med korta restider till storstadsregionen är kom-
munen ett attraktivt etableringsområde, för både 
företag och människor. Det är således viktigt att 
kommunen kan erbjuda goda boendemiljöer med 

en variation i bostadstyp och upplåtelseform. 

Utvecklingen inom IT ställer allt högre krav på välfun-
gerande bredbandslösningar och för att människor ska 
kunna bo och verka i hela kommunen krävs det en fort-
satt utbyggnad av infrastrukturen (inklusive den digitala 
infrastrukturen) med privata aktörer som utförare.  

Mål för perioden 2023-2025 

• Hässleholms stad ska vara en regional kärna

 Hässleholms kommunikationsläge ska stärkas

• Hässleholms kommun ska erbjuda attraktiva och varierande
boendemiljöer

 Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel
ska öka

• Hässleholms kommun ska ha en väl utbyggd digital infra-
struktur

 Andelen hushåll och kommunala verksamheter som erbjuds en god digital
infrastruktur ska öka
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKA HA EN HÅLLBAR EKONOMI MED EN EF- 
FEKTIV RESURSANVÄNDNING 

Hushållning handlar om att skapa en balans mellan 
kort- och långsiktiga mål samt mellan mål och re- 
surser. Grunden till en god ekonomisk hushållning 
är ett tydligt och väldefinierat ramverk, i form av 
ekonomiska målsättningar. Inom detta ramverk 
finns kommunens verksamhet och för att kunna 
uppnå en god ekonomisk hushållning måste största 
möjliga värde av varje skattekrona uppnås. De fi- 
nansiella målen väger tungt vid bedömningen av god  
ekonomisk hushållning. 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling 
och ställning för kommunen används en finansiell 
analysmodell som utgår från resultatet, kapacitetsut- 
vecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över 
den finansiella utvecklingen. 

Det handlar om att ha en hållbar investeringsnivå 
som inte tar resurser från kärnverksamheten och det 
gäller även att synliggöra, jämföra och utvärdera 
verksamheten för att nå produktivitets- och kvali- 
tetskraven inom de givna ekonomiska ramarna. 

HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

Kompetenta och engagerade medarbetare är en 
förutsättning för att kommunen ska kunna full-
göra sitt uppdrag. I takt med växande pensions-
avgångar och ökad konkurrens om arbetskraft 
blir kommunens personalpolitik allt viktigare. 
Nuvarande medarbetare är de främsta mark-
nadsförarna av den goda arbetsplatsen.  

Om kommunen ska lyckas att rekrytera, behålla och 
utveckla kompetent personal måste det ske fortsatta 
insatser för att skapa en god arbetsmiljö. Medarbe-
tarnas möjlighet till inflytande och delaktighet måste 
förbättras samtidigt som ledarskap, arbetssätt och ar-
betsvillkor måste utvecklas i takt och i linje med krav 
från omvärlden och invärlden. 

Mål för perioden 2023-2025 

• Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll

 Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara två procent över en rullande
femårsperiod

 Nettokostnadsandelen får inte överstiga 98 procent över en rullande femårsperiod

 Investeringarna ska vara självfinansierade över en rullande femårsperiod

 Soliditeten, exklusive pensionsförpliktelsen, ska förbättras under planperioden

 Nämndernas samlade budgetföljsamhet ska öka

Mål för perioden 2023-2025 

• Alla medarbetare ska erbjudas en god arbetsmiljö

 Den arbetsrelaterade ohälsan bland kommunens medarbetare ska minska

 Medarbetarsamtal ska erbjudas alla medarbetare årligen
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HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKA HA ETT VÄXANDE OCH DYNAMISKT NÄ-
RINGSLIV 

Näringslivet i Hässleholm har en god branschmix, 
vilket är en av förklaringarna till Hässleholms goda 
sysselsättningstillväxt. 

Mätningar av företagsklimatet i kommunen visar att 
det finns en förbättringspotential och kommunen 
kommer att fortsätta utveckla sin företagsser- vice 
för att kunna erbjuda goda förutsättningar för nä-
ringslivet att växa, nyanställa och utvecklas. 

Det finns två typer av företagande: ett entreprenörs- 
drivet som är innovativt och riskfyllt och ett allmänt 
företagande. Båda är viktiga men det är det entre- 
prenörsdrivna företagandet som på lång sikt påver- 
kar den ekonomiska tillväxten mest. Utmaningen för 
kommunen är att stödja den entreprenörsdrivna till-
växten genom dialog och samverkan kring innovat-
ioner, ökat nyföretagande och kunskapsutveckling. 

HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKA VÄRNA NATURVÄRDENA 

Mål för perioden 2023-2025 

• Hässleholm ska vara en företagsvänlig kommun

 Hässleholms kommun ska ha en god företagsservice

 Kommunens kontakter med näringslivet ska kännetecknas av servicefokus, förståelse och ly-
hördhet

• Hässleholms kommun ska uppmuntra och främja innovativt entreprenör-
skap och nyföretagande

 Hässleholms kommun ska ha ökad innovationskraft och ett ökat nyföretagande

Mål för perioden 2023-2025 

• Hässleholms kommun ska noga väga beho-
vet vid fortsatt exploatering av vår natur

 Bebyggelse ska i görligaste mån styras till befintliga tä-
torter (förtätning)

 Tätortsnära naturområden ska sparas för rekreation
och friluftsliv

 Riksintresseområde för friluftsliv och rekreation ska
inte exploateras.

 Hässleholmsgårdens naturområde ska bli naturreser-
vat.
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Ekonomistyrningsprinciper 2023-2025 
 Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara minst två procent över en rullande

femårsperiod
 Nettokostnadsandelen får inte överstiga 98 procent över en rullande femårsperiod
 Investeringarna ska vara självfinansierade över en rullande femårsperiod
 Soliditeten, exklusive pensionsförpliktelsen, ska förbättras under planperioden
 Nämndernas samlade budgetföljsamhet ska öka

Nämndplan med internbudget 
Nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget 
på detaljnivå senast den 28 februari 2023. Nämnderna har möjlighet att arbeta fram utvecklingsmålen i nämnd-
planen under första kvartalet 2023.  

Omdisponering 
Driftbudget 
Omdisponering mellan kommunstyrelsen (gäller även finansförvaltningen) och annan nämnd eller mellan 
nämnder beslutas av kommunstyrelsen upp till 1 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 
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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 re-
dovisa vilka åtgärder som nämnden kommer att vidta för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budge-
ten för 2023. Nämnderna ska även redogöra för de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av dessa 
åtgärder. 

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 an-
skaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp (exklusive moms) samt ha en nytt-
jandeperiod 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 2023-2025
Internränta och avskrivningar 
Som ersättning för använt kapital belastas verksamheterna med internränta på bokförda värden för investe-
ringar. Internränta beräknas på anskaffningsvärdet reducerat med avskrivningar. Internräntan ska följa SKR:s 
rekommendation, vilken enligt nuvarande prognos blir 1,25 procent för 2023, vilket är en höjning med 0,25 
procentenheter jämfört med 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. 

FOLKETS VÄLS FÖRSLAG
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Driftbudget

NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 162 350 157 075 155 075
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 162 350 157 075 155 075
TEKNISKA NÄMNDEN 89 565 89 537 88 391
KOMMUNREVISIONEN 1 964 1 864 1 864
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 110 284 110 247 110 247
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 114 334 116 780 116 780
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 493 441 1 489 750 1 485 607
SOCIALNÄMNDEN 198 525 197 396 197 396
OMSORGSNÄMNDEN 1 176 651 1 198 534 1 198 106
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 29 789 28 349 28 349
SUMMA NÄMNDER 3 376 903 3 389 532 3 381 815

FINANSFÖRVALTNINGEN 3 439 927 3 475 154 3 621 079

ÅRETS RESULTAT 63 024 85 621 239 264

DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 0 0 0

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 63 024 85 621 239 264

FOLKETS VÄLS FÖRSLAG

10



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 2023 2024 2025
KF-plan 175 050 162 350 157 075
Interna hyreskostnader år 2022 319
Interna lokalvårdskostnader år 2022 17
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -446
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 4 844
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 302
Utökning av arkivpersonal, KS 220428 § 76 578
Driftbidrag till Vittsjö GIK avseende belysning på Vittsjö IP, KS 220511 § 83
(Totalt 1,4 mnkr under 2022-2023) 0 0
Medlemskap i Energikontoret Sydost, KS 220831 § 126 0
Tillköp av kollektivtrafik 2023 för stadsbusslinjerna 1-3, KS AU 220615 § 67 0 0
Verksamhetssystem till överförmyndaren, KS AU 220216 § 27 0
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad -1 334 -46
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -74
Budgetproppen 2020, Kommunal räddningstjänst 200
Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och anställda
(KF återremitterade ärendet 221024, § 107) 0 0
Nytt tillskott 0
Förebyggande säkerhetsarbete 750
Avveckling av Europaforum från och med den 1 jan 2023 -773 -279
Avveckling av Nya stambanor från och med den 1 jan 2023 -1 000 -500
Sponsoravtal Vittsjös GIK -500
Avveckla Europa Direkt -266
Avveckla EU-kontor -400
Ej medlem i Skånes kommuner samt SKNO -3 477
Diverse bidrag halveras  (Hesslecity, sponsring mm) -1 000
Hässleholms Galakväll upphör -115
Kostnadseffektivisering -4 000 -3 000
Omorganisation inom tillväxtavdelningen med prioritering av näringslivet -2 000 -2 000
Outdoor Hässleholm, KS AU 210818, § 89 (200 tkr finns i budgeten sedan tidigare) -200 0
Driftbidrag till Sösdala IF avs. delfinansiering av projekt Mötesplats Hanåsvallen
(1,8 mnkr dras bort 2023 eftersom det budgeterade 1,8 mnkr 2022) -1 800
Ekonomikompetens med inriktning mot bolagsekonomi
(675 tkr budgeterades 2022) -675
Utredningsuppdrag, framtida arbetssätt för administrativ personal
(500 tkr budgeterades 2022) -500
Visselblåsarorganisation (Fr o m 2023 finns 0 tkr i budgeten) -450
Medfinansiering Leader KS 220831, § 122 (0 tkr finns i budgeten from 2023) -1 100
RKR-val (3 mnkr budgeterades 2022) -3 000
Europaparlaments-val 2 000 -2 000
Ökad numerär på Hässleholms station till 1 YB+1 SL+4 brandmän 
(Totalt finns 2,8 mnkr budgeterat) 1 400
Kombinationstjänster RIB (projektanställningar under 3 år)
(Totalt finns 1,45 mnkr i budgeten till och med 2023) -1 450
Budget kommunledningsförvaltning 162 350 157 075 155 075

TEKNISK NÄMND 2023 2024 2025
KF-plan 101 018 89 565 89 537
Interna hyreskostnader år 2022 -1 761
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -167
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -410
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 7 458
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 990
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 562
Hjärtstartare, inköp av 1 st. 20 -20
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 300 -300
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -82
Utredningar och förstudier för markföroreningar 500
Minskade driftkostnader för vissa fastigheter som ej hyrs ut -30% -3 000
Projekt för kvalitetshöjande åtgärder för en renare kommun samt skötsel av grönytor upphör 
(arbetsmarknadspolitisk åtgärd) -2 000
Vattenvårdsåtgärder upphör -300
Detaljplanekostnader -4 000
Rivning och sanering -500
Kostnadseffektivisering -2 000 -2 000 -1 000
Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning
(Totalt finns det 2 450 tkr 1 650 tkr i budgeten) -1 550
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, tillfällig förstärkning 2022-2023 -2 593 -567
Utredning om införande av p-skiva (50 tkr budgeterades 2022) -50
Införa p-skiva i centrala delar av Hässleholm C 3 000 0
Förstudie och detaljplanekostnad  Åhusfältet
(TN har sedan tidigare fått 1,5 mnkr i budget) -1 500
Avetablering skolmoduler Bjärnums skola -400
Avetablering av befintlig modulförskola i Tormestorp -500
Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 -470 -141 -146
Budget teknisk nämnd 89 565 89 537 88 391

Specifikation driftbudget
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11



KOMMUNREVISION 2023 2024 2025
KF-plan 1 853 1 964 1 864
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 14
Dubbel revision under tre månader, utbildning av nya 100 -100
Budget kommunrevision 1 964 1 864 1 864

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 145 715 110 284 110 247
Interna hyreskostnader år 2022 -4 285
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -311
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -429
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 606
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 191
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 37 -37
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -97
Nytt tillskott ekonomiskt bistånd 0
Kostnadseffektivisering -35 000 0
Minskning av sfi-verksamheten -1 300
Budgetpropositionen 2022 157
Budget arbetsmarknadsnämnden 110 284 110 247 110 247

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 117 979 114 334 116 780
Interna hyreskostnader år 2022 -5 203
Interna lokalvårdskostnader år 2022 284
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -187
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 2 116
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 089
Mötesplats för unga i Kulturhuset 3 500
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 54 -54
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 2
Utökning av fritidsgårdsverksamhet i kransorter
(De 1,0 mnkr som KFN erhöll i budget 2022 ska ej dras bort) 0
Framtida ungdomsverksamhet och lokalisering, KS 220202, § 13
(Belopp framskjutet ift KS-beslutet) 0 1 000 0
Fritidsbank i Hässleholms kommun, KS 220615, § 107
(Kommer ej att prioriteras under planperioden) 0
Kostnadseffektivisering -1 500 -1 500
Omprioritering mot ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala -500 -500
Intäktsökning Hovdala -300
Personal- och driftkostnader-Markan & Mötesplats Ljungdala, KF 210830, § 179
(Inga ytterligare driftmedel tillskjuts fr o m 2023) 500
Drift av Sösdala simhall (inga anbud inkomna, avvaktar renovering) 0 0
Budget kultur- och fritidsnämnden 114 334 116 780 116 780

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 459 359 1 493 441 1 489 750
Motorbranchscollege 175 -175
Interna hyreskostnader år 2022 -6 587
Interna lokalvårdskostnader år 2022 1 724
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3 785
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 38 491
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 24 188
Över- och underskottshantering 2022, LOV-skola 1 778
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 79 -79
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 112
Kostnadseffektivisering 0 0
Effektivisering av gymnasieskolan -2 000
Effektivisering av IT-utrustning -5 000
Omorganisation av skolenheter -5 000 -10 000 -10 000
Administration (personal/effektivisering) -15 000
Modersmålsundervisning -8 000
Budgetpropositionen 2022 1 935 -523
Budgetpropositionen 2023 -218 1067 3397
Arbetskläder vid utevistelse till föreskole- och fritidspersonal
(Fr o m 2023 finns 250 tkr i budgeten) -543
Löneökning (fristående verksamhet) 3 600 3 600 3 600
Lokalkostnadsökning (fristående verksamhet) 2 470 200 200
Resursfördelning skola och förskola baserat på den faktiska befolkningen 2021 2 088
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2022 1 298
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2023 2 277 2 277
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2024 -58 -58
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2025 -1282
Budget barn- och utbildningsnämnden 1 493 441 1 489 750 1 485 607
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SOCIALNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 193 637 198 525 197 396
Interna hyreskostnader år 2022 -2 652
Interna lokalvårdskostnader år 2022 28
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -325
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 556
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 163
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 67 -67
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 160
Tillgänglighetssamordnare -350
Bostad först 2 500 -1 000
Kostnadseffektivisering -1 500 -1 500
Budgetpropositionen 2022 523 575
Budgetpropositionen 2023 718 863
Budget socialnämnden 198 525 197 396 197 396

OMSORGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 117 408 1 176 651 1 198 534
Interna hyreskostnader år 2022 8 156
Interna lokalvårdskostnader år 2022 280
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -2 885
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 29 122
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 25 622
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 755 -755
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 141
Kostnadseffektivisering (administration) -3 450 -3 000
Arbetsterapeut i biståndsbedömning 0 0
Flytt- och slutstäd Ekegården (180 tkr budgeterades 2022) -180
Budgetpropositionen 2022 680 12 601
Budgetpropositionen 2023 -14 488
Höjd aktivitetsersättning för daglig verksamhet  med 2 kr/dag och brukare 2023+2024 100 100
Resursfördelning äldreomsorg baserat på den faktiska befolkningsmängden 2021 -2 270
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2022 -249
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2023 5 829 5 829
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2024 6 939 6 939
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2025 6 948
Resursfördelning LSS (cirkulär 2022:06 jämförs med 2021:23) -2 408 169 173
Budget omsorgsnämnden 1 176 651 1 198 534 1 198 106

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 29 407 29 789 28 349
Interna hyreskostnader år 2022 -29
Interna lokalvårdskostnader år 2022 0
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -166
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 1 893
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 201
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 665
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 42 -42
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -162
Digitalisering av detaljplaner, GIS-resurs för att stötta i planprocessen, 3D visualisering, 
säkerhetsarbete på förvaltningen 0
Kostnadseffektivisering -2 000 0
Personalkostnadseffektivisering -1 200 -1 200
Budgetpropositionen 2023 223 -198
Kart/Mät E-tjänst+visuell styrning (Fr o m 2023 finns 80 tkr i budgeten) -85
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 29 789 28 349 28 349

Summa nämnder 3 376 903 3 389 532 3 381 815
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Specifikation finansförvaltning

tkr
2023 2024 2025

Egna skatteintäkter 2 480 914 2 593 851 2 700 952
Kommunalekonomisk utjämning 1 018 056 1 040 544 1 038 752
Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 3 498 970 3 634 395 3 739 703

Kommunal fastighetsavgift 127 437 127 437 127 437

Skuldförändring inklusive löneskatt 3 593 4 641 5 366
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -71 232 -71 436 -70 668
Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -162 347 -166 361 -167 631
Försäkringspremie inklusive löneskatt -114 806 -138 570 -28 132
Förvaltningsavgifter KPA -300 -300 -300
Avtalspension (kommunalt avtal) 189 730 193 235 196 870
Löneskatt (kommunalt avtal) 43 450 44 281 45 179
Pensioner -111 912 -134 510 -19 315

Avkastning pensionsmedel 25 000 25 000 25 000
Ränta på likvida medel 150 150 150
Övriga finansiella intäkter 200 200 200
Borgensavgifter från bolagen 15 900 17 200 18 100
Överskottsutdelning från Kommuninvest 600 600 600
Utdelning från Hässlehem AB 4 000 5 000 5 000
Aktieutdelning från HIBAB 0 0 0
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 8 000 8 000 4 000
Finansiella intäkter 53 850 56 150 53 050

Ränta på lån -29 330 -31 174 -28 053
Övriga finansiella kostnader -222 -233 -227
Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -11 678 -8 514 -4 649
Förvaltararvode -3 000 -3 000 -3 000
Finansiella kostnader -44 230 -42 921 -35 929

Internränta 29 100 29 100 28 400
Oförutsett (KS 3 000 och KF 500) -3 500 -3 500 -3 500
Över- och underskottshantering -2 000 -2 000 -2 000
Ersättning från Hässleholm Miljö AB 139 139 139
Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband
med investeringar -114 800 -125 100 -126 700
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 21 946 0 0
Effektivisera fastighetsbeståndet 4 000 5 000 13 000
Intäktsökning/effektivisering 0 16 100 16 100
Minskade tolkkostnader 1 500 1 500 1 500
IT-avdelningen, halverad personalstyrka 10 000 10 000 10 000
Minskade politiska kostnader (arvoden mm) 4 000 4 000 4 000
Avveckling HIBAB 0 5 000 5 000
Minskade konsultkostnader 10 000 10 000 10 000
Friskvårdsbidrag halveras 1 500 1 500 1 500
Fritt kaffe upphör 3 000 3 000 3 000
Gratis förtäring i samband med politiska sammanträden upphör 1 000 1 000 1 000
Diverse samlingslokaler skänks till föreningar 1 000 1 000 1 000
Intäktsökning/effektivisering 0 16 100 16 100
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 6 000 0 0
Energieffektivisering i lokaler 4 500 4 500 4 500
Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 000 -2 000 -2 000
Kostnadsökningar 2022 -1 556 -1 556 -1 556
Kostnadsökningar 2023 -58 016 -77 431 -77 355
Kostnadsökningar 2024 0 -61 749 -82 331
Kostnadsökningar 2025 0 0 -63 663
Övriga kostnader och intäkter -84 188 -165 397 -243 867

Summa finansförvaltning 3 439 927 3 475 154 3 621 079
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Investeringsbudget
NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 40 650 32 680 34 830
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 40 650 32 680 34 830
TEKNISKA NÄMNDEN 118 145 130 406 122 595
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 200 200 200
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 8 875 2 100 3 200
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 6 150 5 000 5 000
SOCIALNÄMNDEN 600 500 500
OMSORGSNÄMNDEN 2 035 1 750 1 500
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 200 3 020 500
TOTALT 176 855 175 656 168 325
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Specifikation investeringsbudget
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN A-TYP 2023 2024 2025
Budgetposter kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsåtgärder (brandlarm, kameraövervakning, värdeskåp mm) 1 1 800 1 400 1 700
Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor (PDV) 1 2 000 2 000 2 000
Säkerhetsåtgärder (reservkraftverk) 1 400 0 0
KS oförutsedda investeringar * 3 000 3 000 3 000

Klientarbetsplats, chromebooks och iPads till skolan 2 15 785 15 780 15 780
Server och lagring
Accesspunkter utökning
Accesspunkter reinvestering 1 11 915 8 000 5 000
Switchar utökning
Switchar reinvestering
Fastighetsnät
Brandvägg och nexusswitchar
Ospecificerat
Räddningsfordon 1 5 250 0 5 300
Räddningsutrustning 1 500 500 600
Larmkläder 1 0 1 700 0
Larmkläder, värn 1 0 0 500
Inventarier till den ombyggda brandstationen i Hässleholm 1 0 0 800
Övningsanläggning 1 0 300 150
Budget kommunledningsförvaltningen 40 650 32 680 34 830

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Verksamhetsinventarier 2 200 200 200
Budget arbetsmarknadsnämnden 200 200 200

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Komplettering av hjärtstartare i kultur- och fritidslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Inventarier till ny mötesplats för ungdomar 1 0 200 0
Bryggdelar till Lursjön 1 225 0 0
Utbyte av konstgräs på Österås IP 1 6 000 0 0
Utbyte till LED-lampor på motionsspår i Hästveda, Tyringe o Bjärnum 1 950 950 950
Meröppna bibliotek tre stycken 1 750 0 0
Ismaskin till Tyrs Hov 2 0 0 1 400
Fordons- och maskinförnyelse (Österås idrottsplatsområde) 2 350 350 350
Ospecificerat 2 500 500 500
Budget kultur- och fritidsnämnden 8 875 2 100 3 200

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 0 5 000 5 000
Inventarier och hörselteknisk utrustning till Silviaskolans hörselskola/förskola 1 5 800 0 0
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 350 0 0
Budget barn- och utbildningsnämnden 6 150 5 000 5 000

SOCIALNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 500 500 500
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 100 0 0
Budget socialnämnden 600 500 500

OMSORGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 1 745 1 450 950
Komplettering av hjärtstartare i omsorgslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Ordinärt boende trygghetslarm 2 190 200 550
Budget omsorgsnämnden 2 035 1 750 1 500

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Anskaffning och utbyte av mätinstrument 2 200 400 500
Handläggningssystem till Lantmäteriavdelningen 1 0 2 000 0
Snedbildsfotografering 2 0 620 0
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 200 3 020 500

*) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering
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TEKNISK NÄMND A-TYP 2023 2024 2025
Gata, park och fordon 12 485 9 975 8 000
Asfaltering 1 5 000 5 000 5 000
Grön och trygg livsmiljö med intriktning på trygghetsbelysning 1 0 0 0
Tillgänglighetsanpassning Gata 1 1 000 1 000 1 000
Parkinvesteringsprogram 1 500 500 500
Lekplatsförnyelse 1 500 500 500
Fordons- och maskinförnyelse inom gata, park och fastighet 2 5 485 2 975 1 000

Fastighet 52 985 51 700 52 500
Fastighetsinventarier och köksutrustning 1 1 000 1 000 1 000
Maskinförnyelse/modernisering av maskinpark inom serviceavdelningen 2 1 660 1 000 1 000
Installation av duschväggar i duschutrymmen som skolan använder 1 625 0 0
Smärre lokalförändringar 1 1 000 1 000 1 500
Energi- och miljöbesparingsprojekt 1 2 000 2 000 2 000
Solenergi 1 0 0 0
Myndighetskrav (arbetsmiljö, elsäkerhet och tillgänglighetsanpassning) 1 1 700 1 700 2 000
Reinvestering i fastigheter inkl. felavhjälpande reinvesteringar och inkl. 
ventilationsombyggnad (OVK-åtgärder) Reinvestering avser ej Qpoolen 1 45 000 45 000 45 000
Grön och trygg livsmiljö (fastighet) 1 0 0 0

Fastighetsprojekt 47 000 63 731 50 230
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69. 
(Investeringarna görs i samband med fastighetsstrateg) 1
Nytt badhus på Österås, KF-beslut, 210607, § 160 1
Ny lokalisering för Familjens hus 1
Nytt ridhus på Österås samt köp av befintlig anläggning 1
Ny förskola i Ballingslöv 1
Restaurangskolan, renovering 1
Vittsjö skola, nybyggnation av lokaler som är knuta till gamla skolan 1
Vittsjö förskola 1
Renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv 
(ytterligare 3 mnkr 2023 enl. beslut i KS, § 101, 2022-06-15) 1
Lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och Silviaskolans 
lokalsituation, nybyggnation av förskola och gymnastikhall vid Grönängsskolan 1
Lokalförändring räddningstjänstens station i Hässleholm 1
Renovering av badhusdelen i Qpoolen 1
Ungdomens hus (omybyggnad av entré i Kulturhuset) 1
Lokalförändring för Ge & Få 1

Exploateringsverksamhet 5 675 5 000 11 865
Exploateringsprogrammet 1
Ny regnpark Lille Mats, Gäddastorp 4:13  1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 1
Bostadsområde, del av Norra Vankiva 1
Villatomter och småhus 1
Ny industrimark i Hässleholm 1

Budget teknisk nämnd 118 145 130 406 122 595

SUMMA 176 855 175 656 168 325

Omsättningstillgångar A-TYP 2023 2024 2025
Exploateringsverksamhet 3 335 1 633 4 000
Exploateringsprogrammet
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 
Bostadsområde, del av Norra Vankiva
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Resultatbudget 2023-2025
Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter 1 666,0 684,128 702,8 691,0 691,0
Verksamhetens kostnader 2 -3 862,0 -4 017,025 -4 064,6 -4 174,6 -4 134,1
Avskrivningar 3 -188,3 -214,650 -211,2 -205,8 -201,9
Verksamhetens nettokostnader -3 384,3 -3 547,547 -3 573,0 -3 689,4 -3 645,0

Skatteintäkter 4 2 313,3 2 427,487 2 480,9 2 593,9 2 701,0
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 099,8 1 127,854 1 145,493 1 168,0 1 166,2
Verksamhetens resultat 28,9 7,795 53,4 72,4 222,1

Finansiella intäkter 6 201,4 48,851 53,850 56,150 53,050
Finansiella kostnader 7 -8,6 -170,830 -44,230 -42,921 -35,929
Resultat före extraordinära poster 221,8 -114,184 63,0 85,6 239,3

Extraordinära intäkter 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Årests resultat: förändring av eget kapital 221,8 -114,184 63,0 85,6 239,3
DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 0,0 0,0 0,0
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 63,0 85,6 239,3

Nyckeltal, resultatbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Andel av skatteintäkterna
 - att betala verksamhetens nettokostnader, % 99,2 99,8 98,5 98,1 94,3
Finansnetto, mnkr 192,9 -122,0 9,6 13,2 17,1
Årets resultat/skatteintäkter och utjämning, % 6,5 -3,2 1,7 2,3 6,2
Självfinansieringsgrad av investeringar, % 60% 57% 155% 166% 262%

Kassaflödesbudget 2023-2025
Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten
Årets resultat 221,8 -114,2 63,0 85,6 239,3
Justering för byte av redovisningsprincip för värdering av exploa 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för av- och nedskrivningar 188,3 214,7 211,2 205,8 201,9
Justering för upplösning infrastrukt. bidrag 2,5 2,5 3,3 3,3 3,3
Justering för realisationsvinster -9,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Justering för realisationsförluster 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Justering för värdereglering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för avsättning till pensioner 6,9 21,5 8,1 3,9 -0,7
Justering för avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

418,2 124,6 285,6 298,6 443,8

Ökning(-)/minskning(+) av förvaltade pensionstillgångar -158,7 160,5 3,0 3,0 3,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och exploateringsfastigheter -7,8 -0,2 -4,0 -4,0 -4,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 8 -61,0 -118,6 -78,2 54,3 78,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 8 77,3 -104,1 -5,5 3,6 2,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 267,9 62,3 200,9 355,5 523,6

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -447,3 -464,7 -176,9 -175,7 -168,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 532,6 0,0 0,0 0,0
Förändring finansiella leasingavtal -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av övriga finansiella tillgångar -112,4 -6,1 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella tillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -547,2 61,7 -176,9 -175,7 -168,3

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 229,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering lån 0,0 -219,6 -29,0 -178,0 -354,0
Förändring leasingskuld 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning (-) av övriga långfristiga skulder -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 10,3 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 1,0 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 250,0 -219,6 -18,7 -178,3 -354,3

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -2,2 -1,7 -0,9

Årets kassaflöde -29,3 -95,6 3,2 -0,2 0,1
Likvida medel vid årets början 127,6 98,2 2,6 5,8 5,6
Likvida medel vid årets slut 98,2 2,6 5,8 5,6 5,7

Investering i immateriella anläggningstillgångar
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Balansbudget 2023-2025
  UB Budget   UB PLAN   UB PLAN   UB PLAN   UB

mnkr 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11,0 -7,7 3,2 -0,3 2,9 -0,3 2,6 -0,3 2,3
Materiella anläggningstillgångar 3293,7 -274,8 3018,8 -34,0 2 984,8 -29,8 2 955,0 -33,3 2 921,7
Finansiella leasingavtal 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9
Finansiella anläggningstillgångar 200,6 6,1 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7
Summa anläggningstillgångar 3 512,2 -276,5 3235,7 -34,3 3 201,4 -30,1 3 171,2 -33,6 3 137,6

Bidrag till statlig infrastruktur 36,7 -2,5 34,2 -1,2 33,0 -1,6 31,4 -2,4 29,0

Exploateringsfastigheter och förråd 13,2 0,2 13,4 4,0 17,4 4,0 21,4 4,0 25,4
Kortfristiga fordringar 307,0 118,6 425,6 78,2 503,8 -54,3 449,5 -78,2 371,3
Förvaltade pensionsmedel 1413,7 -160,5 1253,2 -3,0 1 250,2 -3,0 1 247,2 -3,0 1 244,2
Kassa och bank 98,2 -95,6 2,6 3,2 5,8 -0,2 5,6 0,1 5,7
Summa omsättningstillgångar 1 832,2 -137,4 1694,8 82,4 1 777,2 -53,4 1 723,8 -77,2 1 646,6
SUMMA TILLGÅNGAR 5 381,1 -416,4 4964,6 46,9 5 011,6 -85,2 4 926,4 -113,2 4 813,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Årets resultat 221,8 -124,5 -124,5 63,0 63,0 85,6 85,6 239,3 239,3
Resultatutjämningsreserv 155,0 10,3 165,3 63,0 228,3 85,6 314,0 0,0 314,0
Övrigt eget kapital 2557,1 0,0 2778,9 -63,0 2 591,4 -85,6 2 568,8 0,0 2 654,4
Summa eget kapital 2933,9 -114,2 2819,7 63,0 2 882,8 85,6 2 968,4 239,3 3 207,6

Avsättningar för pensioner 98,5 21,5 120,0 8,1 128,099 3,873 131,972 -0,717 131,255
Avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 98,5 21,5 120,0 8,1 128,1 3,9 132,0 -0,7 131,3

Långfristiga skulder 1630,1 -219,6 1410,4 -18,7 1 391,8 -178,3 1 213,5 -354,3 859,2
Kortfristiga skulder 718,5 -104,1 614,4 -5,5 608,9 3,6 612,5 2,6 615,1
Summa skulder 2348,6 -323,7 2024,9 -24,2 2 000,7 -174,7 1 826,0 -351,7 1 474,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 5 381,1 -416,4 4964,6 46,9 5 011,6 -85,2 4 926,3 -113,2 4 813,2

Nyckeltal, balansbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 54,5 56,8 57,5 60,3 66,6
Soliditet, inkl. pensionsförpliktelser (eget kapital-
pensionsförpl./tillgångar), % 38,1 39,6 40,3 43,5 50,1

PensionsförplikteLse före 1998 886 852 861 828 798
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Noter

1. Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter, Ansvar 20-82 1 503,5 1 562,1 1 562,1 1 562,1 1 562,1
avgår internhyror -336,7 -340,8 -340,8 -340,8 -340,8
avgår övriga interna poster -531,9 -554,5 -554,5 -554,5 -554,5
Finansförvaltningens poster
Realisationsvinster 5,9 0,2 0,0 0,0 0,0
Intäkter från dotterbolag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Trygghetsboende 7,7 7,9 8,0 8,0 8,0
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 1,5 0,0 21,9 0,0 0,0
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
Äldreomsorgssatsning 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Intäktsökning 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1
Övriga intäkter 1,6 9,2 0,0 0,0 0,0
Summa 666,0 684,1 702,8 691,0 691,0

2. Verksamhetens kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Kostnader, ansvar 20-82 -4 878,5 -4 987,7 -4 939,0 -4 951,6 -4 943,9
avgår internhyror 336,7 340,8 340,8 340,8 340,8
avgår övriga interna poster 531,9 554,5 554,5 554,5 554,5
avgår avskrivningar 188,0 214,7 211,2 205,8 201,9
Finansförvaltningens poster
avgår kalkylerade personalomkostnader 123,4 112,9 189,7 193,2 196,9
avgår kalkylerad särskild löneskatt 30,0 28,4 43,5 44,3 45,2
avgår fördelade kapitalkostnader (i-rta) 30,6 24,2 29,1 29,1 28,4
Differens kalkylerade - verkliga arbetsgivaravgifter -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -101,6 -103,8 -186,3 -210,3 -99,1
Pensionsavgifter, individuell del, inkl löneskatt -108,1 -109,7 -162,3 -166,4 -167,6
Förändring avsättning för pensioner, inkl löneskatt -5,4 -19,2 3,6 4,6 5,4
Förändr av sem./övertidsskuld mm 0,0 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0
Realisationsförluster/Nedskrivningar -0,5 -2,6 0,0 0,0 0,0
Exploateringsprojekt (kostnad sålda) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ks/KF Oförutsedda 0,0 -1,9 -3,5 -3,5 -3,5
Över- och underskottshantering 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0       
investeringar 0,0 -62,2 -114,8 -125,1 -126,7
Trygghetsboendet Pärlan -8,1 -8,2 -8,0 -8,0 -8,0
Effektivsera fastighetsbeståndet 0,0 10,0 4,0 5,0 13,0
Energieffektivisering i lokaler 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5
Minskade tolkkostnader 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5
IT-avdelningen, halverad personalstyrka 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0
Minskade politiska kostnader (arvoden mm) 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0
Avveckling HIBAB 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0
Minskade konsultkostnader 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0
Friskvårdsbidrag halveras 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5
Fritt kaffe upphör 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0
Gratis förtäring i samband med politiska sammanträden upphör 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Diverse samlingslokaler skänks till föreningar 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Kostnadsökningar 2021 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1
Kostnadsökningar 2022 0,0 -4,8 -1,6 -1,6 -1,6
Kostnadsökningar 2023 0,0 0,0 -58,0 -77,4 -77,4
Kostnadsökningar 2024 0,0 0,0 0,0 -61,7 -82,3
Kostnadsökningar 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,7
Summa -3 862,0 -4 017,0 -4 064,6 -4 174,6 -4 134,1

3. Avskrivningar Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Fastigheter och anläggningar -1,0
Maskiner och inventarier -99,5
Immateriella anläggningstillgångar -87,5
Nedskrivningar -0,3
Summa -188,3 -214,7 -211,2 -205,8 -201,9
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Noter

4. Skatteintäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Preliminär kommunalskatt 2 245,2 2 354,5 2 488,9 2 593,9 2 701,0
Prognostiserad slutavräkning 59,5 54,3 -8,0 0,0 0,0
Justering prognostiserad slutavräkning 8,6 18,7 0,0 0,0 0,0
Summa 2 313,3 2 427,5 2 480,9 2 593,9 2 701,0

5. Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Inkomstutjämning 670,2 728,4 790,9 816,2 842,8
Kostnadsutjämning 53,6 63,3 71,0 71,2 71,4
Regleringsbidrag/avgift 154,9 144,3 99,6 96,4 67,7
Övrigt generellt statsbidrag 30,0 10,5 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 71,6 57,7 56,6 56,8 57,0
Kommunal fastighetsavgift 119,6 123,7 127,4 127,4 127,4
Summa 1 099,8 1 127,9 1 145,5 1 168,0 1 166,2

6. Finansiella intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Ränteintäkter -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Utdelning från koncernföretag 7,0 14,0 12,0 13,0 9,0
Borgensavgifter från koncernföretag 10,0 12,0 15,9 17,2 18,1
Kommuninvest, vinstutdelning 1,3 2,9 0,6 0,6 0,6
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiell intäkt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 180,2 19,6 25,0 25,0 25,0
Summa 201,4 48,9 53,9 56,2 53,1

7. Finansiella kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Räntekostnader på lån -3,7 -5,0 -29,3 -31,2 -28,1
Ränta på pensionsavsättning -1,6 -2,2 -11,7 -8,5 -4,6
Övrig finansiell kostnad -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 0,0 -18,7 0,0 0,0 0,0
Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,7 -2,5 -3,0 -3,0 -3,0
Återföring oreal vinster, pensionsfond 0,0 -142,1 0,0 0,0 0,0
Summa -8,6 -170,8 -44,2 -42,9 -35,9

8. Förändring av kapitalbindning (not endast till budget) Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2022 2023 2024 2025
Slutavräkning 2020 (ökad skuld/fordran 2020, minskad skuld/fordran 2022 -28,7 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2021 (ökad skuld/fordran 2021, minskad skuld/fordran 2023 0,0 -78,2 0,0 78,2
Slutavräkning 2022 (ökad skuld/fordran 2022 (2023)), minskad skuld/fordr  -54,3 0,0 54,3 0,0
Individuell del året innan inkl löneskatt (minskad skuld) -93,5 -94,8 -87,2 -88,8
Individuell del innevarande år inkl löneskatt (ökad skuld) 94,8 87,2 88,8 89,4
Kommunal fastighetsavgift (fordran) -16,9 0,0 0,0 0,0
Semesterlöneskuld (ökad skuld) 2,5 2,0 2,0 2,0
Summa -96,1 -83,7 57,9 80,8

FOLKETS VÄLS FÖRSLAG

21



med Budget 2023 och flerårsplan 2024 - 2025

Strategisk plan 2023- 2025

. 
Foto: Lovisa Karlström



För Hässleholms kommuns bästa
Hässleholm är en kommun med fantastiska möjlig-
heter. Här bor driftiga människor inom företagande 
och föreningsliv som ger jobb och meningsfull fritid 
till invånarna. I vår kommun finns möjligheter till va-
riet boende, på gårdar, i villor och lägenheter. Vårt 
geografiska läge ger bra kommunikationsmöjligheter 
med tåg i alla väderstreck. Oavsett var man bor i kom-
munen ska det vara lätt att resa kollektivt. Kort och 
gott har vi en utgångspunkt som gör att vi kan se 
framtiden med tillförsikt.  

Vi vill ha en kommun i balans! 

Framtiden kräver en stabil politisk grund och där har 
vi en tydlig målbild. Med hjärta, beslutsamhet och 
sunt förnuft ser vi positivt på framtiden. 

Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är 
vägen mot en hållbar framtid i Hässleholms kommun. 

Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika 
värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma 
över sina lov och skapa sin egen framtid. Det är så vi 
tillsammans får hela kommunen att växa.  

Det skenande el- och bränslepriserna tillsammans 
med en väldigt hög inflation och därmed stigande rän-
tor riskerar att göra den närmsta tiden svår för alla in-
vånare, företag och vår kommun. Det innebär att det 
är viktigt att vi inom kommunen arbetar effektivare, 
men inte att vi gör nedskärningar som då resulterar i 
högre arbetslöshet och en risk för lågkonjunktur. Av 
samma anledning är det viktigt att ingen skattehöj-
ning sker. 

Vi föreslår satsningarna på service och bemötande för 
våra tjänstepersoner, detta underlättar för bland an-
nat företag att etablera eller växa i kommunen. Sats-
ningarna på företag och företagande är oerhört viktigt 
och därför avsätter vi även pengar till en årlig före-
tagsmässa och ger bidrag till Hässlecity. 

Arbetat med de nya stambanorna behöver fortgå och 
det är viktigt att Hässleholms kommun aktivt deltager 
i projektet, därav avsätter vi medel till det fortsatta ar-
betet. 

Tekniska nämnden får ett nytt uppdrag och medel att 
ta fram en ny detaljplan för det planerade industriom-
rådet i Hästveda vid Rv 23 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning avsätter 
vi ytterligare resurser till revisionen för att kunna ge-
nomföra fler revisioner inom kommunen. 

För kultur och fritid återinför vi bidragen till studie-
förbunden, återinförande av bokbuss och fortsatt sats-
ning på våra fritidsgårdar i både kransorterna samt 
tätorten.  

Vi vill öppna resursskoleplatser för elever som har det 
behovet, för att de ska bli sitt bästa. Det är även viktigt 
att fortsätta digitaliseringen genom minskade pap-
persutskrifter och fler digitala läromedel. 

Kostnadsökningarna inom socialen för bland annat fa-
miljehemsplaceringar kompenseras och vi inför vålds-
förebyggande insatser. 

Vi återinför tillsyn av ovårdade fastigheter samt stär-
ker tillsynen av våra sjöar och vattendrag.  

Med Centerpartiets budget bygger vi en positiv 
framtidstro för Hässleholms kommun med en ba-
lans mellan stad och landsbygd. 

Anders Edwall 
Gruppledare för Centerpartiet (C) 
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Centerpartiets förslag till Strategisk plan med budget 2023 
och flerårsplan 2024-2025  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Centerpartiets förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 an-
tas.

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2023.

3. Kommunstyrelsen får under 2023 låna 210 miljoner kronor, internt eller externt, till inve-
steringar inklusive fastighetsköp.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 

1. Utreda förutsättningar för samordning av ordningsvakter och väktare. Resultatet av upp-
draget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 29 mars 2023.

2. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad ”Mina sidor”,
för kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för ekonomiskt bistånd, bygglov med
mera. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen
den 26 september 2023.

3. Samordna tillgänglighetsfrågorna och därmed skapa en ”äldrevänlig kommun”. Uppdra-
get ska vara genomfört till den 31 december 2023.

4. Kommundirektören får i uppdrag att ansvara för att utbildning och uppföljning inom
service och bemötande sker över samtliga förvaltningar, där fokus är att skapa en positiv
grundinställning till företagande och näringsliv. Uppdraget ska vara genomfört till 31 de-
cember 2023.

5. Kommundirektören får i uppdrag att öka tillgängligheten för invånare och företag till våra
förvaltningar och dess tjänstepersoner. Bland annat ingår det att telefontider där man kan
kontakta kommunen slopas ochdet ska vara möjligt att kontakta en tjänsteperson under
en vardag. Vidare ska hemsidan uppdateras med kontaktuppgifter till våra tjänstepersoner
så att det är möjligt för direktkontakt. Uppdraget ska vara genomfört till 31 december
2023.

Kommunfullmäktige beslutar ge tekniska nämnden följande uppdrag: 

6. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra varm mat i
samtliga hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart alternativ.  Resultatet av uppdra-
get ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023.

Kommunfullmäktige beslutar ge barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag: 

7. Utreda förutsättningar för resursplatser så att inrättandet kan ske under mandatperioden.
Delredovisning av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen
den 29 mars 2023.
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Så styrs Hässleholm 

Vår styrmodell 
I det politiska uppdraget ingår att prioritera och styra 
resurser för att skapa största möjliga mervärde för 
dem som bor och verkar i Hässleholms kommun. 
Styrmodellen fungerar som ett verktyg för att säker-
ställa att den politiska viljeyttringen får genomslags-
kraft i verksamheterna, att verksamheterna håller god 
kvalitet och att en god ekonomisk hushållning säkras i 
hela organisationen. Styrmodellen håller ihop delarna 
och skapar en röd tråd från den politiska visionen till 
det dagliga arbetet som utförs för medborgarna i 
kommunens olika verksamheter.   

Slutstation – vision 
Visionen beskriver hur det ska vara i Hässleholm i 
framtiden och pekar ut den långsiktiga riktningen för 
hela kommunkoncernens arbete.  

Start – nuläge 
Genom att ha koll på nuläget i våra verksamheter är 
det lättare att identifiera vilka utmaningar och möjlig-
heter som kommunen står inför. Samtliga förvalt-
ningar gör en nulägesanalys utifrån sitt grunduppdrag. 
De huvudsakliga resultaten från analysen sammanfat-
tas i en nulägeskarta som blir ett underlag i politikens 
planeringsarbete.  

Strategiska utmaningar med mål  
Utifrån ett helhetsperspektiv prioriterar kommun-
fullmäktige vad kommunen behöver fokusera särskilt 
på under mandatperioden. Prioriteringarna samlas i 
ett mindre antal strategiska utmaningar som gäller 
under minst fyra år. Till varje utmaning kopplas ett 
mindre antal övergripande mål som kommunkoncer-
nen gemensamt ska arbeta för att nå. 

Utvecklingsmål 
Utifrån de strategiska utmaningarna med övergri-
pande mål för kommunkoncernen har nämnderna i 
uppdrag att analysera hur de, utifrån sitt grundupp-
drag, kan bidra till att målen uppfylls och sätta ut-
vecklingsmål för detta arbete. Genom nuläges- och 
omvärldsanalys som grund kvalitetssäkrar nämnderna 
leveransen i sitt grunduppdrag och identifierar brister 
och avvikelser samt behov av utveckling för att leve-
rera en ännu bättre verksamhet till medborgarna och 
de som verkar i Hässleholm. Nämnderna sätter där-
för utvecklingsmål även utifrån detta arbete. Ef-
tersom utvecklingsmålen har en tydlig koppling till 
nämndernas interna resursfördelning fastställs mål 
och internbudget vid samma tillfälle i en nämndplan.   

Verksamhetsplan 
Med utgångspunkt i nämndens utvecklingsmål, de 
ekonomiska förutsättningarna och nuläges- och om-
världsanalys ansvarar förvaltningen för att ta fram en 
verksamhetsplan. Planen beskriver hur verksamheten 
ska arbeta i riktning mot målen. Verksamhetsplanen 
är förvaltningens verktyg i utvecklingsarbetet och där-
för kan aktiviteter revideras eller bytas ut under året.  

Årshjulet 
Under året arbetar vi med planering och uppföljning. 
Detta arbete illustreras i ett årshjul. 

Planering   
Den politiska planeringen omfattar prioritering av 
strategiska utmaningar med övergripande mål för 
mandatperioden och fastställande av drift- och inve-
steringsbudget för Hässleholms kommun.  

I mars bjuder kommunstyrelsen in nämndernas ar-
betsutskott och förvaltningschefer samt kommunala 
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bolag till en nulägesdialog för en dialog om nuläget och 
identifierade utmaningar i våra olika verksamheter.  
I juni beslutar kommunfullmäktige om inriktning och 
ekonomisk tilldelning i drift- och investeringsbudge-
ten (Strategisk plan med budget och flerårsplan).  

Under våren och hösten bjuder kommunstyrelsens 
arbetsutskott in de helägda bolagen till en dialog uti-
från ägardirektiven och de strategiska utmaningarna 
som prioriterats för mandatperioden.  

I november fastställer nämnderna nämndplan med 
utvecklingsmål och internbudget. I samband med 
detta tar förvaltningen fram sin verksamhetsplan.  

Uppföljning   
Uppföljning görs genom att verksamhet, mål och 
ekonomi följs upp och analyseras i nämnderna och de 
kommunala bolagen.  

Tre gånger om året redovisar nämnderna en månads-
uppföljning med ekonomisk prognos för helåret till 
kommunstyrelsen.  

Delårsrapporten avser perioden januari – augusti och 
innehåller en kommunövergripande redovisning av 
verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat 
hittills under året. I samband med delårsbokslutet 
bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in nämnder-
nas arbetsutskott och förvaltningschefer till en resul-
tatdialog utifrån prognosen som presenteras i delårs-
bokslutet. Fokus för dialogen är också kommunens  

strategiska utmaningar och pågående arbete för att nå 
de övergripande målen.  

Årsredovisningen motsvarar delårsrapporten men 
omfattar hela året. Årsredovisningen innehåller 
nämndernas verksamhetsberättelser där utvecklings-
målen och det ekonomiska utfallet för helåret följs 
upp. De kommunala bolagen redovisar också verk-
samhetsberättelse och resultaträkning för året. 
Måluppfyllelsen och arbetet med de strategiska utma-
ningarna för året redovisas på koncernnivå.  

Intern kontroll är en del av nämndernas arbete med 
kvalitetssäkring. Varje nämnd godkänner årligen en 
intern kontrollplan som bygger på en risk- och vä-
sentlighetsanalys av de huvudsakliga arbetsmomenten 
som ingår i nämndens uppdrag. Analysen komplette-
ras med en granskningsrapport som innehåller resul-
tatet av föregående års interna kontroll.  
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Strategiska utmaningar och mål 2023–2026 

”Hässleholm är en viktig knutpunkt i Sverige. 
Här möts människor för att leva, uppleva, ar-
beta och lära i en kommun präglad av föränd-
ring och med en ambition att utvecklas.”  

- Vision Hässleholms kommun

För perioden 2023–2026 har kommunfullmäktige be-
slutat om sex strategiska utmaningar och elva mål 
som anger riktningen för kommunkoncernens arbete. 
Utgångspunkten är Hässleholms vision och de utma-
ningar vi står inför. Nedan följer en kort beskrivning 
av respektive strategisk utmaning och tillhörande mål. 
Kopplat till varje utmaning anges även ett antal indi-
katorer vars utveckling vi följer under mandatperi-
oden.  

Hållbar ekonomisk utveckling
Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättning-
arna för att säkra människors jobb och sociala trygg-
het. Vi har ett ansvar för kommande generationer ge-
nom att kostnaderna idag inte ska vara större än in-
täkterna. Samtidigt ska vi skapa utrymme för kvali-
tetsförbättringar och investera i utvecklingen av Häss-
leholms kommun. Varje skattekrona ska användas på 
ett effektivt sätt.  

Övergripande mål 
• Hässleholms kommunkoncern har tydliga finansi-

ella mål för hela verksamheten som bidrar till en
långsiktigt god ekonomisk hushållning.

 

 

 
 
 
 
 

Bedömning av trend 
Trenden för indikatorerna baseras på en sammanvägd 
bedömning av resultatet de senaste fem åren om jäm-
förelsedata finns tillgänglig. Trenden beskrivs utifrån 
en tregradig skala:  

Utvecklingen går åt rätt håll 

Ingen tydlig förändring 

Utvecklingen går åt fel håll 

 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Verksamhetens nettokostnader i 

förhållande till skatteintäkterna, andel
Minskning,

(under 99 procent)
99,2 procent 99,8 procent 

Kommunstyrelsens och nämndernas 

samlade budgetföljsamhet, andel 
Förbättring/

budget i balans

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Självfinansieringsgrad av investeringar - 

årets resultat (exkl. avkastning på 

pensionskapitalet som återinvesterats) i 

förhållande till nettoinvesteringar, andel 

Ökning 69 procent 60 procent 
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Företagande ger jobb 
Företagande är en grundförutsättning för nya jobb. 
Därför måste jobbskaparna i kommunen få så bra 
förutsättningar som möjligt. Eget arbete ger männi-
skor frihet och plats i en gemenskap.  

Övergripande mål 
• Hässleholms kommun ska ha en positiv grundin-

ställning till företagande och utveckling, och un-
derlätta företagande genom minskad byråkrati och
snabbare handläggning.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Livskvalitet och trygghet – hela 
livet 
Tillit och trygghet går hand i hand. Vi vill ha en ut-
veckling där både tillit och trygghet ökar i samhället. 
Människors säkerhet och trygghet handlar både om 
den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den 
enskildes tillit till samhället, medmänniskor, upple-
velse av social tillhörighet och delaktighet. Självför-
sörjning är en nyckel till delaktighet i samhället och 
en förutsättning för individens självständighet. Samti-
digt ser vi att de sociala skillnaderna i samhället ökar. 
Fler grupper står långt ifrån arbetsmarknaden. Ar-
betslösheten är högst hos dem med låg utbildnings- 
nivå. Vi vill vända trenden. Hässleholm ska vara en 
trygg plats där tilliten är hög.  

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Företagsklimat enligt SKR:s 

Insiktsmätning, totalt Nöjd-Kund-Index
Ökning NKI: 73 NKI: 70

Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs 

mätning, ranking
Ökning 

Plats:

240
Plats: 

253

Tillgänglig kommunal verksamhetsmark 

(för etablering av industri, handel mm), 

kvm

Ökning 170 552 kvm

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som anser att kommunen är en bra plats 

att bo och leva på, andel

Ökning 83 procent

Befolkningstillväxt i Hässleholms tätort, 

antal invånare
Ökning 19 435 19 561

Befolkningstillväxt utanför Hässleholms 

tätort, antal invånare
Ökning 32 575 32 748

Flyttnetto Hässleholms kommun, antal 

invånare
Ökning -194 94
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Övergripande mål 
• I Hässleholms kommun ska alla barn få bli sitt

bästa och lägga grunden till ett självständigt liv.
• I Hässleholms kommun ges förutsättningar för

fler invånare att komma i arbete.
• I Hässleholms kommun upplevs utemiljön som

välkomnande och trygg.

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde, 

kommunala skolor
Ökning 216,3 209,3

Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel
Ökning 78 procent 77,9 procent

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

kommunala skolor, andel
Ökning 64,5 procent 63,8 procent

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), andel 

Ökning 25 procent 19 procent

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel 
Minskning 49,1 procent 52,5 procent

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, 

andel av befolkningen
Minskning 9,0 procent 8,3 procent

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som känner sig trygga utomhus i 

området där de bor när det är mörkt ute, 

andel

Ökning 66 proent

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som känner sig trygga utomhus i 

området där de bor när det är ljust ute, 

andel

Ökning 92 procent

Polisens trygghetsmätning: 

Problemindex mellan 0-6, där ett lågt 

värde tyder på en hög upplevd trygghet 

Minskning 2,47 2,69
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Meningsfull fritid 
Hässleholms kommun är möjligheternas kommun! 
Med ett rikt förenings- och kulturliv får vi alla kraft 
till återhämtning i vår närmiljö. Vi vill utveckla kom-
munen och dess vackra natur som en attraktiv desti-
nation för friluftsliv och rekreation.  

Övergripande mål 
• I Hässleholms kommun har alla invånare möjlig-

het till ett rikt kulturliv.
• I Hässleholms kommun ges alla möjlighet att ut-

öva sin idrott.
• I Hässleholms kommun har alla invånare möjlig-

het att uppleva vacker natur och bada i våra sjöar.

En grön kommun med närodlad 
mat 
Hässleholms kommun ska vara i framkant i omställ-
ningen till ett hållbart samhälle. Vi värnar det öppna 
landskapet och jord- och skogsbruket som en del i 
denna omställning. Så tar vi ansvar för kommande 
generationer.  

• Hässleholms kommun ska energieffektivisera och
producera egen el med fler solpaneler på lämpliga
tak.

• Hässleholms kommuns livsmedelsförbrukning ska
till största delen bestå av när- och lokalproduce-
rade livsmedel

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Besökare på fritids- och 

kulturanläggningar samt 

kulturevenemang, antal 

Ökning basår 2022

Fritidsanläggningar som är öppna för 

spontanidrott samt lokaler som kan 

bokas och nyttjas liksom meröppet 

bibliotek, antal 

Ökning basår 2022

Aktiviteter för seniorer, såsom 

träffpunkter, hälsofrämjande aktiviteter 

och förebyggande hembesök, antal 

Ökning basår 2022

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Inköpta närodlade livsmedel i 

kommunala verksamheter, andel
Ökning basår 2022

Lokala skrivare i verksamheterna, antal Ökning basår 2022

Pappersutskrifter i verksamheterna, antal Ökning basår 2022
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Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjningen inom kommuner och reg-
ioner är en utmaning kommande år med stora pens-
ionsavgångar, brist på utbildad personal och svårig-
heter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Hårdare kon-
kurrens om kompetens ställer ökade krav på Hässle-
holms kommun som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska 
erbjuda flexibla arbetssätt och en frisk, kreativ ar-
betsmiljö. Ledare och medarbetare ges förutsättningar 
att utveckla välfärdsuppdraget.  

Övergripande mål 
• I Hässleholms kommunkoncern arbetar vi med

tillit och medskapande där medarbetarna är del-
aktiga i utvecklingen av de tjänster och den service
vi levererar.

 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Heltidsanställda med månadslön, andel Ökning 61 procent 62 procent

Medarbetarenkäten: HME-index (hållbart 

medarbetarengagemang) utifrån 

begreppen: motivation, ledning och 

styrning, samlat värde

Ökning 80 78

Total sjukfrånvaro bland anställda med 

månadslön, andel
Ökning 7,0 procent 7,9 procent
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Ekonomistyrningsprinciper 2023-2025 

Nämndplan med internbudget 
Nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget 
på detaljnivå senast den 28 februari 2023. Nämnderna har möjlighet att arbeta fram utvecklingsmålen i nämnd-
planen under första kvartalet 2023.  

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 2023. 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 2023-2025

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 1,25 procent för 2023, vilket är en höjning med 0,25 pro-
centenheter jämfört med 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. 

CENTERPARTIETS FÖRSLAG
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Driftbudget

NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 178 321 178 709 176 909
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 178 321 178 709 176 909
TEKNISKA NÄMNDEN 101 165 98 637 100 491
KOMMUNREVISIONEN 3 064 2 864 2 864
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 158 984 157 847 157 347
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 119 384 122 000 125 320
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 508 484 1 499 293 1 502 150
SOCIALNÄMNDEN 202 375 203 746 203 746
OMSORGSNÄMNDEN 1 173 301 1 192 384 1 191 956
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 34 439 33 699 33 699
SUMMA NÄMNDER 3 479 517 3 489 179 3 494 482

FINANSFÖRVALTNINGEN 3 432 086 3 416 796 3 547 970

ÅRETS RESULTAT -47 431 -72 384 53 488

DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 47 431 72 384 0

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0 0 53 488

CENTERPARTIETS FÖRSLAG
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 2023 2024 2025
KF-plan 175 050 178 321 178 709
Interna hyreskostnader år 2022 319
Interna lokalvårdskostnader år 2022 17
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -446
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 4 844
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 302
Utökning av arkivpersonal, KS 220428 § 76 578
Driftbidrag till Vittsjö GIK avseende belysning på Vittsjö IP, KS 220511 § 83
(Totalt 1,4 mnkr under 2022-2023) 700 -700
Medlemskap i Energikontoret Sydost, KS 220831 § 126 55
Tillköp av kollektivtrafik 2023 för stadsbusslinjerna 1-3, KS AU 220615 § 67 489 -489
Verksamhetssystem till överförmyndaren, KS AU 220216 § 27 26
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad -1 334 -46
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -74
Budgetproppen 2020, Kommunal räddningstjänst 200
Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och anställda
(KF återremitterade ärendet 221024, § 107) 0 0
Förebyggande säkerhetsarbete 750
Nytt tillskott 0
Avveckling av Europaforum från och med den 1 jan 2023 0 0
Avveckling av Nya stambanor från och med den 1 jan 2023 0 0
Kostnadseffektivisering 0 0
Omorganisation inom tillväxtavdelningen med prioritering av näringslivet 0 0
Årlig företagsmässa 350
Överföring av tillgänglighetssamordning från socialnämnden 350
Hässlecity bidrag 600 200 200
Tätortsbidrag 120
Projektledning äldrevänligare kommun 250 -250
Outdoor Hässleholm, KS AU 210818, § 89 (200 tkr finns i budgeten sedan tidigare) -200
Driftbidrag till Sösdala IF avs. delfinansiering av projekt Mötesplats Hanåsvallen
(1,8 mnkr dras bort 2023 eftersom det budgeterade 1,8 mnkr 2022) -1 800
Ekonomikompetens med inriktning mot bolagsekonomi
(675 tkr budgeterades 2022) 325
Effekter av utökad ekonomistyrning -3 000
Utredningsuppdrag, framtida arbetssätt för administrativ personal
(500 tkr budgeterades 2022) -500
Visselblåsarorganisation (Fr o m 2023 finns 200 tkr i budgeten) -250
Medfinansiering Leader KS 220831, § 122 (1 100 tkr finns i budget 2023, 973 tkr/år finns 2024-2027) -127
RKR-val (3 mnkr budgeterades 2022) -3 000
Europaparlaments-val 2 000 -2 000
Ökad numerär på Hässleholms station till 1 YB+1 SL+4 brandmän 
(Totalt finns 2,8 mnkr budgeterat) 1 400
Kombinationstjänster RIB (projektanställningar under 3 år)
(Totalt finns 1,45 mnkr i budgeten till och med 2023) 0
Budget kommunledningsförvaltning 178 321 178 709 176 909

TEKNISK NÄMND 2023 2024 2025
KF-plan 101 018 101 165 98 637
Interna hyreskostnader år 2022 -1 761
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -167
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -410
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 7 458
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 990
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 562
Hjärtstartare, inköp av 1 st. 20 -20
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 300 -300
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -82
Utredningar och förstudier för markföroreningar 500
Kostnadseffektivisering -1 500 -1 500 -500
Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning
(Totalt finns det 2 450 tkr i budgeten) -750
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, tillfällig förstärkning 2022-2023 -2 593 -567
Framtagande detaljplan industriområde i Hästveda vid Rv23 500 -500
Utredning om införande av p-skiva (50 tkr budgeterades 2022) -50
Införa p-skiva i centrala delar av Hässleholm C 3 000
Förstudie och detaljplanekostnad  Åhusfältet
(TN har sedan tidigare fått 1,5 mnkr i budget) -1 500
Avetablering skolmoduler Bjärnums skola -400
Avetablering av befintlig modulförskola i Tormestorp -500
Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 -470 -141 -146
Budget teknisk nämnd 101 165 98 637 100 491

Specifikation driftbudget
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14



KOMMUNREVISION 2023 2024 2025
KF-plan 1 853 3 064 2 864
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 14
Utökning av antal revisioner för att uppnå god ekonomisk hushållning 1 000
Dubbel revision under tre månader, utbildning av nya 200 -200
Budget kommunrevision 3 064 2 864 2 864

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 145 715 158 984 157 847
Interna hyreskostnader år 2022 -4 285
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -311
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -429
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 606
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 191
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 37 -37
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -97
Nytt tillskott ekonomiskt bistånd 14 000
Fler i arbete minskar behov av ekonomiskt bistånd -1 000 -500 -500
Kostnadseffektivisering -600 -600
Budgetpropositionen 2022 157
Budget arbetsmarknadsnämnden 158 984 157 847 157 347

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 117 979 119 384 122 000
Interna hyreskostnader år 2022 -5 203
Interna lokalvårdskostnader år 2022 284
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -187
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 2 116
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 089
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 54 -54
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 2
Utökning av fritidsgårdsverksamhet i kransorter
(KFN erhöll 1,0 mnkr i budget 2022) 0
Utökning av fritidsgårdsverksamhet i kransorter 1 200 1 100 1 100
Framtida ungdomsverksamhet och lokalisering, KS 220202, § 13
(Belopp framskjutet ift KS-beslutet) 1 000
Fritidsbank i Hässleholms kommun, KS 220615, § 107
(Kommer ej att prioriteras under planperioden) 420 420
Kostnadseffektivisering -500 -500
Omprioritering mot ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala 0 0
Intäktsökning Hovdala -300
Personal- och driftkostnader-Markan & Mötesplats Ljungdala, KF 210830, § 179
(Inga ytterligare driftmedel tillskjuts fr o m 2023) 500
Drift av Sösdala simhall, entreprenaddrift 550 1 650
Bidrag till studieförbund 1 800
Bokbuss 0 0 800
Budget kultur- och fritidsnämnden 119 384 122 000 125 320

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 459 359 1 508 484 1 499 293
Motorbranchscollege 175 -175
Interna hyreskostnader år 2022 -6 587
Interna lokalvårdskostnader år 2022 1 724
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3 785
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 38 491
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 24 188
Över- och underskottshantering 2022, LOV-skola 1 778
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 79 -79
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 112
Kostnadseffektivisering 0 0
Öppnande av resursskoleplatser -12 500 -12 500
Effektivisering av gymnasieskolan 0
Tidseffektivisering av gymnasieskolan -6 500
Budgetpropositionen 2022 1 935 -523
Budgetpropositionen 2023 -218 1067 3397
Övergång till digitala läromedel 500 -1 000 -1000
Digitalisering, exempelvis minska pappersutskrifter -2 000 -2 000 -2000
Arbetskläder vid utevistelse till föreskole- och fritidspersonal
(Fr o m 2023 finns 793 tkr i budgeten) 0
Löneökning (fristående verksamhet) 3 600 3 600 3 600
Lokalkostnadsökning (fristående verksamhet) 2 470 200 200
Resursfördelning skola och förskola baserat på den faktiska befolkningen 2021 2 088
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2022 1 298
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2023 2 277 2 277
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2024 -58 -58
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2025 -1282
Budget barn- och utbildningsnämnden 1 508 484 1 499 293 1 502 150
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SOCIALNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 193 637 202 375 203 746
Interna hyreskostnader år 2022 -2 652
Interna lokalvårdskostnader år 2022 28
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -325
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 556
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 163
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 67 -67
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 160
Kostnadsökningar och familjehemsplaceringar och övriga placeringar 3 500
Kostnadseffektivisering 0 0
Överföring av tillgänglighetssamordning från socialnämnden -350
Våldsförebyggande insatser 600
Socialt förebyggande arbete i samverkan med BUN 750
Budgetpropositionen 2022 523 575
Budgetpropositionen 2023 718 863
Budget socialnämnden 202 375 203 746 203 746

OMSORGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 117 408 1 173 301 1 192 384
Interna hyreskostnader år 2022 8 156
Interna lokalvårdskostnader år 2022 280
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -2 885
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 29 122
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 25 622
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 755 -755
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 141
Kostnadseffektivisering -7 000 -6 000
Arbetsterapeut i biståndsbedömning 0 0
Flytt- och slutstäd Ekegården (180 tkr budgeterades 2022) -180
Budgetpropositionen 2022 680 12 601
Budgetpropositionen 2023 -14 488
Höjd aktivitetsersättning för daglig verksamhet  med 6 kr/dag och brukare 2023+2024 300 300
Resursfördelning äldreomsorg baserat på den faktiska befolkningsmängden 2021 -2 270
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2022 -249
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2023 5 829 5 829
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2024 6 939 6 939
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2025 6 948
Resursfördelning LSS (cirkulär 2022:06 jämförs med 2021:23) -2 408 169 173
Budget omsorgsnämnden 1 173 301 1 192 384 1 191 956

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 29 407 34 439 33 699
Interna hyreskostnader år 2022 -29
Interna lokalvårdskostnader år 2022 0
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -166
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 1 893
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 201
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 665
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 42 -42
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -162
Digitalisering av detaljplaner, GIS-resurs för att stötta i planprocessen, 3D visualisering, 
säkerhetsarbete på förvaltningen 800
Tillsyn av ovårdade fastigheter 650
Miljötillsyn (vattenkvalitet sjöar och vattendrag) 500
Kostnadseffektivisering -500 -500
Budgetpropositionen 2023 223 -198
Kart/Mät E-tjänst+visuell styrning (Fr o m 2023 finns 80 tkr i budgeten) -85
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 34 439 33 699 33 699

Summa nämnder 3 479 517 3 489 179 3 494 482
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Specifikation finansförvaltning

tkr
2023 2024 2025

Egna skatteintäkter 2 480 914 2 593 851 2 700 952
Kommunalekonomisk utjämning 1 018 056 1 040 544 1 038 752
Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 3 498 970 3 634 395 3 739 703

Kommunal fastighetsavgift 127 437 127 437 127 437

Skuldförändring inklusive löneskatt 3 593 4 641 5 366
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -71 232 -71 436 -70 668
Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -162 347 -166 361 -167 631
Försäkringspremie inklusive löneskatt -114 806 -138 570 -28 132
Förvaltningsavgifter KPA -300 -300 -300
Avtalspension (kommunalt avtal) 189 730 193 235 196 870
Löneskatt (kommunalt avtal) 43 450 44 281 45 179
Pensioner -111 912 -134 510 -19 315

Avkastning pensionsmedel 25 000 25 000 25 000
Ränta på likvida medel 150 150 150
Övriga finansiella intäkter 200 200 200
Borgensavgifter från bolagen 15 900 17 200 18 100
Överskottsutdelning från Kommuninvest 600 600 600
Utdelning från Hässlehem AB 4 000 5 000 5 000
Aktieutdelning från HIBAB 20 000 2 000 2 000
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 8 000 8 000 4 000
Finansiella intäkter 73 850 58 150 55 050

Ränta på lån -31 471 -42 532 -54 162
Övriga finansiella kostnader -222 -233 -227
Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -11 678 -8 514 -4 649
Förvaltararvode -3 000 -3 000 -3 000
Finansiella kostnader -46 371 -54 279 -62 038

Internränta 29 500 30 600 35 200
Oförutsett (KS 3 000 och KF 500) -3 500 -3 500 -3 500
Över- och underskottshantering -2 000 -2 000 -2 000
Ersättning från Hässleholm Miljö AB 139 139 139
Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i 
samband med investeringar -116 900 -135 500 -147 400
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 21 946 0 0
Effektivisera fastighetsbeståndet 4 000 5 000 13 000
Intäktsökning/effektivisering 0 16 100 16 100
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 6 000 0 0
Energieffektivisering i lokaler 4 500 4 500 4 500
Effektivisera IT, tjänster och system 3 000 3 000 3 000
Energieffektivisering fastigheter 5 000 10 000 15 000
Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 000 -2 000 -2 000
Kostnadsökningar 2022 -1 556 -1 556 -1 556
Kostnadsökningar 2023 -58 016 -77 431 -77 355
Kostnadsökningar 2024 0 -61 749 -82 331
Kostnadsökningar 2025 0 0 -63 663
Övriga kostnader och intäkter -109 888 -214 397 -292 867

Summa finansförvaltning 3 432 086 3 416 796 3 547 970
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Investeringsbudget
NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 47 650 39 680 39 330
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 47 650 39 680 39 330
TEKNISKA NÄMNDEN 234 195 434 056 393 145
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 400 400 400
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11 155 4 150 13 125
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 150 6 000 10 000
SOCIALNÄMNDEN 600 500 500
OMSORGSNÄMNDEN 2 035 1 750 1 500
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 200 3 020 500
TOTALT 307 385 489 556 458 500
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Specifikation investeringsbudget  
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN A-TYP 2023 2024 2025
Budgetposter kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsåtgärder (brandlarm, kameraövervakning, värdeskåp mm) 1 1 800 1 400 1 700
Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor (PDV) 1 2 000 2 000 2 000
Säkerhetsåtgärder (reservkraftverk) 1 400 0 0
KS oförutsedda investeringar * 5 000 5 000 5 000

Klientarbetsplats, chromebooks och iPads till skolan 2 15 785 15 780 15 780
Server och lagring
Accesspunkter utökning
Accesspunkter reinvestering 1 16 915 13 000 7 500
Switchar utökning
Switchar reinvestering
Fastighetsnät
Brandvägg och nexusswitchar
Ospecificerat
Räddningsfordon 1 5 250 0 5 300
Räddningsutrustning 1 500 500 600
Larmkläder 1 0 1 700 0
Larmkläder, värn 1 0 0 500
Inventarier till den ombyggda brandstationen i Hässleholm 1 0 0 800
Övningsanläggning 1 0 300 150
Budget kommunledningsförvaltningen 47 650 39 680 39 330

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Verksamhetsinventarier 2 400 400 400
Budget arbetsmarknadsnämnden 400 400 400

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Komplettering av hjärtstartare i kultur- och fritidslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Bryggdelar till Lursjön 1 225 0 0
Utbyte av konstgräs på Österås IP 1 6 000 0 0
Utbyte till LED-lampor på motionsspår i Hästveda, Tyringe o Bjärnum 1 950 950 950
Meröppna bibliotek tre stycken 1 750 0 0
Inrättande av fritidsbank 1 0 1 500 0
Ismaskin till Tyrs Hov 2 1 400 0 0
Inköp bokbuss 1 0 0 10 000
Fordons- och maskinförnyelse (Österås idrottsplatsområde) 2 350 350 350
Ospecificerat 2 1 380 1 250 1 825
Budget kultur- och fritidsnämnden 11 155 4 150 13 125

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 5 000 6 000 10 000
Inventarier och hörselteknisk utrustning till Silviaskolans hörselskola/förskola 1 5 800 0 0
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 350 0 0
Budget barn- och utbildningsnämnden 11 150 6 000 10 000

SOCIALNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 500 500 500
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 100 0 0
Budget socialnämnden 600 500 500

OMSORGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 1 745 1 450 950
Komplettering av hjärtstartare i omsorgslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Ordinärt boende trygghetslarm 2 190 200 550
Budget omsorgsnämnden 2 035 1 750 1 500

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Anskaffning och utbyte av mätinstrument 2 200 400 500
Handläggningssystem till Lantmäteriavdelningen 1 0 2 000 0
Snedbildsfotografering 2 0 620 0
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 200 3 020 500

*) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering
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TEKNISK NÄMND A-TYP 2023 2024 2025
Gata, park och fordon 27 985 26 975 23 000
Asfaltering 1 15 000 15 000 15 000
Grön och trygg livsmiljö med intriktning på trygghetsbelysning 1 1 000 1 500 1 500
Tillgänglighetsanpassning Gata 1 1 000 1 000 1 000
Parkinvesteringsprogram 1 1 000 1 000 1 000
Lekplatsförnyelse 1 500 500 500
Utveckling pågatågsorter 1 2 000 3 000 3 000
Fordons- och maskinförnyelse inom gata, park och fastighet 2 7 485 4 975 1 000

Fastighet 143 535 117 550 121 050
Fastighetsinventarier och köksutrustning 1 2 000 2 000 2 000
Maskinförnyelse/modernisering av maskinpark inom serviceavdelningen 2 1 660 1 000 1 000
Installation av duschväggar i duschutrymmen som skolan använder 1 625 0 0
Smärre lokalförändringar 1 1 000 1 000 1 500
Energi- och miljöbesparingsprojekt 1 4 000 4 000 4 000
Solenergi 1 3 500 2 800 4 000
Myndighetskrav (arbetsmiljö, elsäkerhet och tillgänglighetsanpassning) 1 1 700 1 700 2 000
Renovering av Sösdala simhall 1 24 000 0 0
Investering energieffektiviseringar 1 30 000 30 000 30 000
Reinvestering i fastigheter inkl. felavhjälpande reinvesteringar och inkl. 
ventilationsombyggnad (OVK-åtgärder) Reinvestering avser ej Qpoolen 1 74 550 74 550 74 550
Grön och trygg livsmiljö (fastighet) 1 500 500 2 000

Fastighetsprojekt 52 000 279 531 226 230
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69. 
(Investeringarna görs i samband med fastighetsstrateg) 1
Nytt badhus på Österås, KF-beslut, 210607, § 160 1
Ny lokalisering för Familjens hus 1
Nytt ridhus på Österås samt köp av befintlig anläggning 1
Ny förskola i Ballingslöv 1
Restaurangskolan, renovering 1
Vittsjö skola, nybyggnation av lokaler som är knuta till gamla skolan 1
Vittsjö förskola 1
Renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv 
(ytterligare 3 mnkr 2023 enl. beslut i KS, § 101, 2022-06-15) 1
Lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och Silviaskolans 
lokalsituation, nybyggnation av förskola och gymnastikhall vid Grönängsskolan 1
Lokalförändring räddningstjänstens station i Hässleholm 1
Lokalförändring för Ge & Få 1

Exploateringsverksamhet 10 675 10 000 22 865
Exploateringsprogrammet 1
Ny regnpark Lille Mats, Gäddastorp 4:13  1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 1
Bostadsområde, del av Norra Vankiva 1
Villatomter och småhus 1
Ny industrimark i Hässleholm 1

Budget teknisk nämnd 234 195 434 056 393 145

SUMMA 307 385 489 556 458 500

Omsättningstillgångar A-TYP 2023 2024 2025
Exploateringsverksamhet 3 335 1 633 4 000
Exploateringsprogrammet
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 
Bostadsområde, del av Norra Vankiva
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Resultatbudget 2023-2025
Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter 1 666,0 684,128 702,8 691,0 691,0
Verksamhetens kostnader 2 -3 862,0 -4 017,025 -4 191,0 -4 315,1 -4 280,9
Avskrivningar 3 -188,3 -214,650 -213,1 -213,9 -216,7
Verksamhetens nettokostnader -3 384,3 -3 547,547 -3 701,3 -3 838,1 -3 806,7

Skatteintäkter 4 2 313,3 2 427,487 2 480,9 2 593,9 2 701,0
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 099,8 1 127,854 1 145,493 1 168,0 1 166,2
Verksamhetens resultat 28,9 7,795 -74,9 -76,3 60,5

Finansiella intäkter 6 201,4 48,851 73,850 58,150 55,050
Finansiella kostnader 7 -8,6 -170,830 -46,371 -54,279 -62,038
Resultat före extraordinära poster 221,8 -114,184 -47,4 -72,4 53,5

Extraordinära intäkter 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Årests resultat: förändring av eget kapital 221,8 -114,184 -47,4 -72,4 53,5
DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 47,4 72,4 0,0
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0,0 0,0 53,5

Nyckeltal, resultatbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Andel av skatteintäkterna
 - att betala verksamhetens nettokostnader, % 99,2 99,8 102,1 102,0 98,4
Finansnetto, mnkr 192,9 -122,0 27,5 3,9 -7,0
Årets resultat/skatteintäkter och utjämning, % 6,5 -3,2 -1,3 -1,9 1,4
Självfinansieringsgrad av investeringar, % 60% 57% 54% 29% 59%

Kassaflödesbudget 2023-2025
251,3

Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten
Årets resultat 221,8 -114,2 -47,4 -72,4 53,5
Justering för byte av redovisningsprincip för värdering av exploa 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för av- och nedskrivningar 188,3 214,7 213,1 213,9 216,7
Justering för upplösning infrastrukt. bidrag 2,5 2,5 3,3 3,3 3,3
Justering för realisationsvinster -9,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Justering för realisationsförluster 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Justering för värdereglering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för avsättning till pensioner 6,9 21,5 8,1 3,9 -0,7
Justering för avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

418,2 124,6 177,1 148,7 272,8

Ökning(-)/minskning(+) av förvaltade pensionstillgångar -158,7 160,5 3,0 3,0 3,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och exploateringsfastigheter -7,8 -0,2 -4,0 -4,0 -4,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 8 -61,0 -118,6 -78,2 54,3 78,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 8 77,3 -104,1 -5,5 3,6 2,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 267,9 62,3 92,4 205,6 352,6

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -447,3 -464,7 -307,4 -489,6 -458,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 532,6 0,0 0,0 0,0
Förändring finansiella leasingavtal -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av övriga finansiella tillgångar -112,4 -6,1 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella tillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -547,2 61,7 -307,4 -489,6 -458,5

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 229,3 0,0 210,0 286,0 107,0
Amortering lån 0,0 -219,6 0,0 0,0 0,0
Förändring leasingskuld 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning (-) av övriga långfristiga skulder -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 10,3 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 1,0 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 250,0 -219,6 220,3 285,7 106,7

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -2,2 -1,7 -0,9

Årets kassaflöde -29,3 -95,6 3,1 0,0 -0,1
Likvida medel vid årets början 127,6 98,2 2,6 5,7 5,7
Likvida medel vid årets slut 98,2 2,6 5,7 5,7 5,6

Investering i immateriella anläggningstillgångar
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Balansbudget 2023-2025
  UB Budget   UB PLAN   UB PLAN   UB PLAN   UB

mnkr 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11,0 -7,7 3,2 -0,3 2,9 -0,3 2,6 -0,3 2,3
Materiella anläggningstillgångar 3293,7 -274,8 3018,8 94,6 3 113,4 276,0 3 389,4 242,1 3 631,5
Finansiella leasingavtal 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9
Finansiella anläggningstillgångar 200,6 6,1 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7
Summa anläggningstillgångar 3 512,2 -276,5 3235,7 94,3 3 330,0 275,7 3 605,6 241,8 3 847,4

Bidrag till statlig infrastruktur 36,7 -2,5 34,2 -1,2 33,0 -1,6 31,4 -2,4 29,0

Exploateringsfastigheter och förråd 13,2 0,2 13,4 4,0 17,4 4,0 21,4 4,0 25,4
Kortfristiga fordringar 307,0 118,6 425,6 78,2 503,8 -54,3 449,5 -78,2 371,3
Förvaltade pensionsmedel 1413,7 -160,5 1253,2 -3,0 1 250,2 -3,0 1 247,2 -3,0 1 244,2
Kassa och bank 98,2 -95,6 2,6 3,1 5,7 0,0 5,7 -0,1 5,6
Summa omsättningstillgångar 1 832,2 -137,4 1694,8 82,3 1 777,1 -53,2 1 723,9 -77,3 1 646,5
SUMMA TILLGÅNGAR 5 381,1 -416,4 4964,6 175,5 5 140,1 220,8 5 360,9 162,0 5 522,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Årets resultat 221,8 -124,5 -124,5 -47,4 -47,4 -72,4 -72,4 53,5 53,5
Resultatutjämningsreserv 155,0 10,3 165,3 -47,4 117,9 -72,4 45,5 0,0 45,5
Övrigt eget kapital 2557,1 0,0 2778,9 47,4 2 701,8 72,4 2 726,8 0,0 2 654,4
Summa eget kapital 2933,9 -114,2 2819,7 -47,4 2 772,3 -72,4 2 699,9 53,5 2 753,4

Avsättningar för pensioner 98,5 21,5 120,0 8,1 128,099 3,873 131,972 -0,717 131,255
Avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 98,5 21,5 120,0 8,1 128,1 3,9 132,0 -0,7 131,3

Långfristiga skulder 1630,1 -219,6 1410,4 220,3 1 630,8 285,7 1 916,5 106,7 2 023,2
Kortfristiga skulder 718,5 -104,1 614,4 -5,5 608,9 3,6 612,5 2,6 615,1
Summa skulder 2348,6 -323,7 2024,9 214,8 2 239,7 289,3 2 529,0 109,3 2 638,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 5 381,1 -416,4 4964,6 175,5 5 140,1 220,8 5 360,9 162,0 5 522,9

Nyckeltal, balansbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 54,5 56,8 53,9 50,4 49,9
Soliditet, inkl. pensionsförpliktelser (eget kapital-
pensionsförpl./tillgångar), % 38,1 39,6 37,2 34,9 35,4

PensionsförplikteLse före 1998 886 852 861 828 798
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Noter

1. Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter, Ansvar 20-82 1 503,5 1 562,1 1 562,1 1 562,1 1 562,1
avgår internhyror -336,7 -340,8 -340,8 -340,8 -340,8
avgår övriga interna poster -531,9 -554,5 -554,5 -554,5 -554,5
Finansförvaltningens poster
Realisationsvinster 5,9 0,2 0,0 0,0 0,0
Intäkter från dotterbolag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Trygghetsboende 7,7 7,9 8,0 8,0 8,0
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 1,5 0,0 21,9 0,0 0,0
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
Äldreomsorgssatsning 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Intäktsökning 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1
Övriga intäkter 1,6 9,2 0,0 0,0 0,0
Summa 666,0 684,1 702,8 691,0 691,0

2. Verksamhetens kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Kostnader, ansvar 20-82 -4 878,5 -4 987,7 -5 041,6 -5 051,3 -5 056,6
avgår internhyror 336,7 340,8 340,8 340,8 340,8
avgår övriga interna poster 531,9 554,5 554,5 554,5 554,5
avgår avskrivningar 188,0 214,7 213,1 213,9 216,7
Finansförvaltningens poster
avgår kalkylerade personalomkostnader 123,4 112,9 189,7 193,2 196,9
avgår kalkylerad särskild löneskatt 30,0 28,4 43,5 44,3 45,2
avgår fördelade kapitalkostnader (i-rta) 30,6 24,2 29,5 30,6 35,2
Differens kalkylerade - verkliga arbetsgivaravgifter -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -101,6 -103,8 -186,3 -210,3 -99,1
Pensionsavgifter, individuell del, inkl löneskatt -108,1 -109,7 -162,3 -166,4 -167,6
Förändring avsättning för pensioner, inkl löneskatt -5,4 -19,2 3,6 4,6 5,4
Förändr av sem./övertidsskuld mm 0,0 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0
Realisationsförluster/Nedskrivningar -0,5 -2,6 0,0 0,0 0,0
Exploateringsprojekt (kostnad sålda) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ks/KF Oförutsedda 0,0 -1,9 -3,5 -3,5 -3,5
Över- och underskottshantering 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0
Kompensation för ökade kostnader i samband med investeringar 0,0 -62,2 -116,9 -135,5 -147,4
Trygghetsboendet Pärlan -8,1 -8,2 -8,0 -8,0 -8,0
Effektivsera fastighetsbeståndet 0,0 10,0 4,0 5,0 13,0
Energieffektivisering i lokaler 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5
Effektivisera IT, tjänster och system 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0
Energieffektivisering fastigheter 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0
Kostnadsökningar 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsökningar 2022 0,0 -4,8 -1,6 -1,6 -1,6
Kostnadsökningar 2023 0,0 0,0 -58,0 -77,4 -77,4
Kostnadsökningar 2024 0,0 0,0 0,0 -61,7 -82,3
Kostnadsökningar 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,7
Summa -3 862,0 -4 017,0 -4 191,0 -4 315,1 -4 280,9

3. Avskrivningar Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Fastigheter och anläggningar -1,0
Maskiner och inventarier -99,5
Immateriella anläggningstillgångar -87,5
Nedskrivningar -0,3
Summa -188,3 -214,7 -213,1 -213,9 -216,7
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Noter

4. Skatteintäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Preliminär kommunalskatt 2 245,2 2 354,5 2 488,9 2 593,9 2 701,0
Prognostiserad slutavräkning 59,5 54,3 -8,0 0,0 0,0
Justering prognostiserad slutavräkning 8,6 18,7 0,0 0,0 0,0
Summa 2 313,3 2 427,5 2 480,9 2 593,9 2 701,0

5. Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Inkomstutjämning 670,2 728,4 790,9 816,2 842,8
Kostnadsutjämning 53,6 63,3 71,0 71,2 71,4
Regleringsbidrag/avgift 154,9 144,3 99,6 96,4 67,7
Övrigt generellt statsbidrag 30,0 10,5 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 71,6 57,7 56,6 56,8 57,0
Kommunal fastighetsavgift 119,6 123,7 127,4 127,4 127,4
Summa 1 099,8 1 127,9 1 145,5 1 168,0 1 166,2

6. Finansiella intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Ränteintäkter -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Utdelning från koncernföretag 7,0 14,0 32,0 15,0 11,0
Borgensavgifter från koncernföretag 10,0 12,0 15,9 17,2 18,1
Kommuninvest, vinstutdelning 1,3 2,9 0,6 0,6 0,6
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiell intäkt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 180,2 19,6 25,0 25,0 25,0
Summa 201,4 48,9 73,9 58,2 55,1

7. Finansiella kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Räntekostnader på lån -3,7 -5,0 -31,5 -42,5 -54,2
Ränta på pensionsavsättning -1,6 -2,2 -11,7 -8,5 -4,6
Övrig finansiell kostnad -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 0,0 -18,7 0,0 0,0 0,0
Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,7 -2,5 -3,0 -3,0 -3,0
Återföring oreal vinster, pensionsfond 0,0 -142,1 0,0 0,0 0,0
Summa -8,6 -170,8 -46,4 -54,3 -62,0

8. Förändring av kapitalbindning (not endast till budget) Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2022 2023 2024 2025
Slutavräkning 2020 (ökad skuld/fordran 2020, minskad skuld/fordran 2022) -28,7 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2021 (ökad skuld/fordran 2021, minskad skuld/fordran 2023) 0,0 -78,2 0,0 78,2
Slutavräkning 2022 (ökad skuld/fordran 2022 (2023)), minskad skuld/fordran 2024) -54,3 0,0 54,3 0,0
Individuell del året innan inkl löneskatt (minskad skuld) -93,5 -94,8 -87,2 -88,8
Individuell del innevarande år inkl löneskatt (ökad skuld) 94,8 87,2 88,8 89,4
Kommunal fastighetsavgift (fordran) -16,9 0,0 0,0 0,0
Semesterlöneskuld (ökad skuld) 2,5 2,0 2,0 2,0
Summa -96,1 -83,7 57,9 80,8
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Liberalernas Hässleholm 
– din möjlighet

Hässleholm är möjligheternas kommun för alla. 
Oavsett vem du är och vilka drömmar du bär på 
ska du som bor här ha möjligheten att forma ditt 
eget liv och välja din egen väg. Den idén ligger till 
grund för all liberal politik. Vi är övertygade om att 
möjligheternas Hässleholm skapas av fria och 
självständiga individer som tillåts ta ansvar för sina 
liv.  

Hässleholm är en stor kommun med både 
landsbygd och stad. Det är viktigt att komma ihåg 
att stad och land är beroende av varandra. Både för 
att kommunen ska fortsätta växa och utvecklas och 
för att den här delen av Skåne ska fortsätta vara 
attraktiv. I liberalernas Hässleholm bär alla vägar 
framåt. 

Vi Liberaler är övertygade om att Hässleholm kan 
bli ännu bättre. Det går att lösa de problem vi har. 
Det går fortsätta stärka vår del av Skåne. Det går att 
lyfta skolresultat, det går att få fler företag att trivas 
här och det går att öka tryggheten. 

De ekonomiska förutsättningarna för kommunen 
är svåra men de är också svåra för många 
kommuninvånare. Politiken behöver ta ett stort 
ansvar för långsiktighet men det behöver balanseras 
med framtidstro och minimera de ekonomiska 
konsekvenserna för invånarna.  Vi är stolta att 
kunna presentera en budget som satsar framåt. 

Allt börjar med skolan. Det har Liberalerna hävdat 
i århundraden och det är lika sant idag. Lyckas 
barnen i skolan så ökar förutsättningarna för att 
skapa det liv individen vill leva. För Liberalerna 
kommer det alltid vara viktigast med kvalitet i 
skolan. Vi prioriterar skolan i vår budget bl a 
genom en satsning på Språkförskola. Att barn tidigt 
får verktyg för att klara skolan är en 
framgångsfaktor. Vi förbättrar också möjligheterna 
för elevhälsan att hjälpa de barn som lider av 
psykisk ohälsa. 

Företagen i Hässleholm har alltför länge levt i en 
ogynnsam miljö. Småföretagarna är en motor i 
Hässleholms kommun. 40 procent av alla 
arbetstillfällen i kommunen finns i de små 
företagen och småföretagen och deras anställda står 
för 30 procent av kommunens skatteunderlag.  Vår 
övertygelse är att om småföretagen och näringslivet 
mår bra så mår kommunen bra. Det är en dyster 
återkoppling att läsa de mätningar som beskriver 
hur företagen uppfattar kommunen. Det här måste 
ändras nu. Vi satsar på företagen genom 
oförändrad budget till tillväxtavdelningen samt 
budgeterar för ny industrimark i stationsorterna.  

Att lösa utmaningarna som kommunen står inför 
kan bara göras tillsammans. Vi kan bidra till att 
stärka känslan av gemenskap och vi gör det genom 
att lyfta fram och stärka det arbete som görs för 
ungdomars och vuxnas fritidssyssel-sättningar och 
kulturupplevelser. Liberalernas budget innehåller 
satsningar på Markan, fritidsgårdar, 
studieförbunden och lekplatser. Vi har ett ansvar 
för Finjasjöns framtid och även detta prioriterar vi i 
vår budget.  

Hässleholm ska erbjuda en trygg omsorg för alla 
äldre. De sista åren i livet är lika värdefulla som de 
första. Alla ska få den omsorg de behöver. Här är 
personalen en framgångsfaktor. Liberalerna gör 
satsningar både på undersköterskor och 
kompetensutveckling.  

Det finns områden som vi ser att man kan spara 
på. Hässleholms kommun har haft en ordning 
med att bemanna nämnderna med högt ersatta 
ordförandeposter. Hässleholm kostar på sig att 
bemanna nämnderna med två vice ordförande-
poster. Liberalerna har svårt att se att kostnaden 
motsvarar nyttan för kommunmedborgarna.  
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Liberalernas förslag till  
Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024–2025 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige antar Liberalernas Strategiska plan med budget 2023 och flerårsplan
2024-2025.

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,20 kronor för år 2023.

3. Kommunstyrelsen får under år 2023 låna 187 miljoner, internt eller externt, till investeringar
inklusive fastighetsköp.

Kommunfullmäktige beslutar ge följande uppdrag enligt nedan: 

Uppdrag till kommunstyrelsen:  

1. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad ”Mina sidor”, för
kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för ekonomiskt bistånd, bygglov med mera.
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september
2023.

Uppdrag till tekniska nämnden: 
2. Utreda möjligheten, inom ramen för måltidsorganisationen, att återinföra varm mat i samtliga
hemtjänstdistrikt med kyld mat som ett valbart alternativ. Resultatet av uppdraget ska ske som ett
informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden: 
3. Utreda, i samråd med tekniska nämnden, att årskurs 7-9 på Linnéskolan och Läredaskolan
organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med höstterminen 2024. Resultatet av uppdraget
ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 april 2023.

4. Utreda förutsättningar för resursskolor så att inrättandet kan ske under mandatperioden.
Delredovisning av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 29 mars
2023.

Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden: 
5. Utreda, i samråd med tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden, en samlokalisering av
arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet i lokaler på Linnéskolan där nuvarande årskurs 7-9 inryms.
Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september
2023.
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Så styrs Hässleholm 

Vår styrmodell 
I det politiska uppdraget ingår att prioritera och styra 
resurser för att skapa största möjliga mervärde för 
dem som bor och verkar i Hässleholms kommun. 
Styrmodellen fungerar som ett verktyg för att 
säkerställa att den politiska viljeyttringen får 
genomslagskraft i verksamheterna, att 
verksamheterna håller god kvalitet och att en god 
ekonomisk hushållning säkras i hela organisationen. 
Styrmodellen håller ihop delarna och skapar en röd 
tråd från den politiska visionen till det dagliga arbetet 
som utförs för medborgarna i kommunens olika 
verksamheter.   

Slutstation – vision 
Visionen beskriver hur det ska vara i Hässleholm i 
framtiden och pekar ut den långsiktiga riktningen för 
hela kommunkoncernens arbete.  

Start – nuläge 
Genom att ha koll på nuläget i våra verksamheter är 
det lättare att identifiera vilka utmaningar och 
möjligheter som kommunen står inför. Samtliga 
förvaltningar gör en nulägesanalys utifrån sitt 
grunduppdrag. De huvudsakliga resultaten från 
analysen sammanfattas i en nulägeskarta som blir ett 
underlag i politikens planeringsarbete.  

Strategiska utmaningar med mål  
Utifrån ett helhetsperspektiv prioriterar 
kommunfullmäktige vad kommunen behöver 

fokusera särskilt på under mandatperioden. 
Prioriteringarna samlas i ett mindre antal strategiska 
utmaningar som gäller under minst fyra år. Till varje  
utmaning kopplas ett mindre antal övergripande mål 
som kommunkoncernen gemensamt ska arbeta för 
att nå. 

Utvecklingsmål 
Utifrån de strategiska utmaningarna med 
övergripande mål för kommunkoncernen har 
nämnderna i uppdrag att analysera hur de, utifrån sitt 
grunduppdrag, kan bidra till att målen uppfylls och 
sätta utvecklingsmål för detta arbete. Genom 
nuläges- och omvärldsanalys som grund 
kvalitetssäkrar nämnderna leveransen i sitt 
grunduppdrag och identifierar brister och avvikelser 
samt behov av utveckling för att leverera en ännu 
bättre verksamhet till medborgarna och de som 
verkar i Hässleholm.  

Nämnderna sätter därför utvecklingsmål även utifrån 
detta arbete. Eftersom utvecklingsmålen har en tydlig 
koppling till nämndernas interna resursfördelning 
fastställs mål och internbudget vid samma tillfälle i 
en nämndplan. 

Verksamhetsplan 
Med utgångspunkt i nämndens utvecklingsmål, de 
ekonomiska förutsättningarna och nuläges- och 
omvärldsanalys ansvarar förvaltningen för att ta fram 
en verksamhetsplan. Planen beskriver hur 
verksamheten ska arbeta i riktning mot målen. 
Verksamhetsplanen är förvaltningens verktyg i 
utvecklingsarbetet och därför kan aktiviteter 
revideras eller bytas ut under året.  
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Årshjulet 
Under året arbetar vi med planering och 
uppföljning. Detta arbete illustreras i ett årshjul. 

Planering   
Den politiska planeringen omfattar prioritering av 
strategiska utmaningar med övergripande mål för 
mandatperioden och fastställande av drift- och 
investeringsbudget för Hässleholms kommun.  

I mars bjuder kommunstyrelsen in nämndernas 
arbetsutskott och förvaltningschefer samt 
kommunala bolag till en nulägesdialog för en dialog 
om nuläget och identifierade utmaningar i våra olika 
verksamheter.  
I juni beslutar kommunfullmäktige om inriktning 
och ekonomisk tilldelning i drift- och 
investeringsbudgeten (Strategisk plan med budget 
och flerårsplan).  

Under våren och hösten bjuder kommunstyrelsens 
arbetsutskott in de helägda bolagen till en dialog 
utifrån ägardirektiven och de strategiska 
utmaningarna som prioriterats för mandatperioden. 

I november fastställer nämnderna nämndplan med 
utvecklingsmål och internbudget. I samband med 
detta tar förvaltningen fram sin verksamhetsplan.  

Uppföljning   
Uppföljning görs genom att verksamhet, mål och 
ekonomi följs upp och analyseras i nämnderna och 
de kommunala bolagen.  
Tre gånger om året redovisar nämnderna en 
månadsuppföljning med ekonomisk prognos för 
helåret till kommunstyrelsen.  

Delårsrapporten avser perioden januari – augusti 
och innehåller en kommunövergripande 
redovisning av verksamhetens utveckling och 
ekonomiska resultat hittills under året. I samband 
med delårsbokslutet bjuder kommunstyrelsens 
arbetsutskott in nämndernas arbetsutskott och 
förvaltningschefer till en resultatdialog utifrån 
prognosen som presenteras i delårsbokslutet. Fokus 
för dialogen är också kommunens strategiska 
utmaningar och pågående arbete för att nå de 
övergripande målen.  

Årsredovisningen motsvarar delårsrapporten men 
omfattar hela året. Årsredovisningen innehåller 
nämndernas verksamhetsberättelser där 
utvecklingsmålen och det ekonomiska utfallet för 
helåret följs upp. De kommunala bolagen redovisar 
också verksamhetsberättelse och resultaträkning för 
året. Måluppfyllelsen och arbetet med de strategiska 
utmaningarna för året redovisas på koncernnivå.  

Intern kontroll är en del av nämndernas arbete med 
kvalitetssäkring. Varje nämnd godkänner årligen en 
intern kontrollplan som bygger på en risk- och 
väsentlighetsanalys av de huvudsakliga 
arbetsmomenten som ingår i nämndens uppdrag. 
Analysen kompletteras med en granskningsrapport 
som innehåller resultatet av föregående års interna 
kontroll.  

7 

 

LIBERALERNAS FÖRSLAG

6



 

Strategiska utmaningar och mål 2023–2026 

”Hässleholm är en viktig knutpunkt i Sverige. 
Här möts människor för att leva, uppleva, ar-
beta och lära i en kommun präglad av föränd-
ring och med en ambition att utvecklas.”  

- Vision Hässleholms kommun

För perioden 2023–2026 har kommunfullmäktige be-
slutat om fyra strategiska utmaningar och sju mål som 
anger riktningen för kommunkoncernens arbete. Ut-
gångspunkten är Hässleholms vision och de utma-
ningar vi står inför. Nedan följer en kort beskrivning 
av respektive strategisk utmaning och tillhörande mål. 
Kopplat till varje utmaning anges även ett antal indi-
katorer vars utveckling vi följer under mandatperi-
oden.  

Hållbar ekonomisk utveckling
Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättning-
arna för att säkra människors jobb och sociala trygg-
het. Vi har ett ansvar för kommande generationer ge-
nom att kostnaderna idag inte ska vara större än in-
täkterna. Samtidigt ska vi skapa utrymme för kvali-
tetsförbättringar och investera i utvecklingen av Häss-
leholms kommun. Varje skattekrona ska användas på 
ett effektivt sätt.  
Att leda en kommun kräver riktning och tydlighet. Vi 
presenterar indikatorer med siffror, inte bara en an-
sats. 

Övergripande mål 
• Hässleholms kommunkoncern har tydliga finansi-

ella mål för hela verksamheten som bidrar till en
långsiktigt god ekonomisk hushållning.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Verksamhetens nettokostnader i förhållande 

till skatteintäkterna, andel
Minskning,

(under 99 procent)
99,2 procent 99,8 procent 

Kommunstyrelsens och nämndernas 

samlade budgetföljsamhet, andel 
Förbättring/

budget i balans

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Självfinansieringsgrad av investeringar - 

årets resultat (exkl. avkastning på 

pensionskapitalet som återinvesterats) i 

förhållande till nettoinvesteringar, andel 

Ökning > 65 procent 69 procent 60 procent 
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En attraktiv plats för medbor-
gare och företag  
I Hässleholms kommun erbjuds både stad och lands-
bygd. Vi har nära till natursköna miljöer, samtidigt 
som omvärlden är nära Hässleholm eftersom vi är en 
knutpunkt. Vi vill stärka attraktionskraften kring vår 
plats och den gemensamma riktningen framåt.  

Övergripande mål 
• Hässleholms kommun är en attraktiv kommun att

bo i och har ett gott företagsklimat.
• Hässleholm kommuns vision stakar ut den ge-

mensamma riktningen framåt.

 

 

 

 
 
 

Livskvalitet och trygghet – hela 
livet 
Tillit och trygghet går hand i hand. Vi vill ha en ut-
veckling där både tillit och trygghet ökar i samhället. 
Människors säkerhet och trygghet handlar både om 
den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den 
enskildes tillit till samhället, medmänniskor, upple-
velse av social tillhörighet och delaktighet. Självför-
sörjning är en nyckel till delaktighet i samhället och 
en förutsättning för individens självständighet. Samti-
digt ser vi att de sociala skillnaderna i samhället ökar. 
Fler grupper står långt ifrån arbetsmarknaden. Ar-
betslösheten är högst hos dem med låg utbildnings-

 

 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Företagsklimat enligt SKR:s Insiktsmätning, 

totalt Nöjd-Kund-Index
Ökning NKI 75 NKI: 73 NKI: 70

Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs 

mätning, ranking
Ökning, Plats 175

Plats:

240
Plats: 

253

Tillgänglig kommunal verksamhetsmark (för 

etablering av industri, handel mm), kvm
Ökning, + 15 procent 170 552 kvm

SCB:s medborgarundersökning: Andel som 

anser att kommunen är en bra plats att bo 

och leva på, andel

Ökning, >90 procent 83 procent

Befolkningstillväxt i Hässleholms tätort, 

antal invånare
Ökning, + 5 procent 19 435 19 561

Befolkningstillväxt utanför Hässleholms 

tätort, antal invånare
Ökning, + 5 procent 32 575 32 748

Flyttnetto Hässleholms kommun, antal 

invånare
Ökning, >400 -194 94
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nivå. Vi vill vända trenden. Hässleholm ska vara en 
trygg plats där tilliten är hög.  

Övergripande mål 
• I Hässleholms kommun ska alla barn få bli sitt

bästa och lägga grunden till ett självständigt liv.
• I Hässleholms kommun ges förutsättningar för

fler invånare att komma i arbete.
• I Hässleholms kommun upplevs utemiljön som

välkomnande och trygg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde, 

kommunala skolor
Ökning, >230 216,3 209,3

Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel
Ökning, >90 procent 78 procent 77,9 procent

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

kommunala skolor, andel
Ökning, > 80 procent 64,5 procent 63,8 procent

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 

andel 

Ökning, > 40 procent 25 procent 19 procent

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel 

Minskning, < 40 

procent
49,1 procent 52,5 procent

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, 

andel av befolkningen

Minskning, < 6 

procent
9,0 procent 8,3 procent

SCB:s medborgarundersökning: Andel som 

känner sig trygga utomhus i området där de 

bor när det är mörkt ute, andel

Ökning, > 90 procent 66 proent

SCB:s medborgarundersökning: Andel som 

känner sig trygga utomhus i området där de 

bor när det är ljust ute, andel

Ökning, > 99 procent 92 procent

Polisens trygghetsmätning: Problemindex 

mellan 0-6, där ett lågt värde tyder på en 

hög upplevd trygghet 

Minskning,< 2 2,47 2,69
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Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjningen inom kommuner och reg-
ioner är en utmaning kommande år med stora pens-
ionsavgångar, brist på utbildad personal och svårig-
heter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Hårdare kon-
kurrens om kompetens ställer ökade krav på Hässle-
holms kommun som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska 
erbjuda flexibla arbetssätt och en frisk, kreativ ar-
betsmiljö. Ledare och medarbetare ges förutsättningar 
att utveckla välfärdsuppdraget.  

Övergripande mål 
• I Hässleholms kommunkoncern arbetar vi med

tillit och medskapande där medarbetarna är del-
aktiga i utvecklingen av de tjänster och den service
vi levererar.

 
 
 
 
 
 
 
 

Bedömning av trend 
Trenden för indikatorerna baseras på en sammanvägd 
bedömning av resultatet de senaste fem åren om jäm-
förelsedata finns tillgänglig. Trenden beskrivs utifrån 
en tregradig skala:  

Utvecklingen går åt rätt håll 

Ingen tydlig förändring 

Utvecklingen går åt fel håll 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Heltidsanställda med månadslön, andel 
Ökning, > 75 

procent
61 procent 62 procent

Medarbetarenkäten: HME-index (hållbart 

medarbetarengagemang) utifrån 

begreppen: motivation, ledning och 

styrning, samlat värde

Ökning, > 90 80 78

Total sjukfrånvaro bland anställda med 

månadslön, andel
Ökning, < 6 procent 7,0 procent 7,9 procent
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Ekonomistyrningsprinciper 2023-2025 

Nämndplan med internbudget 
Nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget 
på detaljnivå senast den 28 februari 2023. Nämnderna har möjlighet att arbeta fram utvecklingsmålen i nämnd-
planen under första kvartalet 2023.  

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 2023. 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 2023-2025

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 1,25 procent för 2023, vilket är en höjning med 0,25 pro-
centenheter jämfört med 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. 

LIBERALERNAS FÖRSLAG
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Driftbudget

NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 179 401 178 839 178 289
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 179 401 178 839 178 289
TEKNISKA NÄMNDEN 105 415 104 387 105 241
KOMMUNREVISIONEN 1 964 1 864 1 864
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 155 984 154 347 154 347
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 120 755 125 201 129 201
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 526 441 1 532 250 1 541 107
SOCIALNÄMNDEN 198 375 200 746 201 246
OMSORGSNÄMNDEN 1 181 101 1 206 984 1 210 556
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 33 789 33 549 33 549
SUMMA NÄMNDER 3 503 225 3 538 167 3 555 400

FINANSFÖRVALTNINGEN 3 413 092 3 473 282 3 604 946

ÅRETS RESULTAT -90 133 -64 886 49 546

DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 90 133 64 886 0

ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0 0 49 546

LIBERALERNAS FÖRSLAG
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 2023 2024 2025
KF-plan 175 050 179 401 178 839
Interna hyreskostnader år 2022 319
Interna lokalvårdskostnader år 2022 17
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -446
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 4 844
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 302
Utökning av arkivpersonal, KS 220428 § 76 578
Driftbidrag till Vittsjö GIK avseende belysning på Vittsjö IP, KS 220511 § 83
(Totalt 1,4 mnkr under 2022-2023) 700 -700
Medlemskap i Energikontoret Sydost, KS 220831 § 126 55
Medlemskap Ett jämställt Skåne 250
Tillköp av kollektivtrafik 2023 för stadsbusslinjerna 1-3, KS AU 220615 § 67 489 -489
Verksamhetssystem till överförmyndaren, KS AU 220216 § 27 26
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad -1 334 -46
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -74
Budgetproppen 2020, Kommunal räddningstjänst 200
Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och anställda
(KF återremitterade ärendet 221024, § 107) 0 0
Nytt tillskott 3 000
Förebyggande säkerhetsarbete 750
Avveckling av Europaforum från och med den 1 jan 2023 0 0
Avveckling av Nya stambanor från och med den 1 jan 2023 utöka med DBL spår Hlm-Lund -500 0
Kostnadseffektivisering -2 750 -3 000
Omorganisation inom tillväxtavdelningen med prioritering av näringslivet 0 0
BID projekt HessleCity 750 2 000
Outdoor Hässleholm, KS AU 210818, § 89 (200 tkr finns i budgeten sedan tidigare) -200
Driftbidrag till Sösdala IF avs. delfinansiering av projekt Mötesplats Hanåsvallen
(1,8 mnkr dras bort 2023 eftersom det budgeterade 1,8 mnkr 2022) -1 800
Ekonomikompetens med inriktning mot bolagsekonomi
(675 tkr budgeterades 2022) -675
Utredningsuppdrag, framtida arbetssätt för administrativ personal
(500 tkr budgeterades 2022) -500
Visselblåsarorganisation (Fr o m 2023 finns 200 tkr i budgeten) -250
Medfinansiering Leader KS 220831, § 122 (1 100 tkr finns i budget 2023, 973 tkr/år finns 2024-2027) -127
RKR-val (3 mnkr budgeterades 2022) -3 000
Europaparlaments-val 2 000 -2 000
Ökad numerär på Hässleholms station till 1 YB+1 SL+4 brandmän 
(Totalt finns 2,8 mnkr budgeterat) 1 400
Kombinationstjänster RIB (tjänsterna permanentas)+utökning i Tyringe from 2025
(Totalt finns 1,45 mnkr i budgeten till och med 2023) 0 1 450
Budget kommunledningsförvaltning 179 401 178 839 178 289

TEKNISK NÄMND 2023 2024 2025
KF-plan 101 018 105 415 104 387
Interna hyreskostnader år 2022 -1 761
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -167
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -410
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 7 458
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 990
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 562
Hjärtstartare, inköp av 1 st. 20 -20
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 300 -300
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -82
Utredningar och förstudier för markföroreningar 500
Kostnadseffektivisering -1 000 -1 000 -1 000
Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning (ska bibehållas)
(Totalt finns det 2 450 tkr 3 200 tkr i budgeten) 0
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, tillfällig förstärkning 2022-2023 -2 593 -567
Utredning om införande av p-skiva (50 tkr budgeterades 2022) -50
Införa p-skiva i centrala delar av Hässleholm C 3 000 0
Åtgärder för att rädda Finjasjön enl Finjasjögruppen 500 1 000 2 000
Förstudie och detaljplanekostnad  Åhusfältet
(TN har sedan tidigare fått 1,5 mnkr i budget) -1 500
Avetablering skolmoduler Bjärnums skola -400
Avetablering av befintlig modulförskola i Tormestorp -500
Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 -470 -141 -146
Budget teknisk nämnd 105 415 104 387 105 241

Specifikation driftbudget
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KOMMUNREVISION 2023 2024 2025
KF-plan 1 853 1 964 1 864
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 14
Dubbel revision under tre månader, utbildning av nya 100 -100
Budget kommunrevision 1 964 1 864 1 864

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 145 715 155 984 154 347
Interna hyreskostnader år 2022 -4 285
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -311
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -429
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 606
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 191
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 37 -37
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -97
Nytt tillskott ekonomiskt bistånd 10 000 -1 000
Kostnadseffektivisering -600 -600
Budgetpropositionen 2022 157
Budget arbetsmarknadsnämnden 155 984 154 347 154 347

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 117 979 120 755 125 201
Interna hyreskostnader år 2022 -5 203
Interna lokalvårdskostnader år 2022 284
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -187
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 2 116
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 089
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 54 -54
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 2
Utökning av fritidsgårdsverksamhet i kransorter
(KFN erhöll 1,0 mnkr i budget 2022) För 2023 och 2024 finns pengar på nästa post 0 1 000
Framtida ungdomsverksamhet och lokalisering, KS 220202, § 13 i samverkan med Fryshuset och 
fritidsgård för motorburen ungdom (Belopp framskjutet ift KS-beslutet) 1 179 2 200 0
Fritidsbank i Hässleholms kommun, KS 220615, § 107 (dock ej i Kulturhuset)
(Kommer ej att prioriteras under planperioden) 842 500 1 000
Kulturbuss, Buss för kulturaktiviteter och utlåning av böcker 500 500 500
Samverkan Skola-Socialen-Polis-KFF 1 000 500 500
Kostnadseffektivisering -100 -200
Omprioritering mot ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala 0 0
Utökning av verksamhet på Mötesplats Ljungdala för både ungdomar och vuxna/Kvinnor 500
Bidrag Studieförbund 500 1 000 1 000
Intäktsökning Hovdala -300
Personal- och driftkostnader-Markan & Mötesplats Ljungdala, KF 210830, § 179
(Inga ytterligare driftmedel tillskjuts fr o m 2023) 500
Drift av Sösdala simhall (då ingen renovering kommer att genomföras så nollas detta) 0 0
Budget kultur- och fritidsnämnden 120 755 125 201 129 201
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 459 359 1 526 441 1 532 250
Motorbranchscollege 175 -175
Interna hyreskostnader år 2022 -6 587
Interna lokalvårdskostnader år 2022 1 724
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3 785
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 38 491
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 24 188
Över- och underskottshantering 2022, LOV-skola 1 778
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 79 -79
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 112
Kostnadseffektivisering -2 500 -2500
Effektivisering av gymnasieskolan -2 000
Läromedel via riktade statsbidrag
Speciallärare via riktade statsbidrag
Sociala Team via riktade statsbidrag
Lov skola via riktade statsbidrag
Lärarassistenter via riktade statsbidrag
Språkförskola 1 000 1 000 2 000
Förstärka ElevhälsoTeam 500 500 500
Samverkan Skola-Socialen-Polis- KFF 1 000 500 500
Budgetpropositionen 2022 1 935 -523
Budgetpropositionen 2023 -218 1067 3397
Arbetskläder vid utevistelse till föreskole- och fritidspersonal
(Fr o m 2023 finns 250 tkr i budgeten) -543
Löneökning (fristående verksamhet) 3 600 3 600 3 600
Lokalkostnadsökning (fristående verksamhet) 2 470 200 200
Resursfördelning skola och förskola baserat på den faktiska befolkningen 2021 2 088
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2022 1 298
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2023 2 277 2 277
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2024 -58 -58
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2025 -1282
Budget barn- och utbildningsnämnden 1 526 441 1 532 250 1 541 107

SOCIALNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 193 637 198 375 200 746
Interna hyreskostnader år 2022 -2 652
Interna lokalvårdskostnader år 2022 28
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -325
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 556
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 163
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 67 -67
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 160
Samverkan Fontänhus 1 000 2 000
Samverkan Skola-Socialen-Polis-KFF 1 000 500 500
Kostnadseffektivisering -1 500 -1 500
Budgetpropositionen 2022 523 575
Budgetpropositionen 2023 718 863
Budget socialnämnden 198 375 200 746 201 246
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OMSORGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 117 408 1 181 101 1 206 984
Interna hyreskostnader år 2022 8 156
Interna lokalvårdskostnader år 2022 280
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -2 885
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 29 122
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 25 622
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 755 -755
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 141
Kostnadseffektivisering -3 450 -3 200
Arbetsterapeut i biståndsbedömning 450 200
Vårdbiträden 2 000 2 000 2 000
Kompetenshöjning Usk 1 500 1 500 1 000
Digitalisering årsrika 500 500 1 000
Flytt- och slutstäd Ekegården (180 tkr budgeterades 2022) -180
Budgetpropositionen 2022 680 12 601
Budgetpropositionen 2023 -14 488
Höjd aktivitetsersättning för daglig verksamhet  med 2 kr/dag och brukare 2023+2024 100 100
Resursfördelning äldreomsorg baserat på den faktiska befolkningsmängden 2021 -2 270
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2022 -249
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2023 5 829 5 829
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2024 6 939 6 939
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2025 6 948
Resursfördelning LSS (cirkulär 2022:06 jämförs med 2021:23) -2 408 169 173
Budget omsorgsnämnden 1 181 101 1 206 984 1 210 556

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 29 407 33 789 33 549
Interna hyreskostnader år 2022 -29
Interna lokalvårdskostnader år 2022 0
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -166
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 1 893
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 201
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 665
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 42 -42
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -162
Digitalisering av detaljplaner, GIS-resurs för att stötta i planprocessen, 3D visualisering, 
säkerhetsarbete på förvaltningen 800
Åtgärder för att rädda Finjasjön enl Finjasjögruppen 500 500
Kostnadseffektivisering -500 -500
Budgetpropositionen 2023 223 -198
Kart/Mät E-tjänst+visuell styrning (Fr o m 2023 finns 80 tkr i budgeten) -85
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 33 789 33 549 33 549

Summa nämnder 3 503 225 3 538 167 3 555 400
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Specifikation finansförvaltning

tkr
2023 2024 2025

Egna skatteintäkter 2 485 914 2 639 851 2 745 952
Kommunalekonomisk utjämning 1 018 056 1 040 544 1 038 752
Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 3 503 970 3 680 395 3 784 703

Kommunal fastighetsavgift 127 437 127 437 127 437

Skuldförändring inklusive löneskatt 3 593 4 641 5 366
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -71 232 -71 436 -70 668
Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -162 347 -166 361 -167 631
Försäkringspremie inklusive löneskatt -114 806 -138 570 -28 132
Förvaltningsavgifter KPA -300 -300 -300
Avtalspension (kommunalt avtal) 189 730 193 235 196 870
Löneskatt (kommunalt avtal) 43 450 44 281 45 179
Pensioner -111 912 -134 510 -19 315

Avkastning pensionsmedel 25 000 30 000 35 000
Ränta på likvida medel 150 150 150
Övriga finansiella intäkter 200 200 200
Borgensavgifter från bolagen 15 900 17 200 18 100
Överskottsutdelning från Kommuninvest 600 600 600
Utdelning från Hässlehem AB 4 000 5 000 5 000
Aktieutdelning från HIBAB 0 2 000 2 000
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 8 000 8 000 4 000
Finansiella intäkter 53 850 63 150 65 050

Ränta på lån -31 265 -41 102 -51 942
Övriga finansiella kostnader -222 -233 -227
Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -11 678 -8 514 -4 649
Förvaltararvode -3 000 -3 000 -3 000
Finansiella kostnader -46 165 -52 849 -59 818

Internränta 29 300 29 900 30 200
Oförutsett (KS 3 000 och KF 500) -3 500 -3 500 -3 500
Över- och underskottshantering -2 000 -2 000 -2 000
Ersättning från Hässleholm Miljö AB 139 139 139
Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i
samband med investeringar -115 900 -129 400 -137 300
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 21 946 9 000 10 000
Effektivisera fastighetsbeståndet 4 000 10 000 18 000
Intäktsökning/effektivisering 0 10 756 10 756
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 6 000 0 0
Energieffektivisering i lokaler 4 500 4 500 4 500
Minskning av ordförandeposter, etc 3 000 3 000 3 000
Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 000 -2 000 -2 000
Kostnadsökningar 2022 -1 556 -1 556 -1 556
Kostnadsökningar 2023 -58 016 -77 431 -77 355
Kostnadsökningar 2024 0 -61 749 -82 331
Kostnadsökningar 2025 0 0 -63 663
Övriga kostnader och intäkter -114 088 -210 341 -293 111

Summa finansförvaltning 3 413 092 3 473 282 3 604 946
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Investeringsbudget
NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 47 650 39 680 39 330
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 47 650 39 680 39 330
TEKNISKA NÄMNDEN 164 845 357 706 484 095
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 400 400 400
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 13 755 4 050 3 125
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 150 6 000 10 000
SOCIALNÄMNDEN 600 500 500
OMSORGSNÄMNDEN 2 535 2 750 2 500
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 200 3 020 500
TOTALT 241 135 414 106 540 450
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Specifikation investeringsbudget
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN A-TYP 2023 2024 2025
Budgetposter kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsåtgärder (brandlarm, kameraövervakning, värdeskåp mm) 1 1 800 1 400 1 700
Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor (PDV) 1 2 000 2 000 2 000
Säkerhetsåtgärder (reservkraftverk) 1 400 0 0
KS oförutsedda investeringar * 5 000 5 000 5 000

Klientarbetsplats, chromebooks och iPads till skolan 2 15 785 15 780 15 780
Server och lagring
Accesspunkter utökning
Accesspunkter reinvestering 1 16 915 13 000 7 500
Switchar utökning
Switchar reinvestering
Fastighetsnät
Brandvägg och nexusswitchar
Ospecificerat
Räddningsfordon 1 5 250 0 5 300
Räddningsutrustning 1 500 500 600
Larmkläder 1 0 1 700 0
Larmkläder, värn 1 0 0 500
Inventarier till den ombyggda brandstationen i Hässleholm 1 0 0 800
Övningsanläggning 1 0 300 150
Budget kommunledningsförvaltningen 47 650 39 680 39 330

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Verksamhetsinventarier 2 400 400 400
Budget arbetsmarknadsnämnden 400 400 400

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Komplettering av hjärtstartare i kultur- och fritidslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Bryggdelar till Lursjön 1 225 0 0
Utbyte av konstgräs på Österås IP 1 6 000 0 0
Utbyte till LED-lampor på motionsspår i Hästveda, Tyringe o Bjärnum 1 950 950 950
Meröppna bibliotek tre stycken 1 750 0 0
Inköp Kulturbuss 2 4 000 0 0
Ismaskin till Tyrs Hov 2 0 1 400 0
Fordons- och maskinförnyelse (Österås idrottsplatsområde) 2 350 350 350
Ospecificerat 2 1 380 1 250 1 825
Budget kultur- och fritidsnämnden 13 755 4 050 3 125

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 5 000 6 000 10 000
Inventarier och hörselteknisk utrustning till Silviaskolans hörselskola/förskola 1 5 800 0 0
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 350 0 0
Budget barn- och utbildningsnämnden 11 150 6 000 10 000

SOCIALNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 500 500 500
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 100 0 0
Budget socialnämnden 600 500 500

OMSORGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 1 745 1 450 950
Komplettering av hjärtstartare i omsorgslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Inköp IPAD till årsrika 1 500 1 000 1 000
Ordinärt boende trygghetslarm 2 190 200 550
Budget omsorgsnämnden 2 535 2 750 2 500

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Anskaffning och utbyte av mätinstrument 2 200 400 500
Handläggningssystem till Lantmäteriavdelningen 1 0 2 000 0
Snedbildsfotografering 2 0 620 0
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 200 3 020 500

*) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering
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TEKNISK NÄMND A-TYP 2023 2024 2025
Gata, park och fordon 26 985 26 975 24 500
Asfaltering 1 15 000 15 000 15 000
Grön och trygg livsmiljö med intriktning på trygghetsbelysning 1 1 000 1 500 1 500
Tillgänglighetsanpassning Gata 1 1 000 1 000 1 000
Parkinvesteringsprogram 1 1 000 1 000 1 000
Ombyggnad av torget i Vinslöv enl. Leaderprojekt 1 500 3 000 4 000
Lekplatsförnyelse 1 1 000 500 1 000
Fordons- och maskinförnyelse inom gata, park och fastighet 2 7 485 4 975 1 000

Fastighet 69 985 68 000 71 500
Fastighetsinventarier och köksutrustning 1 2 000 2 000 2 000
Maskinförnyelse/modernisering av maskinpark inom serviceavdelningen 2 1 660 1 000 1 000
Installation av duschväggar i duschutrymmen som skolan använder 1 625 0 0
Smärre lokalförändringar 1 1 000 1 000 1 500
Energi- och miljöbesparingsprojekt 1 4 000 4 000 4 000
Solenergi 1 3 500 2 800 4 000
Myndighetskrav (arbetsmiljö, elsäkerhet och tillgänglighetsanpassning) 1 1 700 1 700 2 000
Reinvestering i fastigheter inkl. felavhjälpande reinvesteringar och inkl. 
ventilationsombyggnad (OVK-åtgärder) Reinvestering avser ej Qpoolen 1 55 000 55 000 55 000
Grön och trygg livsmiljö (fastighet) 1 500 500 2 000

Fastighetsprojekt 49 200 242 731 343 230
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69. 
(Investeringarna görs i samband med fastighetsstrateg) 1
Nytt badhus på Österås, KF-beslut, 210607, § 160 1
Ny lokalisering för Familjens hus 1
Nytt ridhus på Österås samt köp av befintlig anläggning 1
Ny förskola i Ballingslöv 1
Restaurangskolan, renovering 1
Vittsjö skola, nybyggnation av lokaler som är knuta till gamla skolan 1
Vittsjö förskola 1
Ny skola Vinslöv Furutorpskolan 2.0 1
Renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv 
(ytterligare 3 mnkr 2023 enl. beslut i KS, § 101, 2022-06-15) 1
Lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och Silviaskolans 
lokalsituation, nybyggnation av förskola och gymnastikhall vid Grönängsskolan 1
Lokalförändring räddningstjänstens station i Hässleholm 1
Lokalförändring för Ge & Få 1

Exploateringsverksamhet 18 675 20 000 44 865
Exploateringsprogrammet 1
Ny regnpark Lille Mats, Gäddastorp 4:13  1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 1
Bostadsområde, del av Norra Vankiva 1
Björklunda området 1
Villatomter och småhus 
Villatomter och småhus i hela kommunen 1
Ny industrimark stationsorterna 1
Ny industrimark i Hässleholm 1

Budget teknisk nämnd 164 845 357 706 484 095

SUMMA 241 135 414 106 540 450

Omsättningstillgångar A-TYP 2023 2024 2025
Exploateringsverksamhet 3 335 1 633 4 000
Exploateringsprogrammet 1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 
Bostadsområde, del av Norra Vankiva
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Resultatbudget 2023-2025
Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter 1 666,0 684,128 702,8 694,6 695,6
Verksamhetens kostnader 2 -3 862,0 -4 017,025 -4 219,4 -4 366,9 -4 352,2
Avskrivningar 3 -188,3 -214,650 -212,6 -210,7 -211,2
Verksamhetens nettokostnader -3 384,3 -3 547,547 -3 729,2 -3 883,0 -3 867,8

Skatteintäkter 4 2 313,3 2 427,487 2 485,9 2 639,9 2 746,0
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 099,8 1 127,854 1 145,5 1 168,0 1 166,2
Verksamhetens resultat 28,9 7,795 -97,8 -75,2 44,3

Finansiella intäkter 6 201,4 48,851 53,850 63,150 65,050
Finansiella kostnader 7 -8,6 -170,830 -46,165 -52,849 -59,818
Resultat före extraordinära poster 221,8 -114,184 -90,1 -64,9 49,5

Extraordinära intäkter 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Årests resultat: förändring av eget kapital 221,8 -114,184 -90,1 -64,9 49,5
DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 90,1 64,9 0,0
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0,0 0,0 49,5

Nyckeltal, resultatbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Andel av skatteintäkterna
 - att betala verksamhetens nettokostnader, % 99,2 99,8 102,7 102,0 98,9
Finansnetto, mnkr 192,9 -122,0 7,7 10,3 5,2
Årets resultat/skatteintäkter och utjämning, % 6,5 -3,2 -2,5 -1,7 1,3
Självfinansieringsgrad av investeringar, % 60% 57% 51% 35% 48%

Kassaflödesbudget 2023-2025
251,3

Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten
Årets resultat 221,8 -114,2 -90,1 -64,9 49,5
Justering för byte av redovisningsprincip för värdering av exploa 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för av- och nedskrivningar 188,3 214,7 212,6 210,7 211,2
Justering för upplösning infrastrukt. bidrag 2,5 2,5 3,3 3,3 3,3
Justering för realisationsvinster -9,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Justering för realisationsförluster 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Justering för värdereglering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för avsättning till pensioner 6,9 21,5 8,1 3,9 -0,7
Justering för avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

418,2 124,6 133,9 153,0 263,4

Ökning(-)/minskning(+) av förvaltade pensionstillgångar -158,7 160,5 3,0 3,0 3,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och exploateringsfastigheter -7,8 -0,2 -4,0 -4,0 -4,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 8 -61,0 -118,6 -78,2 54,3 78,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 8 77,3 -104,1 -5,5 3,6 2,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 267,9 62,3 49,1 209,9 343,2

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -447,3 -464,7 -241,1 -414,1 -540,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 532,6 0,0 0,0 0,0
Förändring finansiella leasingavtal -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av övriga finansiella tillgångar -112,4 -6,1 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella tillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -547,2 61,7 -241,1 -414,1 -540,5

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 229,3 0,0 187,0 206,0 198,0
Amortering lån 0,0 -219,6 0,0 0,0 0,0
Förändring leasingskuld 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning (-) av övriga långfristiga skulder -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 10,3 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 1,0 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 250,0 -219,6 197,3 205,7 197,7

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -2,2 -1,7 -0,9

Årets kassaflöde -29,3 -95,6 3,2 -0,2 -0,5
Likvida medel vid årets början 127,6 98,2 2,6 5,7 5,5
Likvida medel vid årets slut 98,2 2,6 5,7 5,5 5,0

Investering i immateriella anläggningstillgångar
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Balansbudget 2023-2025
  UB Budget   UB PLAN   UB PLAN   UB PLAN   UB

mnkr 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11,0 -7,7 3,2 -0,3 2,9 -0,3 2,6 -0,3 2,3
Materiella anläggningstillgångar 3293,7 -274,8 3018,8 28,9 3 047,7 203,7 3 251,4 329,6 3 581,0
Finansiella leasingavtal 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9
Finansiella anläggningstillgångar 200,6 6,1 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7
Summa anläggningstillgångar 3 512,2 -276,5 3235,7 28,5 3 264,2 203,4 3 467,6 329,3 3 796,9

Bidrag till statlig infrastruktur 36,7 -2,5 34,2 -1,2 33,0 -1,6 31,4 -2,4 29,0

Exploateringsfastigheter och förråd 13,2 0,2 13,4 4,0 17,4 4,0 21,4 4,0 25,4
Kortfristiga fordringar 307,0 118,6 425,6 78,2 503,8 -54,3 449,5 -78,2 371,3
Förvaltade pensionsmedel 1413,7 -160,5 1253,2 -3,0 1 250,2 -3,0 1 247,2 -3,0 1 244,2
Kassa och bank 98,2 -95,6 2,6 3,2 5,7 -0,2 5,5 -0,5 5,0
Summa omsättningstillgångar 1 832,2 -137,4 1694,8 82,4 1 777,1 -53,5 1 723,7 -77,7 1 645,9
SUMMA TILLGÅNGAR 5 381,1 -416,4 4964,6 109,8 5 074,4 148,3 5 222,7 249,1 5 471,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Årets resultat 221,8 -124,5 -124,5 -90,1 -90,1 -64,9 -64,9 49,5 49,5
Resultatutjämningsreserv 155,0 10,3 165,3 -90,1 75,2 -64,9 10,3 0,0 10,3
Övrigt eget kapital 2557,1 0,0 2778,9 90,1 2 744,5 64,9 2 719,3 0,0 2 654,4
Summa eget kapital 2933,9 -114,2 2819,7 -90,1 2 729,6 -64,9 2 664,7 49,5 2 714,3

Avsättningar för pensioner 98,5 21,5 120,0 8,1 128,099 3,873 131,972 -0,717 131,255
Avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 98,5 21,5 120,0 8,1 128,1 3,9 132,0 -0,7 131,3

Långfristiga skulder 1630,1 -219,6 1410,4 197,3 1 607,8 205,7 1 813,5 197,7 2 011,2
Kortfristiga skulder 718,5 -104,1 614,4 -5,5 608,9 3,6 612,5 2,6 615,1
Summa skulder 2348,6 -323,7 2024,9 191,8 2 216,7 209,3 2 426,0 200,3 2 626,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 5 381,1 -416,4 4964,6 109,8 5 074,4 148,3 5 222,7 249,1 5 471,8

Nyckeltal, balansbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 54,5 56,8 53,8 51,0 49,6
Soliditet, inkl. pensionsförpliktelser (eget kapital-
pensionsförpl./tillgångar), % 38,1 39,6 36,8 35,2 35,0

PensionsförplikteLse före 1998 886 852 861 828 798
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Noter

1. Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter, Ansvar 20-82 1 503,5 1 562,1 1 562,1 1 562,1 1 562,1
avgår internhyror -336,7 -340,8 -340,8 -340,8 -340,8
avgår övriga interna poster -531,9 -554,5 -554,5 -554,5 -554,5
Finansförvaltningens poster
Realisationsvinster 5,9 0,2 0,0 0,0 0,0
Intäkter från dotterbolag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Trygghetsboende 7,7 7,9 8,0 8,0 8,0
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 1,5 0,0 21,9 9,0 10,0
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
Äldreomsorgssatsning 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Intäktsökning 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8
Övriga intäkter 1,6 9,2 0,0 0,0 0,0
Summa 666,0 684,1 702,8 694,6 695,6

2. Verksamhetens kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Kostnader, ansvar 20-82 -4 878,5 -4 987,7 -5 065,3 -5 100,3 -5 117,5
avgår internhyror 336,7 340,8 340,8 340,8 340,8
avgår övriga interna poster 531,9 554,5 554,5 554,5 554,5
avgår avskrivningar 188,0 214,7 212,6 210,7 211,2
Finansförvaltningens poster
avgår kalkylerade personalomkostnader 123,4 112,9 189,7 193,2 196,9
avgår kalkylerad särskild löneskatt 30,0 28,4 43,5 44,3 45,2
avgår fördelade kapitalkostnader (i-rta) 30,6 24,2 29,3 29,9 30,2
Differens kalkylerade - verkliga arbetsgivaravgifter -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -101,6 -103,8 -186,3 -210,3 -99,1
Pensionsavgifter, individuell del, inkl löneskatt -108,1 -109,7 -162,3 -166,4 -167,6
Förändring avsättning för pensioner, inkl löneskatt -5,4 -19,2 3,6 4,6 5,4
Förändr av sem./övertidsskuld mm 0,0 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0
Realisationsförluster/Nedskrivningar -0,5 -2,6 0,0 0,0 0,0
Exploateringsprojekt (kostnad sålda) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ks/KF Oförutsedda 0,0 -1,9 -3,5 -3,5 -3,5
Över- och underskottshantering 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0
investeringar 0,0 -62,2 -115,9 -129,4 -137,3
Trygghetsboendet Pärlan -8,1 -8,2 -8,0 -8,0 -8,0
Effektivsera fastighetsbeståndet 0,0 10,0 4,0 10,0 18,0
Energieffektivisering i lokaler 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5
Minskning av ordförandeposter, etc 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0
Kostnadsökningar 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsökningar 2022 0,0 -4,8 -1,6 -1,6 -1,6
Kostnadsökningar 2023 0,0 0,0 -58,0 -77,4 -77,4
Kostnadsökningar 2024 0,0 0,0 0,0 -61,7 -82,3
Kostnadsökningar 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,7
Summa -3 862,0 -4 017,0 -4 219,4 -4 366,9 -4 352,2

3. Avskrivningar Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Fastigheter och anläggningar -1,0
Maskiner och inventarier -99,5
Immateriella anläggningstillgångar -87,5
Nedskrivningar -0,3
Summa -188,3 -214,7 -212,6 -210,7 -211,2
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Noter

4. Skatteintäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Preliminär kommunalskatt 2 245,2 2 354,5 2 493,9 2 639,9 2 746,0
Prognostiserad slutavräkning 59,5 54,3 -8,0 0,0 0,0
Justering prognostiserad slutavräkning 8,6 18,7 0,0 0,0 0,0
Summa 2 313,3 2 427,5 2 485,9 2 639,9 2 746,0

5. Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Inkomstutjämning 670,2 728,4 790,9 816,2 842,8
Kostnadsutjämning 53,6 63,3 71,0 71,2 71,4
Regleringsbidrag/avgift 154,9 144,3 99,6 96,4 67,7
Övrigt generellt statsbidrag 30,0 10,5 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 71,6 57,7 56,6 56,8 57,0
Kommunal fastighetsavgift 119,6 123,7 127,4 127,4 127,4
Summa 1 099,8 1 127,9 1 145,5 1 168,0 1 166,2

6. Finansiella intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Ränteintäkter -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Utdelning från koncernföretag 7,0 14,0 12,0 15,0 11,0
Borgensavgifter från koncernföretag 10,0 12,0 15,9 17,2 18,1
Kommuninvest, vinstutdelning 1,3 2,9 0,6 0,6 0,6
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiell intäkt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 180,2 19,6 25,0 30,0 35,0
Summa 201,4 48,9 53,9 63,2 65,1

7. Finansiella kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Räntekostnader på lån -3,7 -5,0 -31,3 -41,1 -51,9
Ränta på pensionsavsättning -1,6 -2,2 -11,7 -8,5 -4,6
Övrig finansiell kostnad -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 0,0 -18,7 0,0 0,0 0,0
Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,7 -2,5 -3,0 -3,0 -3,0
Återföring oreal vinster, pensionsfond 0,0 -142,1 0,0 0,0 0,0
Summa -8,6 -170,8 -46,2 -52,8 -59,8

8. Förändring av kapitalbindning (not endast till budget) Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2022 2023 2024 2025
Slutavräkning 2020 (ökad skuld/fordran 2020, minskad skuld/fordran 2022 -28,7 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2021 (ökad skuld/fordran 2021, minskad skuld/fordran 2023 0,0 -78,2 0,0 78,2
Slutavräkning 2022 (ökad skuld/fordran 2022 (2023)), minskad skuld/fordr -54,3 0,0 54,3 0,0
Individuell del året innan inkl löneskatt (minskad skuld) -93,5 -94,8 -87,2 -88,8
Individuell del innevarande år inkl löneskatt (ökad skuld) 94,8 87,2 88,8 89,4
Kommunal fastighetsavgift (fordran) -16,9 0,0 0,0 0,0
Semesterlöneskuld (ökad skuld) 2,5 2,0 2,0 2,0
Summa -96,1 -83,7 57,9 80,8
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Strategisk plan 2023–2025 

med Budget 2023 och flerårsplan 2024–2025 

för klimat- och social rättvisa. 

 

Prideparaden i Hässleholm 2022 

Hovdala slott 

Slingan i Sösdala 

Foto: Omslag (Arberesha Sabani) 



Miljöpartiets förslag till Strategisk plan med budget 2023 
och flerårsplan 2024-2025 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Miljöpartiets förslag till Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025
antas.

2. Den kommunala skattesatsen fastställs till 21,40 kronor för år 2023.

3. Kommunstyrelsen får under 2023 låna 133 miljoner kronor, internt eller externt,
till investeringar inklusive fastighetsköp.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen följande uppdrag: 

1. Ta fram en plan som leder till att näringslivskontakter har ett tydligt fokus på håll-
bara affärer, hållbart näringsliv, mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvill-
kor. Redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2023.

2. Utreda förutsättningar för införande av en gemensam inloggning, så kallad ”Mina
sidor”, för kommunens olika e-tjänster såsom ansökningar för ekonomiskt bi-
stånd, bygglov med mera. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informations-
ärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023.

Kommunfullmäktige beslutar ge tekniska nämnden följande uppdrag: 

3. Starta arbetet för att införa en värdeskapande fastighetsförvaltning enligt Länssty-
relsen i Skånes metod. Syftet är att nå omfattande energieffektiviseringar (under
100 kwh/m2 i genomsnitt), en livscykelvinst på minst 450 miljoner kronor och en
energibesparing över miljardbelopp på 30 år. Kommunstyrelsen följer upp arbetet
två gånger om året med start i maj 2023.

4. Ta fram en utredning för området Hässleholms Nord i syfte att attrahera investe-
ringar som gynnar en hållbar utveckling, bland annat företag som använder grön
teknik och uppfyller höga miljökrav och producerar varor och tjänster som bidrar
till en hållbar utveckling och till klimatomställningen. Utredningen ska bland annat
innehålla ekonomiska kalkyler och olika förslag på finansiering av områdets ut-
veckling. Utredningen ska redovisas på kommunstyrelsen senaste september
2023.

Kommunfullmäktige beslutar ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden följande 
uppdrag: 

5. Ta fram en miljö- och hållbarhetsstrategi för Hässleholms kommun som behandlar
kommunens agerande i relation till nationella miljömål och Agenda 2030. Det ska
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delredovisas på kommunstyrelsen senast i november 2023 och beslutas i kom-
munfullmäktige senast maj 2024. 

6. Ta fram en plan för ett skyndsamt bildande av 11 tätortsnära naturreservat. Pla-
nen ska delredovisas på kommunstyrelsen senast i juni 2023 och beslutas i kom-
munfullmäktige senast februari 2024.

Kommunfullmäktige beslutar ge barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag: 

7. Genomföra en översyn av hur skollagens demokratiuppdrag genomförs, inklusive
eventuella förbättringsförslag. Det ska redovisas på kommunstyrelsen senaste
september 2023.

8. Utreda möjligheter och hinder för en profilering av kommunens grundskolor i
syfte att öka skolornas attraktivitet och förbättra elevernas motivation och skolre-
sultat. Det ska redovisas på kommunstyrelsen senast september 2023.

9. Utreda, i samråd med tekniska nämnden, att årskurs 7-9 på Linnéskolan och
Läredaskolan organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med hösttermi-
nen 2024. Resultatet av uppdraget ska ske som ett informationsärende på kom-
munstyrelsen den 26 april 2023.

10. Utreda förutsättningar för resursskolor så att inrättandet kan ske under mandat-
perioden. Delredovisning av uppdraget ska ske som ett informationsärende på
kommunstyrelsen den 29 mars 2023.

Kommunfullmäktige beslutar ge arbetsmarknadsnämnden följande uppdrag: 

11. Utreda, i samråd med tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden, en
samlokalisering av arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet i lokaler på Lin-
néskolan där nuvarande årskurs 7-9 inryms. Resultatet av uppdraget ska ske som
ett informationsärende på kommunstyrelsen den 26 september 2023.
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Så styrs Hässleholm 

Vår styrmodell 
I det politiska uppdraget ingår att prioritera och styra 
resurser för att skapa största möjliga mervärde för 
dem som bor och verkar i Hässleholms kommun. 
Styrmodellen fungerar som ett verktyg för att säker-
ställa att den politiska viljeyttringen får genomslags-
kraft i verksamheterna, att verksamheterna håller god 
kvalitet och att en god ekonomisk hushållning säkras i 
hela organisationen. Styrmodellen håller ihop delarna 
och skapar en röd tråd från den politiska visionen till 
det dagliga arbetet som utförs för medborgarna i 
kommunens olika verksamheter.   

Slutstation – vision 
Visionen beskriver hur det ska vara i Hässleholm i 
framtiden och pekar ut den långsiktiga riktningen för 
hela kommunkoncernens arbete.  

Start – nuläge 
Genom att ha koll på nuläget i våra verksamheter är 
det lättare att identifiera vilka utmaningar och möjlig-
heter som kommunen står inför. Samtliga förvalt-
ningar gör en nulägesanalys utifrån sitt grunduppdrag. 
De huvudsakliga resultaten från analysen sammanfat-
tas i en nulägeskarta som blir ett underlag i politikens 
planeringsarbete.  

Strategiska utmaningar med mål  
Utifrån ett helhetsperspektiv prioriterar kommun-
fullmäktige vad kommunen behöver fokusera särskilt 
på under mandatperioden. Prioriteringarna samlas i 
ett mindre antal strategiska utmaningar som gäller 
under minst fyra år. Till varje utmaning kopplas ett 
mindre antal övergripande mål som kommunkoncer-
nen gemensamt ska arbeta för att nå. 

Utvecklingsmål 
Utifrån de strategiska utmaningarna med övergri-
pande mål för kommunkoncernen har nämnderna i 
uppdrag att analysera hur de, utifrån sitt grundupp-
drag, kan bidra till att målen uppfylls och sätta ut-
vecklingsmål för detta arbete. Genom nuläges- och 
omvärldsanalys som grund kvalitetssäkrar nämnderna 
leveransen i sitt grunduppdrag och identifierar brister 
och avvikelser samt behov av utveckling för att leve-
rera en ännu bättre verksamhet till medborgarna och 
de som verkar i Hässleholm. Nämnderna sätter där-
för utvecklingsmål även utifrån detta arbete. Ef-
tersom utvecklingsmålen har en tydlig koppling till 
nämndernas interna resursfördelning fastställs mål 
och internbudget vid samma tillfälle i en nämndplan.   

Verksamhetsplan 
Med utgångspunkt i nämndens utvecklingsmål, de 
ekonomiska förutsättningarna och nuläges- och om-
världsanalys ansvarar förvaltningen för att ta fram en 
verksamhetsplan. Planen beskriver hur verksamheten 
ska arbeta i riktning mot målen. Verksamhetsplanen 
är förvaltningens verktyg i utvecklingsarbetet och där-
för kan aktiviteter revideras eller bytas ut under året.  

Årshjulet 
Under året arbetar vi med planering och uppföljning. 
Detta arbete illustreras i ett årshjul. 

Planering   
Den politiska planeringen omfattar prioritering av 
strategiska utmaningar med övergripande mål för 
mandatperioden och fastställande av drift- och inve-
steringsbudget för Hässleholms kommun.  

I mars bjuder kommunstyrelsen in nämndernas ar-
betsutskott och förvaltningschefer samt kommunala 
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bolag till en nulägesdialog för en dialog om nuläget och 
identifierade utmaningar i våra olika verksamheter.  
I juni beslutar kommunfullmäktige om inriktning och 
ekonomisk tilldelning i drift- och investeringsbudge-
ten (Strategisk plan med budget och flerårsplan).  

Under våren och hösten bjuder kommunstyrelsens 
arbetsutskott in de helägda bolagen till en dialog uti-
från ägardirektiven och de strategiska utmaningarna 
som prioriterats för mandatperioden.  

I november fastställer nämnderna nämndplan med 
utvecklingsmål och internbudget. I samband med 
detta tar förvaltningen fram sin verksamhetsplan.  

Uppföljning   
Uppföljning görs genom att verksamhet, mål och 
ekonomi följs upp och analyseras i nämnderna och de 
kommunala bolagen.  

Tre gånger om året redovisar nämnderna en månads-
uppföljning med ekonomisk prognos för helåret till 
kommunstyrelsen.  

Delårsrapporten avser perioden januari – augusti och 
innehåller en kommunövergripande redovisning av 
verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat 
hittills under året. I samband med delårsbokslutet 
bjuder kommunstyrelsens arbetsutskott in nämnder-
nas arbetsutskott och förvaltningschefer till en resul-
tatdialog utifrån prognosen som presenteras i delårs-
bokslutet. Fokus för dialogen är också kommunens  

strategiska utmaningar och pågående arbete för att nå 
de övergripande målen.  

Årsredovisningen motsvarar delårsrapporten men 
omfattar hela året. Årsredovisningen innehåller 
nämndernas verksamhetsberättelser där utvecklings-
målen och det ekonomiska utfallet för helåret följs 
upp. De kommunala bolagen redovisar också verk-
samhetsberättelse och resultaträkning för året. 
Måluppfyllelsen och arbetet med de strategiska utma-
ningarna för året redovisas på koncernnivå.  

Intern kontroll är en del av nämndernas arbete med 
kvalitetssäkring. Varje nämnd godkänner årligen en 
intern kontrollplan som bygger på en risk- och vä-
sentlighetsanalys av de huvudsakliga arbetsmomenten 
som ingår i nämndens uppdrag. Analysen komplette-
ras med en granskningsrapport som innehåller resul-
tatet av föregående års interna kontroll.  

MILJÖPARTIETS FÖRSLAG

5



Strategiska utmaningar och mål 2023–2026 

”Hässleholm är en viktig knutpunkt i Sverige. 
Här möts människor för att leva, uppleva, ar-
beta och lära i en kommun präglad av föränd-
ring och med en ambition att utvecklas.”  

- Vision Hässleholms kommun

Hållbar ekonomisk utveckling
Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättning-
arna för att säkra människors jobb och sociala trygg-
het. Vi har ett ansvar för kommande generationer ge-
nom att kostnaderna idag inte ska vara större än in-
täkterna. Samtidigt ska vi skapa utrymme för kvali-
tetsförbättringar och investera i utvecklingen av Häss-
leholms kommun. Varje skattekrona ska användas på 
ett effektivt sätt.  

Övergripande mål 
• Hässleholms kommunkoncern har tydliga finansi-

ella mål för hela verksamheten som bidrar till en
långsiktigt god ekonomisk hushållning.

• Hässleholms kommun ska ha en hållbar investe-
ring.

• Hässleholms kommun ska ha en klimateffektiv
och värdeskapande fastighetsförvaltning.

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

För perioden 2023–2026 har kommunfullmäktige be-
slutat om fyra strategiska utmaningar och sju mål som 
anger riktningen för kommunkoncernens arbete. Ut-
gångspunkten är Hässleholms vision och de utma-
ningar vi står inför. Nedan följer en kort beskrivning 
av respektive strategisk utmaning och tillhörande mål. 
Kopplat till varje utmaning anges även ett antal indi-
katorer vars utveckling vi följer under mandatperi-
oden.  

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Verksamhetens nettokostnader i förhållande 

till skatteintäkterna, andel
Minskning,

(under 99 procent)
99,2 procent 99,8 procent 

Kommunstyrelsens och nämndernas 

samlade budgetföljsamhet, andel 
Förbättring/

budget i balans

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Budgetavvikelse:

-0,3 procent

Självfinansieringsgrad av investeringar - 

årets resultat (exkl. avkastning på 

pensionskapitalet som återinvesterats) i 

förhållande till nettoinvesteringar, andel 

Ökning 69 procent 60 procent 

Akut/oplanerat underhållsarbete i 

kommunens fastigheter, kr
Minskning basår 2022

Investeringsprojekt inom kommunkoncernen 

som finansieras via gröna lån, antal Ökning 0

MILJÖPARTIETS FÖRSLAG

6



En attraktiv plats för medbor-
gare och företag  
I Hässleholms kommun erbjuds både stad och lands-
bygd. Vi har nära till natursköna miljöer, samtidigt 
som omvärlden är nära Hässleholm eftersom vi är en 
knutpunkt. Vi vill stärka attraktionskraften kring vår 
plats och den gemensamma riktningen framåt.  

Övergripande mål 
• I Hässleholms kommun finns det bra förutsätt-

ningar för ett hållbart liv. Här finns ett gott före-
tagsklimat.

• Hässleholms kommuns kontakter med näringsli-
vet ska kännetecknas av fokus på service, förstå-
else och samverkan som skapar förutsättningar för
hållbara affärer och ett hållbart företagande.

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Företagsklimat enligt SKR:s Insiktsmätning, 

totalt Nöjd-Kund-Index
Ökning NKI: 73 NKI: 70

Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs 

mätning, ranking
Ökning 

Plats:

240
Plats: 

253

Tillgänglig kommunal verksamhetsmark (för 

etablering av industri, handel mm), kvm
Ökning 170 552 kvm

Andel företag som är verksamma inom 

gröna näringar, andel 
Ökning 25,2 procent 24,5 proent 

SCB:s medborgarundersökning: Andel som 

tycker att kommunens arbete för att minska 

miljö- och klimatpåverkan i sina 

verksamheter fungerar bra

Ökning 66 procent

SCB:s medborgarundersökning: Andel som 

andel som tycker att kommunens 

information om vad man kan göra för att 

minska sin egen miljö- och klimatpåverkan 

är bra

Ökning 59 procent

SCB:s medborgarundersökning: Andel som 

anser att kommunen är en bra plats att bo 

och leva på, (andel)

Ökning 83 procent

Befolkningstillväxt i Hässleholms tätort, 

antal invånare
Ökning 19 435 19 561

Befolkningstillväxt utanför Hässleholms 

tätort, antal invånare
Ökning 32 575 32 748

Flyttnetto Hässleholms kommun, antal 

invånare
Ökning -194 94
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Livskvalitet och trygghet – hela 
livet 
Tillit och trygghet går hand i hand. Vi vill ha en ut-
veckling där både tillit och trygghet ökar i samhället. 
Människors säkerhet och trygghet handlar både om 
den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den 
enskildes tillit till samhället, medmänniskor, upple-
velse av social tillhörighet och delaktighet. Självför-
sörjning är en nyckel till delaktighet i samhället och 
en förutsättning för individens självständighet. Samti-
digt ser vi att de sociala skillnaderna i samhället ökar. 
Fler grupper står långt ifrån arbetsmarknaden. Ar-
betslösheten är högst hos dem med låg utbildnings- 
nivå. Vi vill vända trenden. Hässleholm ska vara en 
trygg plats där tilliten är hög.  

Övergripande mål 
• I Hässleholms kommun ska alla barn få bli sitt

bästa. Hässleholms kommun lägger grunden till
ett självständigt liv.

• I Hässleholms kommun ges förutsättningar för
fler invånare att komma i arbete.

• I Hässleholms kommun upplevs utemiljön som
välkomnande och trygg.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde, 

kommunala skolor
Ökning 216,3 209,3

Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel
Ökning 78 procent 77,9 procent

Skolinspektionens enkät: Elever i åk 9 

som känner sig trygga i skolan, andel 
Ökning 82,7 procent 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 

kommunala skolor, andel
Ökning 64,5 procent 63,8 procent

Personer med daglig verksamhet som 

har en aktuell genomförandeplan som 

innehåller individuellt utformade mål, 

andel

Ökning 93 procent

Lämnat etableringsuppdraget och börjat 

arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), andel 

Ökning 25 procent 19 procent

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel 
Minskning 49,1 procent 52,5 procent

Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, 

andel av befolkningen
Minskning 9,0 procent 8,3 procent

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som känner sig trygga utomhus i 

området där de bor när det är mörkt ute, 

andel

Ökning 66 proent

SCB:s medborgarundersökning: Andel 

som känner sig trygga utomhus i 

området där de bor när det är ljust ute, 

andel

Ökning 92 procent

Polisens trygghetsmätning: 

Problemindex mellan 0-6, där ett lågt 

värde tyder på en hög upplevd trygghet 

Minskning 2,47 2,69
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Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjningen inom kommuner och reg-
ioner är en utmaning kommande år med stora pens-
ionsavgångar, brist på utbildad personal och svårig-
heter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Hårdare kon-
kurrens om kompetens ställer ökade krav på Hässle-
holms kommun som en attraktiv arbetsgivare. Vi ska 
erbjuda flexibla arbetssätt och en frisk, kreativ ar-
betsmiljö. Ledare och medarbetare ges förutsättningar 
att utveckla välfärdsuppdraget.  
 
Övergripande mål  
• I Hässleholms kommunkoncern arbetar vi med 

tillit och medskapande där medarbetarna är del-
aktiga i utvecklingen av de tjänster och den service 
vi levererar.  

• Hässleholms kommun tar fram en plan för strate-
gisk kompetensförsörjning med fokus på miljö 
och hållbarhet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Heltidsanställda med månadslön, andel Ökning 61 procent 62 procent

Medarbetarenkäten: HME-index (hållbart 

medarbetarengagemang) utifrån 

begreppen: motivation, ledning och 

styrning, samlat värde

Ökning 80 78

Total sjukfrånvaro bland anställda med 

månadslön, andel
Ökning 7,0 procent 7,9 procent

MILJÖPARTIETS FÖRSLAG

9



Grön och klimatsmart kommun  
Klimatförändringarna är här och påverkar oss alla. 
Utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfär-
den för kommuninvånarna. Kommunen måste vara 
med och bidra till att landet når sina klimatmål. Häss-
leholms kommun ligger ruskigt dåligt till i rankingar 
för miljöbästa kommuner. Det är hög tid att börja 
jobba med avgörande frågor för barnens framtid. 
Den biologiska mångfalden minskar ständigt. Vi be-
höver säkerställa naturens förmåga att leverera mat, 
vatten och frisk luft för våra invånare. Miljöskyddet 
måste gå hand i hand med social utveckling. Ingen 
ska lämnas efter. Bättre stadsmiljöer är en bra förut-
sättningen för en friskare befolkning. 
 
 
Övergripande mål  

• Hässleholms kommun ska ha en hållbar kon-
sumtion.  

• Hässleholms kommuns verksamheter ska 
vara energieffektiva och fossilbränslefria. 

• Hässleholms kommuns transporter ska vara 
energieffektiva och fossilbränslefria. 

• Hässleholms kommun ska skydda värdefull 
natur. 

• Hässleholms kommuns stadsplanering ska bli 
mer hållbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömning av trend 
Trenden för indikatorerna baseras på en sammanvägd 
bedömning av resultatet de senaste fem åren om jäm-
förelsedata finns tillgänglig. Trenden beskrivs utifrån 
en tregradig skala:  
 

 
Utvecklingen går åt rätt håll 

 
Ingen tydlig förändring  

 
Utvecklingen går åt fel håll 

 

 

Indikatorer
Förväntad 

resultatnivå

Föregående 

mätning
Senaste mätning Trend

Gång- och cykelvägar i Hässleholms 

kommun, km 
Ökning ca 100 km 

Inköp av kött, fågel fisk i Hässleholms 

kommuns verksamheter 
Minskning ca 139 ton

Andel av kommunkoncernens inköpta 

inventarier som är återanvända 
Ökning basår 2022

Avyttring av Hässleholms kommuns tre 

kvarvarande oljepannor, antal 
Ökning

Avyttring 2 

oljepannor 

Antal fordon som drivs med fossila 

bränslen i kommunkoncernens fordonsflotta
Minskning basår 2022
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Ekonomistyrningsprinciper 2023-2025 
 
Nämndplan med internbudget 
Nämnderna/styrelsen ska fastställa en nämndplan samt inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget 
på detaljnivå senast den 28 februari 2023. Nämnderna har möjlighet att arbeta fram utvecklingsmålen i nämnd-
planen under första kvartalet 2023.  
 

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 2023. 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 2023-2025 
 
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 1,25 procent för 2023, vilket är en höjning med 0,25 pro-
centenheter jämfört med 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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Driftbudget
  

NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 178 551 173 039 171 039
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 178 551 173 039 171 039
TEKNISKA NÄMNDEN 103 915 101 137 99 241
KOMMUNREVISIONEN 1 964 1 864 1 864
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 156 984 156 347 156 347
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 116 534 116 680 119 080
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 525 191 1 528 600 1 534 457
SOCIALNÄMNDEN 196 975 196 846 196 846
OMSORGSNÄMNDEN 1 177 101 1 198 984 1 198 556
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 34 989 34 249 34 249
SUMMA NÄMNDER 3 492 204 3 507 746 3 511 679

FINANSFÖRVALTNINGEN 3 439 357 3 467 410 3 597 641

ÅRETS RESULTAT -52 848 -40 336 85 962

DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN 52 848 40 336 0
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0 0 85 962

MILJÖPARTIETS FÖRSLAG
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 2023 2024 2025
KF-plan 175 050 178 551 173 039
Interna hyreskostnader år 2022 319
Interna lokalvårdskostnader år 2022 17
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -446
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 4 844
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 302
Utökning av arkivpersonal, KS 220428 § 76 578
Driftbidrag till Vittsjö GIK avseende belysning på Vittsjö IP, KS 220511 § 83
(Totalt 1,4 mnkr under 2022-2023) 700 -700
Medlemskap i Energikontoret Sydost, KS 220831 § 126 55
Tillköp av kollektivtrafik 2023 för stadsbusslinjerna 1-3, KS AU 220615 § 67 489 -489
Verksamhetssystem till överförmyndaren, KS AU 220216 § 27 26
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad -1 334 -46
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -74
Budgetproppen 2020, Kommunal räddningstjänst 200
Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och anställda
(KF återremitterade ärendet 221024, § 107) 0 0
Nytt tillskott 3 000
Förebyggande säkerhetsarbete 750
Avveckling av Europaforum från och med den 1 jan 2023 0 0
Avveckling av Nya stambanor från och med den 1 jan 2023 0 0
Europaforum 400
Samordning inför nya stambanor 500
Kostnadseffektivisering -2 750 -3 000
Omorganisation inom tillväxtavdelningen med prioritering av näringslivet -1 500 -1 500
Outdoor Hässleholm, KS AU 210818, § 89 (200 tkr finns i budgeten sedan tidigare) -200
Driftbidrag till Sösdala IF avs. delfinansiering av projekt Mötesplats Hanåsvallen
(1,8 mnkr dras bort 2023 eftersom det budgeterade 1,8 mnkr 2022) -1 800
Ekonomikompetens med inriktning mot bolagsekonomi
(675 tkr budgeterades 2022) -675
Utredningsuppdrag, framtida arbetssätt för administrativ personal
(500 tkr budgeterades 2022) -500
Visselblåsarorganisation (Fr o m 2023 finns 200 tkr 450 tkr i budgeten) 0
Medfinansiering Leader KS 220831, § 122 (1 100 tkr finns i budget 2023, 973 tkr/år finns 2024-2027) -127
RKR-val (3 mnkr budgeterades 2022) -3 000
Europaparlaments-val 2 000 -2 000
Ökad numerär på Hässleholms station till 1 YB+1 SL+4 brandmän 
(Totalt finns 2,8 mnkr budgeterat) 1 400
Kombinationstjänster RIB (projektanställningar under 3 år)
(Totalt finns 1,45 mnkr i budgeten till och med 2023) -1 450
Budget kommunledningsförvaltning 178 551 173 039 171 039

TEKNISK NÄMND 2023 2024 2025
KF-plan 101 018 103 915 101 137
Interna hyreskostnader år 2022 -1 761
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -167
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -410
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 7 458
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 990
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 562
Hjärtstartare, inköp av 1 st. 20 -20
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 300 -300
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -82
Utredningar och förstudier för markföroreningar 500
Kostnadseffektivisering -1 000 -1 000 -1 000
Projekt värdeskapande och energieffektiv fastighetsförvaltning 2 000
Effektivisering av mediakostnader -750 -750
Genomförandet av åtgärdsplan för Finjansjön 750
Organisationsförändring av strategisk lokalförsörjning
(Totalt finns det 2 450 tkr i budgeten) -750
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69, tillfällig förstärkning 2022-2023 -2 593 -567
Utredning om införande av p-skiva (50 tkr budgeterades 2022) -50
Införa p-skiva i centrala delar av Hässleholm C 0
Förstudie och detaljplanekostnad  Åhusfältet
(TN har sedan tidigare fått 1,5 mnkr i budget) -1 500
Avetablering skolmoduler Bjärnums skola -400
Avetablering av befintlig modulförskola i Tormestorp -500
Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 -470 -141 -146
Budget teknisk nämnd 103 915 101 137 99 241

Specifikation driftbudget
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KOMMUNREVISION 2023 2024 2025
KF-plan 1 853 1 964 1 864
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 14
Dubbel revision under tre månader, utbildning av nya 100 -100
Budget kommunrevision 1 964 1 864 1 864

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 145 715 156 984 156 347
Interna hyreskostnader år 2022 -4 285
Interna lokalvårdskostnader år 2022 -311
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -429
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 606
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 191
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 37 -37
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -97
Nytt tillskott ekonomiskt bistånd 11 000
Kostnadseffektivisering -600 -600
Budgetpropositionen 2022 157
Budget arbetsmarknadsnämnden 156 984 156 347 156 347

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 117 979 116 534 116 680
Interna hyreskostnader år 2022 -5 203
Interna lokalvårdskostnader år 2022 284
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -187
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 2 116
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 089
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 54 -54
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 2
Fritidsgårdar i samtliga tätorter 1 400 1 400 1 400
Utökning av fritidsgårdsverksamhet i kransorter
(KFN erhöll 1,0 mnkr i budget 2022) -1 000
Framtida ungdomsverksamhet och lokalisering, KS 220202, § 13
(Belopp framskjutet ift KS-beslutet) 0 0 1 000
Fritidsbank i Hässleholms kommun, KS 220615, § 107
(Kommer ej att prioriteras under planperioden) 0
Kostnadseffektivisering -1 200 -1 200
Omprioritering mot ungdomsverksamhet på Mötesplats Ljungdala 0 0
Intäktsökning Hovdala -300
Personal- och driftkostnader-Markan & Mötesplats Ljungdala, KF 210830, § 179
(Inga ytterligare driftmedel tillskjuts fr o m 2023) 0
Bidrag till studieförbunden 1 500
Drift av Sösdala simhall (inga anbud inkomna, avvaktar renovering) 0 0
Budget kultur- och fritidsnämnden 116 534 116 680 119 080

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 459 359 1 525 191 1 528 600
Motorbranchscollege 175 -175
Interna hyreskostnader år 2022 -6 587
Interna lokalvårdskostnader år 2022 1 724
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -3 785
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 38 491
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 24 188
Över- och underskottshantering 2022, LOV-skola 1 778
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 79 -79
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 112
Kostnadseffektivisering -2 500 -2500
Effektivisering av gymnasieskolan -2 000
Budgetpropositionen 2022 1 935 -523
Budgetpropositionen 2023 -218 1067 3397
Arbetskläder vid utevistelse till föreskole- och fritidspersonal
(Fr o m 2023 finns 250 tkr i budgeten) -543
Mensskydd i kommunens skolor 250 100
Utredning om möjligheter och hinder för profilering av kommunens skolor 500 -500
Nytt tillskott till Kulturskolan 500
Löneökning (fristående verksamhet) 3 600 3 600 3 600
Lokalkostnadsökning (fristående verksamhet) 2 470 200 200
Resursfördelning skola och förskola baserat på den faktiska befolkningen 2021 2 088
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2022 1 298
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2023 2 277 2 277
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2024 -58 -58
Resursfördelning skola och förskola baserat på SCB:s nya befolkningsprog 2025 -1282
Budget barn- och utbildningsnämnden 1 525 191 1 528 600 1 534 457
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SOCIALNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 193 637 196 975 196 846
Interna hyreskostnader år 2022 -2 652
Interna lokalvårdskostnader år 2022 28
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -325
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 3 556
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 2 163
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 67 -67
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 160
Kostnadseffektivisering -1 500 -1 500
Förebygga hedersrelaterat våld i nära relationer (personalförstärkning) 600
Budgetpropositionen 2022 523 575
Budgetpropositionen 2023 718 863
Budget socialnämnden 196 975 196 846 196 846

OMSORGSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 1 117 408 1 177 101 1 198 984
Interna hyreskostnader år 2022 8 156
Interna lokalvårdskostnader år 2022 280
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -2 885
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 29 122
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 25 622
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 755 -755
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter 141
Kostnadseffektivisering -3 450 -3 200
Arbetsterapeut i biståndsbedömning 450 200
Flytt- och slutstäd Ekegården (180 tkr budgeterades 2022) -180
Budgetpropositionen 2022 680 12 601
Budgetpropositionen 2023 -14 488
Höjd aktivitetsersättning för daglig verksamhet  med 2 kr/dag och brukare 2023+2024 100 100
Resursfördelning äldreomsorg baserat på den faktiska befolkningsmängden 2021 -2 270
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2022 -249
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2023 5 829 5 829
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2024 6 939 6 939
Resursfördelning äldreomsorg baserat på SCB:s nya befolkningsprognos 2025 6 948
Resursfördelning LSS (cirkulär 2022:06 jämförs med 2021:23) -2 408 169 173
Budget omsorgsnämnden 1 177 101 1 198 984 1 198 556

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 2023 2024 2025
KF-plan 29 407 34 989 34 249
Interna hyreskostnader år 2022 -29
Interna lokalvårdskostnader år 2022 0
Över- och underskottshantering 2022, förändrat PO-pålägg ift prel. PO 2022 -166
PREL. förändrat PO-pålägg 2023 (höjning från 39,25 till preliminärt 44,53%) 1 893
Helårseffekt 2023 för lönerevision år 2022 1 201
Kompensation anslagstyp 1, enl Ö/U 2022 665
Administrationskostnad för central fordonsenhet 2023, fr om 2024 ska adm vara självfinansierad 42 -42
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna fr o m 2023 avs. kontaktcenter -162
Digitalisering av detaljplaner, GIS-resurs för att stötta i planprocessen, 3D visualisering, 
säkerhetsarbete på förvaltningen 800
Kostnadseffektivisering -500 -500
Budgetpropositionen 2023 223 -198
Strategiarbete miljö, kulturmiljö och hållbarhet 1 400
Inventering naturvård 300
Kart/Mät E-tjänst+visuell styrning (Fr o m 2023 finns 80 tkr i budgeten) -85
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 34 989 34 249 34 249

Summa nämnder 3 492 204 3 507 746 3 511 679
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Specifikation finansförvaltning
tkr

2023 2024 2025
Egna skatteintäkter 2 504 395 2 618 321 2 726 432
Kommunalekonomisk utjämning 1 018 056 1 040 544 1 038 752
Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 3 522 450 3 658 865 3 765 184

Kommunal fastighetsavgift 127 437 127 437 127 437

Skuldförändring inklusive löneskatt 3 593 4 641 5 366
Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -71 232 -71 436 -70 668
Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -162 347 -166 361 -167 631
Försäkringspremie inklusive löneskatt -114 806 -138 570 -28 132
Förvaltningsavgifter KPA -300 -300 -300
Avtalspension (kommunalt avtal) 189 730 193 235 196 870
Löneskatt (kommunalt avtal) 43 450 44 281 45 179
Pensioner -111 912 -134 510 -19 315

Avkastning pensionsmedel 25 000 25 000 25 000
Ränta på likvida medel 150 150 150
Övriga finansiella intäkter 200 200 200
Borgensavgifter från bolagen 15 900 17 200 18 100
Överskottsutdelning från Kommuninvest 600 600 600
Utdelning från Hässlehem AB 4 000 5 000 5 000
Aktieutdelning från HIBAB 0 2 000 2 000
Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 8 000 8 000 4 000
Finansiella intäkter 53 850 58 150 55 050

Ränta på lån -30 781 -39 288 -47 872
Övriga finansiella kostnader -222 -233 -227
Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -11 678 -8 514 -4 649
Förvaltararvode -3 000 -3 000 -3 000
Finansiella kostnader -45 681 -51 035 -55 748

Internränta 29 300 29 700 30 000
Oförutsett (KS 3 000 och KF 500) -3 500 -3 500 -3 500
Över- och underskottshantering -2 000 -2 000 -2 000
Ersättning från Hässleholm Miljö AB 139 139 139
Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i 
samband med investeringar -115 900 -129 000 -136 600
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 21 946 0 0
Effektivisera fastighetsbeståndet 4 000 5 000 13 000
Värdeskapande och energieffektiv fastighetsförvaltning 10 000 30 000 30 000
Laddstolpar till hemtjänstens fordon 
(hyresökning för de äldreboende som hyrs av bl a Hässlehem) 300 300 300
Intäktsökning/effektivisering 0 16 100 16 100
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 6 000 0 0
Energieffektivisering i lokaler 4 500 4 500 4 500
Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 000 -2 000 -2 000
Kostnadsökningar 2022 -1 556 -1 556 -1 556
Kostnadsökningar 2023 -58 016 -77 431 -77 355
Kostnadsökningar 2024 0 -61 749 -82 331
Kostnadsökningar 2025 0 0 -63 663
Övriga kostnader och intäkter -106 788 -191 497 -274 967

Summa finansförvaltning 3 439 357 3 467 410 3 597 641
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Investeringsbudget
NÄMND/FÖRVALTNING 2023 2024 2025
KOMMUNSTYRELSEN 47 450 38 930 38 930
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 47 450 38 930 38 930
TEKNISKA NÄMNDEN 152 470 358 406 356 770
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 400 400 400
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 10 055 2 750 4 625
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 11 450 6 100 10 100
SOCIALNÄMNDEN 600 500 500
OMSORGSNÄMNDEN 2 035 1 750 1 500
MILJÖ - OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 200 3 020 500
TOTALT 224 660 411 856 413 325
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Specifikation investeringsbudget  
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN A-TYP 2023 2024 2025
Budgetposter kommunledningsförvaltningen
Säkerhetsåtgärder (brandlarm, kameraövervakning, värdeskåp mm) 1 1 600 650 1 300
Säkerhetsåtgärder i skolor och förskolor (PDV) 1 2 000 2 000 2 000
Säkerhetsåtgärder (reservkraftverk) 1 400 0 0
KS oförutsedda investeringar * 5 000 5 000 5 000

Klientarbetsplats, chromebooks och iPads till skolan 2 15 785 15 780 15 780
Server och lagring
Accesspunkter utökning
Accesspunkter reinvestering 1 16 915 13 000 7 500
Switchar utökning
Switchar reinvestering
Fastighetsnät
Brandvägg och nexusswitchar
Ospecificerat
Räddningsfordon 1 5 250 0 5 300
Räddningsutrustning 1 500 500 600
Larmkläder 1 0 1 700 0
Larmkläder, värn 1 0 0 500
Inventarier till den ombyggda brandstationen i Hässleholm 1 0 0 800
Övningsanläggning 1 0 300 150
Budget kommunledningsförvaltningen 47 450 38 930 38 930

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Verksamhetsinventarier 2 400 400 400
Budget arbetsmarknadsnämnden 400 400 400

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Komplettering av hjärtstartare i kultur- och fritidslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Bryggdelar till Lursjön 1 225 0 0
Utbyte av konstgräs till miljövänligare alternativ på Österås IP 1 6 000 0 0
Utbyte till LED-lampor på motionsspår i Hästveda, Tyringe o Bjärnum 1 950 950 950
Meröppna bibliotek tre stycken 1 750 0 0
Ismaskin till Tyrs Hov 2 0 0 1 400
Fossilfria fordons- och maskinförnyelse (Österås idrottsplatsområde) 2 350 350 350
Fastighetsunderhåll Hovdala (i samråd med Statens fastighetsverk) 1 300 100 100
Ospecificerat 2 1 380 1 250 1 825
Budget kultur- och fritidsnämnden 10 055 2 750 4 625

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 5 000 6 000 10 000
Inventarier och hörselteknisk utrustning till Silviaskolans och Syrsans 
hörselskola/förskola 1 6 000 0 0
Förskola på obekväm arbetstider, inventarier 1 100 100 100
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 350 0 0
Budget barn- och utbildningsnämnden 11 450 6 100 10 100

SOCIALNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 500 500 500
Inventarier till ny lokalisering för Familjens hus   1 100 0 0
Budget socialnämnden 600 500 500

OMSORGSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Ospecificerat 2 1 745 1 450 950
Komplettering av hjärtstartare i omsorgslokaler, KS AU-beslut 220601, § 57 1 100 100 0
Ordinärt boende trygghetslarm 2 190 200 550
Budget omsorgsnämnden 2 035 1 750 1 500

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN A-TYP 2023 2024 2025
Anskaffning och utbyte av mätinstrument 2 200 400 500
Handläggningssystem till Lantmäteriavdelningen 1 0 2 000 0
Snedbildsfotografering 1 0 620 0
Budget miljö- och stadsbyggnadsnämnden 200 3 020 500

*) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering
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TEKNISK NÄMND A-TYP 2023 2024 2025
Gata, park och fordon 25 985 23 975 20 000
Asfaltering 1 7 500 7 500 7 500
Asfaltering och nybyggantion av cykelvägar 1 7 500 7 500 7 500
Grön och trygg livsmiljö med intriktning på ökad biologisk mångfald 1 1 000 1 500 1 500
Tillgänglighetsanpassning Gata 1 1 000 1 000 1 000
Parkinvesteringsprogram 1 1 000 1 000 1 000
Lekplatsförnyelse 1 500 500 500
Fordons- och maskinförnyelse (endast fossilfri drift köps in) 2 7 485 4 975 1 000

Fastighet 65 485 69 200 61 000
Fastighetsinventarier och köksutrustning 1 2 000 2 000 2 000
Maskinförnyelse/modernisering av maskinpark inom serviceavdelningen (endast 
fossilfri drift köps in) 2 1 660 1 000 1 000
Installation av duschväggar i duschutrymmen som skolan använder 1 625 0 0
Smärre lokalförändringar 1 1 000 1 000 1 500
Energi- och miljöbesparingsprojekt 1 8 000 8 000 4 000
Solenergi 1 4 000 4 000 4 000
Myndighetskrav (arbetsmiljö, elsäkerhet och tillgänglighetsanpassning) 1 1 700 1 700 2 000
Reinvestering i fastigheter inkl. felavhjälpande reinvesteringar och inkl. 
ventilationsombyggnad (OVK-åtgärder) Reinvestering avser ej Qpoolen 1 45 000 50 000 45 000
Grön och trygg livsmiljö (fastighet) med fokus på ökad biologisk mångfald 1 1 500 1 500 1 500

Fastighetsprojekt 51 000 242 231 243 230
Samordnad måltidsorganisation, KF 210329, § 69. 
(Investeringarna görs i samband med fastighetsstrateg) 1
Nytt badhus på Österås, KF-beslut, 210607, § 160 1
Ny lokalisering för Familjens hus 1
Nytt ridhus på Österås samt köp av befintlig anläggning 1
Ny förskola i Ballingslöv 1
Restaurangskolan, renovering 1
Vittsjö skola, nybyggnation av lokaler som är knuta till gamla skolan 1
Vittsjö förskola 1
Renovering och utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv 
(ytterligare 3 mnkr 2023 enl. beslut i KS, § 101, 2022-06-15) 1
Lokal- och verksamhetsförändringar för Syrsans hörselförskola och Silviaskolans 
lokalsituation, nybyggnation av förskola och gymnastikhall vid Grönängsskolan 1
Lokalförändring räddningstjänstens station i Hässleholm 1
Lokalförändring för Ge & Få 1

Exploateringsverksamhet 10 000 23 000 32 540
Exploateringsprogrammet 1
Ny regnpark Lille Mats, Gäddastorp 4:13  1
Ytterligare en ny regnpark i kommunen 1
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 1
Bostadsområde, del av Norra Vankiva 1
Villatomter och småhus 1
Bostadsområde Norden - En klimatsmart stadsdel 1
Ny industrimark i Hässleholm 1

Budget teknisk nämnd 152 470 358 406 356 770
 
SUMMA 224 660 411 856 413 325

Omsättningstillgångar A-TYP 2023 2024 2025
Exploateringsverksamhet 3 335 1 633 4 000
Exploateringsprogrammet
Bostadsområde på Backgatan, Hästveda 
Bostadsområde, del av Norra Vankiva
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Resultatbudget 2023-2025
Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter 1 666,0 684,128 702,8 691,0 691,0
Verksamhetens kostnader 2 -3 862,0 -4 017,025 -4 201,3 -4 314,9 -4 287,0
Avskrivningar 3 -188,3 -214,650 -212,4 -209,8 -209,9
Verksamhetens nettokostnader -3 384,3 -3 547,547 -3 710,9 -3 833,8 -3 806,0

Skatteintäkter 4 2 313,3 2 427,487 2 504,4 2 618,3 2 726,4
Generella statsbidrag och utjämning 5 1 099,8 1 127,854 1 145,493 1 168,0 1 166,2
Verksamhetens resultat 28,9 7,795 -61,0 -47,5 86,7

Finansiella intäkter 6 201,4 48,851 53,850 58,150 55,050
Finansiella kostnader 7 -8,6 -170,830 -45,681 -51,035 -55,748
Resultat före extraordinära poster 221,8 -114,184 -52,8 -40,3 86,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0
Årests resultat: förändring av eget kapital 221,8 -114,184 -52,8 -40,3 86,0
DISPONERING FRÅN RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 52,8 40,3 0,0
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT 0,0 0,0 86,0

Nyckeltal, resultatbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Andel av skatteintäkterna
 - att betala verksamhetens nettokostnader, % 99,2 99,8 101,7 101,3 97,8
Finansnetto, mnkr 192,9 -122,0 8,2 7,1 -0,7
Årets resultat/skatteintäkter och utjämning, % 6,5 -3,2 -1,4 -1,1 2,2
Självfinansieringsgrad av investeringar, % 60% 57% 71% 41% 72%

Kassaflödesbudget 2023-2025
251,3

Noter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Den löpande verksamheten
Årets resultat 221,8 -114,2 -52,8 -40,3 86,0
Justering för byte av redovisningsprincip för värdering av exploa 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för av- och nedskrivningar 188,3 214,7 212,4 209,8 209,9
Justering för upplösning infrastrukt. bidrag 2,5 2,5 3,3 3,3 3,3
Justering för realisationsvinster -9,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
Justering för realisationsförluster 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Justering för värdereglering av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för avsättning till pensioner 6,9 21,5 8,1 3,9 -0,7
Justering för avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

418,2 124,6 171,0 176,7 298,5

Ökning(-)/minskning(+) av förvaltade pensionstillgångar -158,7 160,5 3,0 3,0 3,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och exploateringsfastigheter -7,8 -0,2 -4,0 -4,0 -4,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 8 -61,0 -118,6 -78,2 54,3 78,2
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 8 77,3 -104,1 -5,5 3,6 2,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 267,9 62,3 86,2 233,5 378,3

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -447,3 -464,7 -224,7 -411,9 -413,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 532,6 0,0 0,0 0,0
Förändring finansiella leasingavtal -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av övriga finansiella tillgångar -112,4 -6,1 0,0 0,0 0,0
Försäljning av finansiella tillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -547,2 61,7 -224,7 -411,9 -413,3

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 229,3 0,0 133,0 180,0 37,0
Amortering lån 0,0 -219,6 0,0 0,0 0,0
Förändring leasingskuld 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning (-) av övriga långfristiga skulder -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (+) av övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 10,3 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 1,0 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 250,0 -219,6 143,3 179,7 36,7

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -2,2 -1,7 -0,9

Årets kassaflöde -29,3 -95,6 2,7 -0,3 0,8
Likvida medel vid årets början 127,6 98,2 2,6 5,3 5,0
Likvida medel vid årets slut 98,2 2,6 5,3 5,0 5,7

Investering i immateriella anläggningstillgångar
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Balansbudget 2023-2025
  UB Budget   UB PLAN   UB PLAN   UB PLAN   UB

mnkr 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11,0 -7,7 3,2 -0,3 2,9 -0,3 2,6 -0,3 2,3
Materiella anläggningstillgångar 3293,7 -274,8 3018,8 12,6 3 031,4 202,4 3 233,8 203,7 3 437,5
Finansiella leasingavtal 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9 0,0 6,9
Finansiella anläggningstillgångar 200,6 6,1 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7 0,0 206,7
Summa anläggningstillgångar 3 512,2 -276,5 3235,7 12,3 3 248,0 202,1 3 450,0 203,4 3 653,4

Bidrag till statlig infrastruktur 36,7 -2,5 34,2 -1,2 33,0 -1,6 31,4 -2,4 29,0

Exploateringsfastigheter och förråd 13,2 0,2 13,4 4,0 17,4 4,0 21,4 4,0 25,4
Kortfristiga fordringar 307,0 118,6 425,6 78,2 503,8 -54,3 449,5 -78,2 371,3
Förvaltade pensionsmedel 1413,7 -160,5 1253,2 -3,0 1 250,2 -3,0 1 247,2 -3,0 1 244,2
Kassa och bank 98,2 -95,6 2,6 2,7 5,3 -0,3 5,0 0,8 5,7
Summa omsättningstillgångar 1 832,2 -137,4 1694,8 81,9 1 776,7 -53,6 1 723,1 -76,5 1 646,6
SUMMA TILLGÅNGAR 5 381,1 -416,4 4964,6 93,1 5 057,7 146,8 5 204,5 124,5 5 329,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Årets resultat 221,8 -124,5 -124,5 -52,8 -52,8 -40,3 -40,3 86,0 86,0
Resultatutjämningsreserv 155,0 10,3 165,3 -52,8 112,5 -40,3 72,1 0,0 72,1
Övrigt eget kapital 2557,1 0,0 2778,9 52,8 2 707,3 40,3 2 694,8 0,0 2 654,4
Summa eget kapital 2933,9 -114,2 2819,7 -52,8 2 766,9 -40,3 2 726,5 86,0 2 812,5

Avsättningar för pensioner 98,5 21,5 120,0 8,1 128,099 3,873 131,972 -0,717 131,255
Avsättningar för övriga ändamål 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 98,5 21,5 120,0 8,1 128,1 3,9 132,0 -0,7 131,3

Långfristiga skulder 1630,1 -219,6 1410,4 143,3 1 553,8 179,7 1 733,5 36,7 1 770,2
Kortfristiga skulder 718,5 -104,1 614,4 -5,5 608,9 3,6 612,5 2,6 615,1
Summa skulder 2348,6 -323,7 2024,9 137,8 2 162,7 183,3 2 346,0 39,3 2 385,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 5 381,1 -416,4 4964,6 93,1 5 057,7 146,8 5 204,5 124,5 5 329,0

Nyckeltal, balansbudget 2021 2022 2023 2024 2025
Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 54,5 56,8 54,7 52,4 52,8
Soliditet, inkl. pensionsförpliktelser (eget kapital-
pensionsförpl./tillgångar), % 38,1 39,6 37,7 36,5 37,8

PensionsförplikteLse före 1998 886 852 861 828 798
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Noter

1. Verksamhetens intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Verksamhetens intäkter, Ansvar 20-82 1 503,5 1 562,1 1 562,1 1 562,1 1 562,1
avgår internhyror -336,7 -340,8 -340,8 -340,8 -340,8
avgår övriga interna poster -531,9 -554,5 -554,5 -554,5 -554,5
Finansförvaltningens poster
Realisationsvinster 5,9 0,2 0,0 0,0 0,0
Intäkter från dotterbolag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Trygghetsboende 7,7 7,9 8,0 8,0 8,0
Reavinst/reaförlust vid fastighetsförsäljning 1,5 0,0 21,9 0,0 0,0
Bidrag från Sparbanksstiftelsen (Furutorpshallen) 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
Äldreomsorgssatsning 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Intäktsökning 0,0 0,0 0,0 16,1 16,1
Övriga intäkter 1,6 9,2 0,0 0,0 0,0
Summa 666,0 684,1 702,8 691,0 691,0

2. Verksamhetens kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Kostnader, ansvar 20-82 -4 878,5 -4 987,7 -5 054,3 -5 069,8 -5 073,8
avgår internhyror 336,7 340,8 340,8 340,8 340,8
avgår övriga interna poster 531,9 554,5 554,5 554,5 554,5
avgår avskrivningar 188,0 214,7 212,4 209,8 209,9
Finansförvaltningens poster
avgår kalkylerade personalomkostnader 123,4 112,9 189,7 193,2 196,9
avgår kalkylerad särskild löneskatt 30,0 28,4 43,5 44,3 45,2
avgår fördelade kapitalkostnader (i-rta) 30,6 24,2 29,3 29,7 30,0
Differens kalkylerade - verkliga arbetsgivaravgifter -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -101,6 -103,8 -186,3 -210,3 -99,1
Pensionsavgifter, individuell del, inkl löneskatt -108,1 -109,7 -162,3 -166,4 -167,6
Förändring avsättning för pensioner, inkl löneskatt -5,4 -19,2 3,6 4,6 5,4
Förändr av sem./övertidsskuld mm 0,0 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0
Realisationsförluster/Nedskrivningar -0,5 -2,6 0,0 0,0 0,0
Exploateringsprojekt (kostnad sålda) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ks/KF Oförutsedda 0,0 -1,9 -3,5 -3,5 -3,5
Över- och underskottshantering 0,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0       
investeringar 0,0 -62,2 -115,9 -129,0 -136,6
Trygghetsboendet Pärlan -8,1 -8,2 -8,0 -8,0 -8,0
Effektivsera fastighetsbeståndet 0,0 10,0 4,0 5,0 13,0
Värdeskapande och energieffektiv fastighetsförvaltning 0,0 0,0 10,0 30,0 30,0
Laddstolpar till hemtjänstens fordon (hyresökning för de äldrebo       0,0 0,0 0,3 0,3 0,3
Energieffektivisering i lokaler 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5
Kostnadsökningar 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsökningar 2022 0,0 -4,8 -1,6 -1,6 -1,6
Kostnadsökningar 2023 0,0 0,0 -58,0 -77,4 -77,4
Kostnadsökningar 2024 0,0 0,0 0,0 -61,7 -82,3
Kostnadsökningar 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 -63,7
Summa -3 862,0 -4 017,0 -4 201,3 -4 314,9 -4 287,0

3. Avskrivningar Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Fastigheter och anläggningar -1,0
Maskiner och inventarier -99,5
Immateriella anläggningstillgångar -87,5
Nedskrivningar -0,3
Summa -188,3 -214,7 -212,4 -209,8 -209,9
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Noter

4. Skatteintäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Preliminär kommunalskatt 2 245,2 2 354,5 2 512,4 2 618,3 2 726,4
Prognostiserad slutavräkning 59,5 54,3 -8,0 0,0 0,0
Justering prognostiserad slutavräkning 8,6 18,7 0,0 0,0 0,0
Summa 2 313,3 2 427,5 2 504,4 2 618,3 2 726,4

5. Generella statsbidrag och utjämning Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Inkomstutjämning 670,2 728,4 790,9 816,2 842,8
Kostnadsutjämning 53,6 63,3 71,0 71,2 71,4
Regleringsbidrag/avgift 154,9 144,3 99,6 96,4 67,7
Övrigt generellt statsbidrag 30,0 10,5 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 71,6 57,7 56,6 56,8 57,0
Kommunal fastighetsavgift 119,6 123,7 127,4 127,4 127,4
Summa 1 099,8 1 127,9 1 145,5 1 168,0 1 166,2

6. Finansiella intäkter Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Ränteintäkter -0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Utdelning från koncernföretag 7,0 14,0 12,0 15,0 11,0
Borgensavgifter från koncernföretag 10,0 12,0 15,9 17,2 18,1
Kommuninvest, vinstutdelning 1,3 2,9 0,6 0,6 0,6
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiell intäkt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 180,2 19,6 25,0 25,0 25,0
Summa 201,4 48,9 53,9 58,2 55,1

7. Finansiella kostnader Bokslut Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2021 2022 2023 2024 2025
Räntekostnader på lån -3,7 -5,0 -30,8 -39,3 -47,9
Ränta på pensionsavsättning -1,6 -2,2 -11,7 -8,5 -4,6
Övrig finansiell kostnad -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
Avkastning pensionskapitalförvaltning 0,0 -18,7 0,0 0,0 0,0
Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,7 -2,5 -3,0 -3,0 -3,0
Återföring oreal vinster, pensionsfond 0,0 -142,1 0,0 0,0 0,0
Summa -8,6 -170,8 -45,7 -51,0 -55,7

8. Förändring av kapitalbindning (not endast till budget) Prognos Budget Plan Plan
mnkr 2022 2023 2024 2025
Slutavräkning 2020 (ökad skuld/fordran 2020, minskad skuld/fordran 2022 -28,7 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2021 (ökad skuld/fordran 2021, minskad skuld/fordran 2023 0,0 -78,2 0,0 78,2
Slutavräkning 2022 (ökad skuld/fordran 2022 (2023)), minskad skuld/fordr  -54,3 0,0 54,3 0,0
Individuell del året innan inkl löneskatt (minskad skuld) -93,5 -94,8 -87,2 -88,8
Individuell del innevarande år inkl löneskatt (ökad skuld) 94,8 87,2 88,8 89,4
Kommunal fastighetsavgift (fordran) -16,9 0,0 0,0 0,0
Semesterlöneskuld (ökad skuld) 2,5 2,0 2,0 2,0
Summa -96,1 -83,7 57,9 80,8
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Hässleholms 
kommun 

PROTOKOLL 

Datum Diarienummer 

2022-10-31 KLF 2022/6-22 

Protokoll Central samverkan 
Datum, tid och plats: 

Ordförande: 

Sekreterare: 

Närvarande 

Sammanträdesrum 1 Stadshuset den 7 november 
2022 kl 13.30 - 15.30 

Johan Lexfors 

Helen Marcolin 

För arbetsgivaren: Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 
V erksamhetsutvecklare Karolina Engqvist, Hanna 
Nilsson (SD), Lina Bengtsson (M), 

Fackliga representanter: Lena Lönn Kommunal, Marie Lundgren Lärarnas 
Riksförbund, Kristina Rauer Lärarförbundet, Paul 
Szabo Lärarförbundet skolledare, Tina K.ivivuori 
Vision, Mona Nilsson Akademikerförbundet SSR, 
Richard Björkman Sveriges Ingenjörer, Fanny Hall 
Naturvetarna 

Övriga: 

Kallade inte närvarande: Ledarna, Vårdförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, 
Skolledarna, Sveriges Psykologförbund, 
Fysioterapeuterna, Akavia 

Underskrifter 
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Sekreterare /i4;; ~?. L' 
Helen Marcolin 

Justeringens plats och tid: Justering sker direkt efter avslutat möte. 

Justerade§§: 87 - 91 

§ 87 

Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

§ 88 

Val av justerare 

Samtliga närvarande fackförbund justerar dagens protokoll 

§ 89 

Dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 90 

Besluts ärende 

Arbetsgivaren informerade om sitt förslaget till budget för åren 2023 - 2025 den 28 
oktober 2022. Fackliga parter gavs tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter. 

Det ekonomiska läget är högst beklagligt och därför krävs kraftiga besparingar. 
Vad detta kommer att innebära i praktiken kommer till stora delar att beslutas i 
förvaltningarna. Dessförinnan kommer det att samverkas i förvaltningarna. 
Inriktningen är att kärnverksamheterna ska ha högsta prioritet. 

Tidplanen är att Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 5 december 
2022. 

Akavia har meddelat sin inställning till budgetförslaget. Akavia motsätter sig 
nedläggningen av Europaforum. Akavia anser att det är ett dåligt sätt att spara 
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pengar. Arrangemanget är upparbetat sedan länge och har många samarbetspartner. 
Akavia är alltså oenig med arbetsgivaren i denna del. I övrigt har Akavia inte några 
synpunkter. 

Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet skolledare samt 
Akademikerförbundet SSR ställer sig oeniga till arbetsgivarens förslag. 

Sveriges Ingenjörer, Vision och Naturvetarna har inget att erinra mot arbetsgivarens 
förslag. 

Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarförbundet skolledare och 
Akademikerförbundet SSR lämnar in protokollsanteckning. 

§ 91 

Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet i samverkansgruppen avslutat. 

Vid protokollet 

Justera'.3: 

b ______________________ _ 
Lena Lönn Kommunal 

(l ' -
-) ----- ~ 

Tina K.ivivuori Vision 

c#~ f/1:-
-----------------------------------------------

Mona Nilsson Akademikerförbundet 
SSR 
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Richard Björkman 

Sveriges Ingenjörer 

Fanny Hall Fysioterapeuterna 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktiges presidium 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Sekreterare: 

Justeringens plats, tid : 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2022-11-21, kl. 14:30-14:30 

Erik Berg (M), ordförande 
Patrik Jöns son (SD), vice ordförande 
Irene Nilsson (S) 

Kommunsekreterare Louise Davidsson 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 

Louise Davidsson 

Justerade paragrafer § 1 

Underskrifter: 

Ordförande 

Justerare ~J,,i aL__ 217b-e !I 1/4+ 
Patrik Jönsson (SD) Irene Nilsson (S) 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktiges presidium 

Innehållsförteckning 

Beredning av revisorernas budget 

Kommunfullmäktiges presidium 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Utdraget bestyrkes 

§ 1 

2 (3) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

Hässlehorms 
kornmun 

Kommunfullmäktiges presidium 

§1 

Beredning av revisorernas budget 
Dnr: KLF 2022/707 

Beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Revisorernas budget för 2023 ska uppgå till 1 964 000 kronor enligt 
budgetberedningens förslag. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Irene Nilsson (S) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Patrik Jönsson (SD) och Erik Berg (M) yrkar att fullmäktige beslutar i enlighet med 
budgetberedningens förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget som föreslås uppgå till 
1 964 000 kronor. Förslaget innebär en höjning från innevarande år med 114 000 
kronor avseende dubbel revision och arvodesökning. Po-pålägget sänks från och 
med den 1 januari 2022 och därmed måste detta belopp justeras, vilket innebär en 
sänkning på 3 000 kronor. 

Enligt skrivelse från revisorernas ordförande, Emil Nilsson, önskar revisorerna en 
ökning av anslaget med 200 000 kronor. 

Sänt till: 
Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktiges presidium 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-11-17 KLF 2022/707 

      

  

Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kansliavdelningen 
 
louise.davidsson@hassleholm.se 
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Beredning av revisorernas budget 

  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Revisorernas budget för 2023 ska uppgå till 1 964 000 kronor enligt 
budgetberedningens förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget som föreslås uppgå till  
1 964 000 kronor. Förslaget innebär en höjning från innevarande år med 114 000 
kronor avseende dubbel revision och arvodesökning. Po-pålägget sänks från och 
med den 1 januari 2022 och därmed måste detta belopp justeras, vilket innebär en 
sänkning på 3 000 kronor. 

Enligt skrivelse från revisorernas ordförande, Emil Nilsson, önskar revisorerna en 
ökning av anslaget med 200 000 kronor.  

 

Bilagor 

Revisorernas äskande 

 

Sändlista: 

Ekonomiavdelningen 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Hässl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 181 

Elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/344 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Elektroniska underskrifter som minst uppfyller kraven för avancerade 
elektroniska underskrifter enligt artikel 26 i EU-förordningen eIDAS, nr. 
910/2014, bör fortsättningsvis användas för justering av protokoll i 
Hässleholms kommun. 

2. Nämnds- och utskottsprotokoll som undertecknas elektroniskt ska skrivas 
ut på arkivbeständigt papper tillsammans med den människoläsbara 
kvittensen på den elektroniska underskriften och bindas in enligt samma 
rutiner som gäller för fysiskt undertecknade protokoll. 

3. Även andra handlingar får undertecknas elektroniskt under förutsättning att: 

a. det inte föreligger några juridiska eller informationssäkerhetsmässiga 
hinder och 

b. nämnden fattar beslut om för vilka processer eller handlingstyper 
elektroniska underskrifter får användas. 

4. Varje nämnd ansvarar för att tillse att rätt nivå av elektronisk underskrift 
används för den specifika handlingen. Vid undertecknande av handlingar 
med sekretessbelagd information ska underskriftstjänsten minst uppfylla 
kraven för avancerade elektroniska underskrifter. 

5. Om handlingen enligt nämndens informationshanteringsplan ska bevaras, 
ska den elektroniska underskriften påföras ett dokument i arkivbeständigt 
format (PDF/ A). 

6. Kommunledningsförvaltningens IT-avdelning ges i uppdrag att utse en eller 
flera leverantörer som uppfyller kraven. Nämnderna ska enbart använda sig 
av den eller de tjänster som IT-avdelningen utsett och avveckla eventuella 
andra befintliga system. 

7. Varje nämnd bär sina kostnader för elektroniskt undertecknande av 
handlingar. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 april 2021, § 48, kommundirektören i 
uppdrag att förutsättningslöst utreda hur/ om elektroniska underskrifter kan införas 
i Hässleholms kommun. Uppdraget slutredovisades i kommunstyrelsens i februari 
2022 men några frågetecken kvarstod, framförallt gällande möjligheten att bevara 
underskrifterna för framtiden. 

Efter kontakter med Sydarkivera, vår digitala arkivmyndighet, står det klart att vi 
ännu inte har något sätt att bevara elektroniska underskrifter. Det får förutsättas att 
Sydarkivera kommer att lösa bevarandefrågan, inte minst då de själva använder sig 
av elektroniska underskrifter, men i nuläget finns det inget säkert bevarande av 
elektroniska underskrifter vare sig på lång eller kort sikt. Detta är en risk som den 
som undertecknar elektroniskt måste vara medveten om. 

Under utredningens gång har det kunnat konstateras att det redan används olika 
tjänster för elektroniska underskrifter i kommunens olika förvaltningar. För att en 
underskrift ska vara juridiskt hållbar, tillräckligt säker och kunna bevaras för 
framtiden måste den, beroende på vad den används till, uppfylla vissa kriterier. De 
tjänster som idag används i kommunen är av varierande slag och användningen har 
sannolikt inte föregåtts av någon djupare analys av tjänsten. Vår bedömning är att 
för att säkerställa de undertecknade handlingarnas giltighet och hållbarhet måste 
kommunfullmäktige uppställa vissa krav för vad som ska gälla vid användandet av 
elektroniska underskrifter. 

En typ av dokument som det särskilt har efterfrågats en möjlighet att underteckna 
elektroniskt är nämndsprotokoll. Det har i den tidigare utredningen kunnat 
konstateras att det inte möter några juridiska hinder att underteckna 
nämndsprotokoll elektroniskt och det uppställs inte heller några lagkrav gällande 
vilken nivå av underskrift som ska användas. Innehåller protokollen sekretessbelagd 
information måste dock särskild hänsyn tas till detta och med tanke på 
handlingarnas betydelse är det rimligt att kräva att underskrifterna minst uppfyller 
kraven för en avancerad elektronisk underskrift. För att säkerställa att protokollen 
kan bevaras för framtiden, oavsett de oklarheter som finns gällande bevarande, bör 
protokollen även fortsättningsvis skrivas ut och bindas in enligt samma rutiner som 
gäller för våra fysiskt undertecknade protokoll. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att även andra handlingar få undertecknas 
elektroniskt, under förutsättning att det inte föreligger några juridiska eller 
informationssäkerhetsmässiga hinder och att nämnden fattar beslut om för vilka 
processer eller handlingstyper elektroniska underskrifter får användas. Anledningen 
till att beslut behöver tas i nämnderna är att det enbart är nämnderna/ för
valtningarna själva som vet vilka handlingstyper som är aktuella hos dem. Det 
skapar dessutom en medvetenhet och aktivt ställningstagande till huruvida 
underskrifter faktiskt krävs för olika typer av handlingar. I många fall kommer en 
handskriven underskrift kunna ersättas med andra godkännandeflöden, snarare än 
med en elektronisk underskrift. 

Kommunlednings förvaltningen har identifierat leverantörer av tjänster för 
elektroniska underskrifter som lever upp till kraven för avancerad underskrift och 
som bedöms uppfylla de juridiska och informationssäkerhetsmässiga kraven. IT
avdelningen föreslås få i uppdrag att utse en eller flera tjänster som nämnderna kan 
använda sig av. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslagets ekonomiska konsekvenser kommer att bero på vilken eller vilka tjänster 
IT-avdelningen väljer men även i vilken utsträckning respektive nämnd/förvaltning 
väljer att underteckna handlingar elektroniskt. Varje nämnd föreslås bära sina 
kostnader för elektroniska underskrifter. Kostnaden tas inom ram. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-09, § 109, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Elektroniska underskrifter som minst uppfyller kraven för avancerade 
elektroniska underskrifter enligt artikel 26 i EU-förordningen eIDAS, nr. 
910 /2014, bör fortsättningsvis användas för justering av protokoll i 
Hässleholms kommun. 

2. Nämnds- och utskottsprotokoll som undertecknas elektroniskt ska skrivas 
ut på arkivbeständigt papper tillsammans med den människoläsbara 
kvittensen på den elektroniska underskriften och bindas in enligt samma 
rutiner som gäller för fysiskt undertecknade protokoll. 

3. Även andra handlingar får undertecknas elektroniskt under förutsättning att: 

a) det inte föreligger några juridiska eller informationssäkerhetsmässiga 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssle olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

hinder och 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

b) nämnden fattar beslut om för vilka processer eller handlingstyper 
elektroniska underskrifter får användas. 

4. Varje nämnd ansvarar för att tillse att rätt nivå av elektronisk underskrift 
används för den specifika handlingen. Vid undertecknande av handlingar 
med sekretessbelagd information ska underskriftstjänsten minst uppfylla 
kraven för avancerade elektroniska underskrifter. 

5. Om handlingen enligt nämndens informationshanteringsplan ska bevaras, 
ska den elektroniska underskriften påföras ett dokument i arkivbeständigt 
format (PDF/ A). 

6. Kommunledningsförvaltningens IT-avdelning ges i uppdrag att utse en eller 
flera leverantörer som uppfyller kraven. Nämnderna ska enbart använda sig 
av den eller de tjänster som IT-avdelningen utsett och avveckla eventuella 
andra befintliga system. 

7. Varje nämnd bär sina kostnader för elektroniskt undertecknande av 
handlingar. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
De kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-10-17 KLF 2021/344 

      

  

Kommunfullmäktige Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kansliavdelningen 
 
louise.davidsson@hassleholm.se 
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Elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut:  

1. Elektroniska underskrifter som minst uppfyller kraven för avancerade 
elektroniska underskrifter enligt artikel 26 i EU-förordningen eIDAS, nr. 
910/2014, bör fortsättningsvis användas för justering av protokoll i 
Hässleholms kommun. 

2. Nämnds- och utskottsprotokoll som undertecknas elektroniskt ska skrivas 
ut på arkivbeständigt papper tillsammans med den människoläsbara 
kvittensen på den elektroniska underskriften och bindas in enligt samma 
rutiner som gäller för fysiskt undertecknade protokoll.  

3. Även andra handlingar får undertecknas elektroniskt under förutsättning att  

a. det inte föreligger några juridiska eller informationssäkerhetsmässiga 
hinder och  

b. nämnden fattar beslut om för vilka processer eller handlingstyper 
elektroniska underskrifter får användas.  

4. Varje nämnd ansvarar för att tillse att rätt nivå av elektronisk underskrift 
används för den specifika handlingen. Vid undertecknande av handlingar 
med sekretessbelagd information ska underskriftstjänsten minst uppfylla 
kraven för avancerade elektroniska underskrifter.   

5. Om handlingen enligt nämndens informationshanteringsplan ska bevaras, 
ska den elektroniska underskriften påföras ett dokument i arkivbeständigt 
format (PDF/A). 

6. Kommunledningsförvaltningens IT-avdelning ges i uppdrag att utse en eller 
flera leverantörer som uppfyller kraven. Nämnderna ska enbart använda sig 

Hässleholms 
kommun 
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av den eller de tjänster som IT-avdelningen utsett och avveckla eventuella 
andra befintliga system. 

7. Varje nämnd bär sina kostnader för elektroniskt undertecknande av 
handlingar.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 14 april 2021, § 48, kommundirektören i 
uppdrag att förutsättningslöst utreda hur/om elektroniska underskrifter kan införas 
i Hässleholms kommun. Uppdraget slutredovisades i kommunstyrelsens i februari 
2022 men några frågetecken kvarstod, framförallt gällande möjligheten att bevara 
underskrifterna för framtiden.  

Efter kontakter med Sydarkivera, vår digitala arkivmyndighet, står det klart att vi 
ännu inte har något sätt att bevara elektroniska underskrifter. Det får förutsättas att 
Sydarkivera kommer att lösa bevarandefrågan, inte minst då de själva använder sig 
av elektroniska underskrifter, men i nuläget finns det inget säkert bevarande av 
elektroniska underskrifter vare sig på lång eller kort sikt. Detta är en risk som den 
som undertecknar elektroniskt måste vara medveten om.  

Under utredningens gång har det kunnat konstateras att det redan används olika 
tjänster för elektroniska underskrifter i kommunens olika förvaltningar. För att en 
underskrift ska vara juridiskt hållbar, tillräckligt säker och kunna bevaras för 
framtiden måste den, beroende på vad den används till, uppfylla vissa kriterier. De 
tjänster som idag används i kommunen är av varierande slag och användningen har 
sannolikt inte föregåtts av någon djupare analys av tjänsten. Vår bedömning är att 
för att säkerställa de undertecknade handlingarnas giltighet och hållbarhet måste 
kommunfullmäktige uppställa vissa krav för vad som ska gälla vid användandet av 
elektroniska underskrifter. 

En typ av dokument som det särskilt har efterfrågats en möjlighet att underteckna 
elektroniskt är nämndsprotokoll. Det har i den tidigare utredningen kunnat 
konstateras att det inte möter några juridiska hinder att underteckna 
nämndsprotokoll elektroniskt och det uppställs inte heller några lagkrav gällande 
vilken nivå av underskrift som ska användas. Innehåller protokollen sekretessbelagd 
information måste dock särskild hänsyn tas till detta och med tanke på 
handlingarnas betydelse är det rimligt att kräva att underskrifterna minst uppfyller 
kraven för en avancerad elektronisk underskrift. För att säkerställa att protokollen 
kan bevaras för framtiden, oavsett de oklarheter som finns gällande bevarande, bör 
protokollen även fortsättningsvis skrivas ut och bindas in enligt samma rutiner som 
gäller för våra fysiskt undertecknade protokoll.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att även andra handlingar få undertecknas 
elektroniskt, under förutsättning att det inte föreligger några juridiska eller 
informationssäkerhetsmässiga hinder och att nämnden fattar beslut om för vilka 



   

   

 3 (3)  

  

  

 

JAV 

processer eller handlingstyper elektroniska underskrifter får användas. Anledningen 
till att beslut behöver tas i nämnderna är att det enbart är nämnderna/för-
valtningarna själva som vet vilka handlingstyper som är aktuella hos dem. Det 
skapar dessutom en medvetenhet och aktivt ställningstagande till huruvida 
underskrifter faktiskt krävs för olika typer av handlingar. I många fall kommer en 
handskriven underskrift kunna ersättas med andra godkännandeflöden, snarare än 
med en elektronisk underskrift. 

Kommunledningsförvaltningen har identifierat leverantörer av tjänster för 
elektroniska underskrifter som lever upp till kraven för avancerad underskrift och 
som bedöms uppfylla de juridiska och informationssäkerhetsmässiga kraven. IT-
avdelningen föreslås få i uppdrag att utse en eller flera tjänster som nämnderna kan 
använda sig av.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslagets ekonomiska konsekvenser kommer att bero på vilken eller vilka tjänster 
IT-avdelningen väljer men även i vilken utsträckning respektive nämnd/förvaltning 
väljer att underteckna handlingar elektroniskt. Varje nämnd föreslås bära sina 
kostnader för elektroniska underskrifter. Kostnaden tas inom ram.  

 

 

Sändlista: 

Samtliga nämnder och förvaltningar 
De kommunala bolagen 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Amra Salihovic  Marina Nillund   
Bitr. Förvaltningschef  Kanslichef    

 

Malin Nävelsö   Louise Davidsson 
Arkivarie    Kommunsekreterare 



H'"ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 182 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) för 
Hässleholms kommun 2021-2026 
Dnr: KLF 2021/855 

Beslut 

Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Förslaget till ny resursoptimeringsplan avslås. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att ett nytt förslag till 
resursoptimeringsplan tas fram. 

3. En avstämning i ärendet sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i april 
2023. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en gällande 
avfallsplan. Innehållet i planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll 
i en kommunal avfallsplan, NFS 2020:6. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för 
kommunen. Enligt 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgifterna i en 
avfallsplan ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. 

Hässleholms kommun har valt att uppfylla kommunens skyldigheter genom en 
resursoptimeringsplan. Hässleholm Miljö AB har i framställning till 
kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) som 
är tänkt att ersätta nu gällande program. Mellan den 7 juni och 5 juli 2021 fanns 
förslaget tillgängligt för samråd. Förslag till ny resursoptimeringsplan skickades ut 
enligt sändlista i ärendet. Den fanns också tillgänglig under hela samrådstiden på 
Hässleholms kommuns hemsida samt på Hässleholm Miljös hemsida. Den som 
önskade kunde också beställa en i tryckt format. - Inkomna synpunkter och 
kompletteringar har hanterats i en arbetsgrupp HMAB samt förankrats med 
projektledare. Alla svar och förslag på åtgärder är sammanställda i en bilaga till 
planen. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Kommunstyrelsen 

Det slutliga förslaget har remitterats till samtliga nämnder och till Hässlehem AB. 
Yttranden har kommit från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och omsorgsnämnden samt berörda bolag. Även 
kommunlednings förvaltningens avdelningar har yttrat sig. 

Bedömning 
I resursoptimeringsplanen föreslås tämligen många åtgärder och aktiviteter som 
anses behövliga för planens uppfyllande och som ska vidtas av olika 
nämndsförvaltningar och av Hässlehem AB och HIBAB. Av inkomna svar framgår 
att respondenterna i flera fall anser att ett sådant ansvar inte bör åläggas dem eller 
att de inte har möjlighet att utföra åtgärderna och aktiviteterna utan tillskott av 
resurser. Mot denna bakgrund gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att 
förslaget till resursoptimeringsplan i dess nuvarande utformning saknar förankring 
och förutsättningar för ett genomförande och kan därmed inte antas. 
Framställningen därför bör avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-09, § 110, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Förslaget till ny resursoptimeringsplan avslås. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att ett nytt förslag till 
resursoptimeringsplan tas fram. 

3. En avstämning i ärendet sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2023. 

Joachim Fors (S) yrkar att en avstämning i ärendet sker till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i april 2023. 

Ordförande ställer först liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 

Hon ställer därefter Joachim Fors tilläggsyrkande under proposition och finner 
även det bifallet. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
IT-avdelningen 
Kommunikations avdelningen 
Personalavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
HMAB 
HIBAB 
Hässlehem AB 
Hässleholms fibernät AB 

Kommunstyrelsen 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-10-11 KLF 2021/855 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) för 
Hässleholms kommun 2022-2026 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 

1) Förslaget till ny resursoptimeringsplan avslås. 

2) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att ett nytt förslag till resursoptime-
ringsplan tas fram 

 
Beskrivning av ärendet 

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en gällande 
avfallsplan. Innehållet i planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll 
i en kommunal avfallsplan, NFS 2020:6. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för 
kommunen. Enligt 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgifterna i en 
avfallsplan ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.  
 
Hässleholms kommun har valt att uppfylla kommunens skyldigheter genom en 
resursoptimeringsplan. Hässleholm Miljö AB har i framställning till kommun-
fullmäktige tagit fram ett förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) som är tänkt 
att ersätta nu gällande program. Mellan den 7 juni och 5 juli 2021 fanns förslaget 
tillgängligt för samråd. Förslag till ny resursoptimeringsplan skickades ut enligt 
sändlista i ärendet. Den fanns också tillgänglig under hela samrådstiden på 
Hässleholms kommuns hemsida samt på Hässleholm Miljös hemsida. Den som 
önskade kunde också beställa en i tryckt format. - Inkomna synpunkter och 
kompletteringar har hanterats i en arbetsgrupp HMAB samt förankrats med 
projektledare. Alla svar och förslag på åtgärder är sammanställda i en bilaga till 
planen. 

Hässleholms 
kommun 
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Det slutliga förslaget har remitterats till samtliga nämnder och till Hässlehem AB. 
Yttranden har kommit från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och omsorgsnämnden samt berörda bolag. Även kommunled-
ningsförvaltningens avdelningar har yttrat sig.  

 

Bedömning 

I resursoptimeringsplanen föreslås tämligen många åtgärder och aktiviteter som 
anses behövliga för planens uppfyllande och som ska vidtas av olika nämndsförvalt-
ningar och av Hässlehem AB och HIBAB. Av inkomna svar framgår att responden-
terna i flera fall anser att ett sådant ansvar inte bör åläggas dem eller att de inte har 
möjlighet att utföra åtgärderna och aktiviteterna utan tillskott av resurser. Mot 
denna bakgrund gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att förslaget till 
resursoptimeringsplan i dess nuvarande utformning saknar förankring och 
förutsättningar för ett genomförande och kan därmed inte antas. Framställningen 
därför bör avslås. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
IT-avdelningen 
Kommunikationsavdelningen 
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Personalavdelningen 
Tillväxtavdelningen 
HMAB 
HIBAB 
Hässlehem AB 
Hässleholms fibernät AB  
  



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 17 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 
 

Yttrande ändringar Resursoptimeringsplan 
Dnr: OF 2021/410 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bedömning att 
resursoptimeringsplanen är genomarbetad och ger möjlighet att nå de övergripande 
målen och att uppdragen utförs enligt planen och översända svaret till 
kommunstyrelsen. 
   

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) deltar ej i beslutet och medges lämna en 
protokollsanteckning. 
 

Protokollsanteckning 
Ännu ett alldeles för svulstigt intetsägande dokument. Det här är ingen plan. Det är 
en teoretisk komplicerad förstudie som hållit på i ca:3 år. Än en gång ett politiskt 
uppvisningsdokument. 
 

Beskrivning av ärendet  
Hässleholms miljö har tagit fram förslag till resursoptimeringsplan (ROP) för 
Hässleholms kommun 2022-2026. Omsorgsnämnden har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på planen.  
Planen innehåller mål, delmål och aktiviteter som ska genomföras för att de 
övergripande målen ska nås. Uppföljningen kommer att ske via måluppfyllelsen 
kopplad till verksamhetsplanen. 
Omsorgsnämndens remissvar på planen för 2021-2026 som var uppe i september 
2021, togs ett par synpunkter upp och dessa har tagits full hänsyn till i den 
uppdaterade planen för 2022-2026. 
 

Ärendets tidigare behandling  
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-08-29, § 60, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden att godkänna 
förvaltningens bedömning att resursoptimeringsplanen är genomarbetad och ger 
möjlighet att nå de övergripande målen och att uppdragen utförs enligt planen och 
översända svaret till kommunstyrelsen.  

_____________________ 

 
Sänt till: 



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 18 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-05-24 OF 2021/410 

      

 Omsorgsnämnden/omsorgsnämndens 
arbetsutskott Handläggare 

Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh 
Omsorgsförvaltningen 
 
asa.a.ollerstam.lundh@hassleholm.se 
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Yttrande remiss ny Resursoptimeringsplan för       
2022-2026 

  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden att godkänna 
förvaltningens bedömning att resursoptimeringsplanen är genomarbetad och ger 
möjlighet att nå de övergripande målen och att uppdragen utförs enligt planen och 
översända svaret till kommunstyrelsen.   

 

Sammanfattning  

Hässleholms miljö har tagit fram förslag till resursoptimeringsplan (ROP) för 
Hässleholms kommun 2022-2026. Omsorgsnämnden har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på planen.  

Planen innehåller mål, delmål och aktiviteter som ska genomföras för att de 
övergripande målen ska nås. Uppföljningen kommer att ske via måluppfyllelsen 
kopplad till verksamhetsplanen. 

Omsorgsnämndens remissvar på planen för 2021-2026 som var uppe i september 
2021, togs ett par synpunkter upp och dessa har tagits full hänsyn till i den 
uppdaterade planen för 2022-2026. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har sedan tidigare en resursoptimeringsplan ”Hässleholm 
2020 är Skånes Vintagecentrum” som gäller för perioden 2014–2020. Under hösten 
2018 påbörjades arbetet med att ta fram en ny resursoptimeringsplan som ska gälla 
under perioden 2021–2026. Resursoptimeringsplanen är ett strategiskt dokument 
som är viktigt ur miljö- och resurshållningsperspektiv för kommunen. Genom 

Hässleholms 
kommun 
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antagande av resursoptimeringsplanen fastslår kommunfullmäktige övergripande 
mål och delmål som ska gälla för Hässleholms kommun fram till och med år 2026. I 
planen anges också de aktiviteter som kommunens olika verksamheter, 
förvaltningar och bolag behöver genomföra för att uppnå målen. 
Resursoptimeringsplanen ska följas upp och aktiviteterna ska ses över och 
kompletteras efter behov så att målen kan uppnås till år 2026. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Positiva 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Positiva 

Facklig samverkan 

Behöver inte samverkas men tas upp som information på FÖS 5 september 

Ekonomiska konsekvenser 

Positiva 

 

Bilagor 

Resursoptimeringsplan för Hässleholms kommun 2022-2026 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

Åsa Ollerstam Lundh 

Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-08 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens 
arbetsutskott 

§ 25 

Resursoptimeringsplan Hässleholms Kommun 
Dnr: KFF 2022/85 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom förvaltningens yttrande 
med Connie Astermans tilläggsyrkande och skickar det till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Yrkande 

Connie Asterman(S) lämnar följande tllläggsyrkande att i de fall kultur- och 
fritidsförvaltningen förväntas ta ansvar skall resurser tillföras. 

Johan Peltonen (SD) och Agneta Olsson- Enochsson (L) yrkar bifall till Connie 
Astermans (S) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm miljö AB har tagit fram ett förslag till resursoptimeringsplan för 
Hässleholms kommun. Förslaget innebär bland annat att kommunens förvaltningar 
får ansvar för aktiviteter och samordning inom vissa områden. Förslaget har nu gått 
ut på remiss för att inhämta förvaltningarnas åsikter kring huruvida förslagen till 
ansvarsområden anses rimliga. 
Förvaltningen har tittat på remissen och föreslår nu att Kultur- och fritidsnämnden 
ställer sig bakom förvaltningens yttrande och skickar det till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Sänt till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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 YTTRANDE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-08-23 KFF 2022/85-2 

    
   
   
   

Handläggare 
Förvaltningschef Anders Rosengren 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
0451-26 71 01   
anders.rosengren@hassleholm.se 
 

 

 
 Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Telefon: 0451-267 000 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
Faktureringsadress: Hässleholms kommun, FakturorHLM, Box 140, 281 22 Hässleholm 

 

Yttrande - resursoptimeringsplan Hässleholms 
Kommun 

Hässleholm miljö AB har tagit fram ett förslag till resursoptimeringsplan för 
Hässleholms kommun. Förslaget innebär bland annat att kommunens 
förvaltningar får ansvar för aktiviteter och samordning inom vissa områden. 
Förslaget har nu gått ut på remiss för att inhämta förvaltningarnas åsikter kring 
huruvida förslagen till ansvarsområden anses rimliga. 

Förvaltningen har tittat på remissen och lämnar följande yttrande. 

Delmål 1.1 Minska mängden avfall med 100 kg per invånare fram till 2025.BEHÖVS 

Aktivitet: 1.1.5 Bytesdagar arrangeras inom kommunen där privatpersoner har 
möjlighet att byta saker med varandra. 

Tidsperspektiv och ansvar: Återkommande. Inom befintligt uppdrag Kultur- 
och fritidsförvaltningen 

Yttrande från KFF: Förvaltningen ser målet som rimligt och att detta kan 
hanteras inom befintligt uppdrag. 

Delmål 5.2 Minst 80 % av kommunens vuxna invånare ska senast 2025 ha kunskap om 
var man kan vända sig för att få saker reparerade eller lämnade för återbruk. 

Aktivitet: 5.2.1 Inspirera verksamheter och kommunala bolag/förvaltningar till 
återbruk genom olika kampanjer eller föreläsningar. 

Tidsperspektiv och ansvar: Återkommande. Kräver utökat uppdrag Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Yttrande: Frågan ligger inte inom förvaltningens uppdrag och även om frågan 
tillförs uppdraget så saknas kompetens. Det innebär att medel för tjänst och drift 
behöver tillföras budgetramen för att ansvaret skall kunna tas. 

Dock ifrågasätter vi anledningen till att man föreslår detta inom KFF. Frågan 
anses väl rimligare ligga inom HMAB´s ordinarie uppdrag? 

 

Hässleholms 
kommun 
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Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Telefon: 0451-267 000 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
Faktureringsadress: Hässleholms kommun, FakturorHLM, Box 140, 281 22 Hässleholm 

 

 

Delmål 6.3 Senast 2025 ska alla kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag vara 
representerade i Håll Sverige Rents skräpplockarvecka. 

Aktivitet: 6.3.4 Anmäl intresse och uppmuntra enheter och personal att delta i 
skräpplockarveckan. 

Tidsperspektiv och ansvar: 2022. Inom bef. uppdrag alla verksamheter, 
förvaltningar och bolag. 

Yttrande: Förvaltningen ser målet som rimligt och att detta kan hanteras inom 
befintligt uppdrag. 

 

Delmål 8.1 Samtliga kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag ska fram till och med 
2026 årligen rapportera till kommunstyrelsen på vilket sätt de bidrar till målens uppfyllande. 

Aktivitet: 8.1.2 Alla verksamheter, förvaltningar och bolag rapporterar årligen in 
uppgifter enligt det verktyg som tas fram under aktivitet 8.1.1 

Tidsperspektiv och ansvar: Inom bef. uppdrag Respektive förvaltning 

Yttrande: Förvaltningen ser målet som rimligt men önskar mer information för 
att kunna ta ställning till tidsomfattning med mera.  

Aktivitet: 8.1.4 Utse och utbilda minst en kontaktperson per förvaltning och 
bolag vad gäller arbetet med ROP:en 

Tidsperspektiv och ansvar: 2022. Kräver utökat uppdrag alla förvaltningar och 
bolag 

Yttrande: Förvaltningen ser målet som rimligt så länge resurser tillförs. Kan inte 
hanteras inom befintlig ram.  

 

 
Anders Rosengren 

Förvaltningschef 

 

 

 



Från: Svensson, Eva-Lotta 
Skickat: den 2 september 2022 08:34 
Till: Gjerstad, Magnus 
Kopia: Muth, Rikard 
Ämne: Sv: KLF 2021/855-5 - Resursoptimeringsplan ROP - synpunkter/ändringar 
 
Hej! 
 
1.2 Här vill vi ha med upphandlingsenheten och E-handel. Anledningen är att vi vill peka på att vi gör 
beställningar via E-handeln även ifall systemet i dagsläget inte kan hantera interna köp. Vi har även 
andra leverantörer som levererar cirkulära möbler och även där behöver aktuellt sortiment 
levandegöras. Vet att en del kommuner har system för detta. 
 
1.4 Engångsartiklar. Vi kan tänka att det läggs på upphandlingsenheten att ta fram statistik från 
leverantörerna. Numera köps det väldigt lite engångsartiklar förutom omsorgen som av naturliga 
anledningar har en stor mängd engångsartiklar. Något mindre nu än när pandemin var som värst. 
Enligt Rikard känns det orimligt att minska deras förbrukning med 50 %. 
 
1.5.2 Här är det TF, HIBAB och HMAB ansvar och det bör inte vara kommunledningsförvaltningen 
(ekonomi) 
 
1.6.3 Här är det TF, HIBAB och HMAB ansvar och det bör inte vara kommunledningsförvaltningen 
(ekonomi) 
 
Med vänlig hälsning 
 
Eva-Lotta Svensson 
Ekonomichef 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Tfn/mobil: 0451-26 80 64 
eva-lotta.svensson@hassleholm.se 
www.hassleholm.se 
______________________________ 
 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
 

 
 
Från: Gjerstad, Magnus <magnus.gjerstad@hassleholm.se>  
Skickat: den 29 augusti 2022 16:20 
Till: Svensson, Eva-Lotta <eva-lotta.svensson@hassleholm.se>; Palmqvist, John 
<john.palmqvist@hassleholm.se>; Gardell, Hanna <hanna.gardell@hassleholm.se>; Söderqvist, 
Marie <marie.soderqvist@hassleholm.se>; Larsson, Stefan <stefan.a.larsson@hassleholm.se>; 
Wendt, Johan <johan.wendt@hassleholm.se>; Nillund, Marina <marina.nillund@hassleholm.se> 
Ämne: KLF 2021/855-5 - Resursoptimeringsplan ROP - synpunkter/ändringar 
 
Hej! 
 
Som Marina har förvarnat om kommer här förslag till resursoptimeringsplan för ev synpunkter. Vad 
jag kan se berörs KLF i följande avsnitt 



 
s 15 avsnitt 1.1.7                                                                                  IT-avd 
S 17 avsnitt 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3                                                          ek avd, förmodligen 
S 17 avsnitt 1.5.2                                                                                  ek avd, upphandling 
s 18 avsnitt 1.6.3                                                                                        ”            ” 
S 19 avsnitt 2.1.5                                                                                  tillväxtavd 
S 20 avsnitt 3.2.5                                                                                  kommunikationsavd 
S 25 avsnitt 5.1.3                                                                                                 ” 
S 25 avsnitt 5.2.2 + 5.2.3                                                                                   ” 
S 28 avsnitt 6.3.3                                                                                                 ” 
 
Jag fick besked av politiken idag att man nu vill ha fram ärendet så fort som möjligt, så svara så fort ni 
kan. Ange om ni tycker det är ok att ni tilldelas uppdragen enligt förslaget. 
 



Från: Gardell, Hanna <hanna.gardell@hassleholm.se>  
Skickat: den 31 augusti 2022 11:42 
Till: Gjerstad, Magnus <magnus.gjerstad@hassleholm.se> 
Kopia: Salihovic, Amra <amra.salihovic@hassleholm.se> 
Ämne: Sv: KLF 2021/855-5 - Resursoptimeringsplan ROP - synpunkter/ändringar 
 
Hej Magnus! 
 
Här är kommunikationsavdelningens synpunkter: 
 
S 20 avsnitt 3.2.5 
Denna punkt bör istället riktas till HR, så att den kommer med i checklistan för introduktion av 
nyanställda. Informationen kommer att se olika ut på olika arbetsplatser. 
                                                                   
S 25 avsnitt 5.1.1 
Denna punkt bör riktas till HMAB och inte KLF. Bolaget har en naturlig kontaktväg till alla nya 
abonnenter och hyresvärdar. 
 
5.1.3 
Denna information bör i första hand finnas på HMAB:s webbplats för att kunna nå fram och påverka 
målgruppen i relevanta sammanhang. Hassleholm.se hänvisar webbens besökare till HMAB:s 
webbplats i de frågor som bolaget hanterar. 
                                                                  
S 25 avsnitt 5.2.2 
Ansvar för informationskampanj bör ligga på HMAB. Kommunen kan bidra med spridning genom 
exvis inlägg på facebook. 
 
5.2.3 
Hassleholm.se har fokus på kommunens egen service till våra medborgare och inte denna typen av 
samlad information där någon annan (privat eller företag) är huvudman.  
 
S 28 avsnitt 6.3.3 
Ändra till: Synliggöra kommunens engagemang i Skräpplockarveckan i kommunövergripande sociala medier. 
(Alltså inte att vi publicerar någon lång lista på alla deltagande verksamheter) 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Hanna Gardell 
Kommunikationschef 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Tfn/mobil: 0451-26 83 48 / 0709-81 83 48 
Hanna.Gardell@hassleholm.se 
www.hassleholm.se 
______________________________ 
 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
 

 
 

Hässleholms 
~--- kommun 



Gilla oss gärna på Facebook: www.facebook.com/hassleholmskommun 
Följ oss på Instagram: www.instagram.com/hassleholm 
Dela gärna med dig av ditt Hässleholm: #mitthässleholm 

 
Från: Gjerstad, Magnus <magnus.gjerstad@hassleholm.se>  
Skickat: den 29 augusti 2022 16:20 
Till: Svensson, Eva-Lotta <eva-lotta.svensson@hassleholm.se>; Palmqvist, John 
<john.palmqvist@hassleholm.se>; Gardell, Hanna <hanna.gardell@hassleholm.se>; Söderqvist, 
Marie <marie.soderqvist@hassleholm.se>; Larsson, Stefan <stefan.a.larsson@hassleholm.se>; 
Wendt, Johan <johan.wendt@hassleholm.se>; Nillund, Marina <marina.nillund@hassleholm.se> 
Ämne: KLF 2021/855-5 - Resursoptimeringsplan ROP - synpunkter/ändringar 
 
Hej! 
 
Som Marina har förvarnat om kommer här förslag till resursoptimeringsplan för ev synpunkter. Vad 
jag kan se berörs KLF i följande avsnitt 
 
s 15 avsnitt 1.1.7                                                                                  IT-avd 
S 17 avsnitt 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3                                                          ek avd, förmodligen 
S 17 avsnitt 1.5.2                                                                                  ek avd, upphandling 
s 18 avsnitt 1.6.3                                                                                        ”            ” 
S 19 avsnitt 2.1.5                                                                                  tillväxtavd 
S 20 avsnitt 3.2.5                                                                                  kommunikationsavd 
S 25 avsnitt 5.1.3                                                                                                 ” 
S 25 avsnitt 5.2.2 + 5.2.3                                                                                   ” 
S 28 avsnitt 6.3.3                                                                                                 ” 
 
Jag fick besked av politiken idag att man nu vill ha fram ärendet så fort som möjligt, så svara så fort ni 
kan. Ange om ni tycker det är ok att ni tilldelas uppdragen enligt förslaget. 
 



Från: Ola Richard <Ola@hasslehem.se> 
Skickat: den 24 maj 2022 10:39 
Till: Gjerstad, Magnus; Mats Andersson; Ermal Pllana 
Kopia: Ola Richard 
Ämne: VB: KLF 2021/855-5 - Resursoptimeringsplan ROP - synpunkter/ändringar 
Bifogade filer: HMAB 2021-1029-7 Resursoptimeringsplan ROP för Hässleholms kommun 

2022-2026 antagande - förslag u 633199_1_1_rev20220421.pdf 
 
Hej Magnus, 
Hoppas allt väl! 
Jag har gått igenom planen och återkommer här med vår feedback, fungerar det så här på enklaste 
sätt? 
 
@Mats Andersson och @Ermal Pllana tag del av bifogad plan och se mina svar nedan. 
 
Delmål Uppdrag Kommentar 
1.1.1 Ta fram en handlingsplan som 

beskriver praktiska och 
ekonomiska förutsättningar för 
att införa en lokal där verktyg 
och andra produkter som 
används sällan kan lånas av de 
boende i kommunens 
bostadsbolag. 

Att göra det redan 2022 är inte 
möjligt, tänker främst på att 
planen antas under hösten 
2022 och att delmål 1.1.2 skall 
genomföras förs 2025. 
 
Förslag är att sätta 2023 för 
både 1.1.1 och 1.1.2 

1.1.2 ett pilotprojekt där boende i ett 
bostadsområde får tillgång till 
en lokal där verk[1]tyg och 
andra produkter som används 
sällan kan lånas. 

Enligt ovan, skulle kanske göra 
bedömningen att det ryms 
inom befintligt uppdrag enligt 
ägardirektivet 

3.3.3 Undersök vilka aktiviteter som 
skulle behövas för att främja en 
bättre sortering i flerfamiljshus 
och genomför dessa 

Tillsammans med HMAB, ok 

3.3.4 Ta fram riktlinjer för hur 
inredning ska utformas för att 
underlätta för källsortering i 
lägenheter. 

Borde vara tillsammans med 
HMAB även detta då det kan 
påverka deras medarbetare 

6.3.4 Anmäl intresse och uppmuntra 
enheter och personal att delta i 
skräpplockarveckan 

Ok, vill dock gärna få 
påminnelser alternativt 
information om när dessa 
veckor är och tillsammans med 
HMAB implementera det i vissa 
av våra område 

8.1.4 Utse och utbilda minst en 
kontaktperson per förvaltning 
och bolag vad gäller arbetet 
med ROP:en. 

Ok 

 
@magnus.gjerstad@hassleholm.se du får gärna återkomma med ett ok eller om du har frågor. 
 
Mvh 



Ola 
 
Mvh 
 
Från: Gjerstad, Magnus <magnus.gjerstad@hassleholm.se>  
Skickat: den 24 maj 2022 09:58 
Till: Hässleholm - Arbetsmarknadsnämnden - Brevlåda <arbetsmarknadsnamnden@hassleholm.se>; 
Hässleholm - Barn- och Utbildningsnämnden - Brevlåda <bufbun@hassleholm.se>; Hässleholm - 
Kultur- och fritidsnämnden - Brevlåda <kulturfritidsnamnden@hassleholm.se>; Hässleholm - 
Miljönämnden - Brevlåda <miljonamnden@hassleholm.se>; Hässleholm - Omsorgsnämnden - 
Brevlåda <omsorgsnamnden@hassleholm.se>; Hässleholm - Socialnämnden - Brevlåda 
<SOSN@hassleholm.se>; Hässleholm - TF - Tekniska nämnden - Brevlåda 
<tekniskanamnden@hassleholm.se>; Hässleholm - HIBAB - Brevlåda <hibab@hassleholm.se>; Ola 
Richard <Ola@hasslehem.se>; Hadarson, Tony <tony.hadarson@hassleholm.se> 
Ämne: KLF 2021/855-5 - Resursoptimeringsplan ROP - synpunkter/ändringar 
 
Förslag till resursoptimeringsplan (ROP) översändes för yttrande. Av planen framgår att samtliga 
kommunens förvaltningar och bolag förväntas bidra genom bland annat årlig rapportering (s 29 i 
planen).  
De flesta förvaltningar och bolag förväntas dessutom delta i olika aktiviteter och uppdrag, vilka 
närmare framgår i förslaget.  
 
Mot denna bakgrund vill kommunledningsförvaltningen veta om ni bedömer att ni kan är säkerställa 
att uppdragen som ges till respektive förvaltning respektive bolag också kan utföras enligt planen. 
 
Yttrande emotses senast den 15 augusti 2022. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Magnus Gjerstad 
Jurist 
 
Kommunledningsförv 
Tfn/mobil: 0451-26 83 73 / 0709 818373 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 
www.hassleholm.se 
______________________________ 
 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
 

 
 



MEDDELANDE 1(2) 

Datum Diarienummer 

 

2022-06-30 
 

M-2021-1732 
 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-801 40 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: 5061-8834 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

 

Handläggare 
Miljöchef Torbjörn Håkansson 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen  
0451-26 83 94 
torbjorn.hakansson@hassleholm.se 

Kommunstyrelsen 
kommunstyrelsen@hassleholm.se 
 

 

 

 
Remiss övrigt 
Svar på förfrågan om möjlighet att utföra uppdrag 
enligt föreslagen plan 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (MSF) har granskat de uppdrag som ges 
till förvaltningen i föreslagen resursoptimeringsplan (ROP). 

Förvaltningen har identifierat sex aktiviteter som ligger på MSF, enligt nedan.  

1.1.6 Tillsyn av verksamheters avfallsförebyggande rutiner ska ingå i den operativa 
tillsynen. 

MSF gör detta i ordinarie verksamhet det är dock endast mätbart i att vi gör 
det eller inte gör det. 

1.5.4 Ta fram en handlingsplan för att öka kapaciteten att mellanlagra 
återbrukningsbara massor inom kommunen, då lokal användning i projekten där 
massor uppstår inte är möjlig. 

MSF anser att tekniska bär det fulla ansvaret för detta, men att vi så som 
tillsynsmyndighet kan svara på vad som är lämpligt eller olämplig lokalisering. 
Det är även en del av vårt tillsynsansvar när en anmälan kommer in.  

Målet är mätbart i den volym massor som kan hanteras inom ramen för en 
anmälan eller tillstånd. 

1.6.4 Tillsyn av bygg- och rivningsavfall 

MSF har tillsynsansvar för all typ av avfall, i nuvarande tillsynsplan är det inte 
prioriterat då resurserna inte räcker till. Aktiviteten är mätbar i att vi gör det 
eller inte gör det. 

3.3.5 Undersök vilka krav som kan ställas i bygglovsprocessen vid nybyggnationer 
och större ombyggnationer för att främja källsortering. 

,, ,, ,, ,, ,, 

I 
Hässleholms 

kommun 

http://www.hassleholm.se/
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Datum Diarienummer 

 

2022-06-30 
 

M-2021-1732 
 

 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-801 40 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: 5061-8834 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

MSF uppdaterar löpande de formuleringar och den kontroll som sker inom 
ramen för bygglovsprocessen och vi bedömer att de krav som är möjliga i 
enlighet med PBL ställs. Utökad kontroll och krav kan ställas i samband med 
aktivitet 1.5.4 

8.1.1 Utse ansvarig enhet för rapporteringen som tar fram verktyg och underlag, 
informerar hur rapportering ska gå till och återkopplar resultatet av 
rapporteringen till respektive verksamhet, förvaltning och bolag, i enlighet med 
bilaga 9. Uppföljningsstrategi. 

MSF bedömer att vi kan rapportera om ett lämpligt verktyg eller process tas 
fram för ändamålet. 

8.1.2 Alla verksamheter, förvaltningar och bolag rapporterar årligen in uppgifter 
enligt det verktyg som tas fram under aktivitet 8.1.1 

MSF vill här poängtera att de aktiviteter som berör förvaltningen är 
aktiviteter som beskriver att vi utför eller inte utför aktiviteten, dessa kan inte 
vara förknippade med mätetal. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till resursoptimeringsplanen har översänts för yttrande från 
kommunledningsförvaltningen. 

Av planen framgår att samtliga kommunens förvaltningar och bolag förväntas 
bidra genom bland annat årlig rapportering (s 29 i planen). De flesta förvaltningar 
och bolag förväntas dessutom delta i olika aktiviteter och uppdrag, vilka närmare 
framgår i förslaget.  
 
Mot denna bakgrund vill kommunledningsförvaltningen veta om miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningen kan är säkerställa att 
uppdragen som ges till respektive förvaltning respektive bolag också kan utföras 
enligt planen. 
 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Torbjörn Håkansson 
Miljöchef 

 

Kopia till magnus.gjerstad@hassleholm.se

,, ,, ,, ,, ,, 

I 
Hässleholms 

kommun 

http://www.hassleholm.se/
mailto:magnus.gjerstad@hassleholm.se
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.anens budskap till alla förvaltningar och dess medarbetare kommer vi inte heller lyckas med att nå de 
1omföra de aktiviteter som vi anger i densamma. 

ngsplanen har tagits fram gemensamt av kommunkoncernens olika förvaltningar och bolag, den är 
;leholms kommuns. En målsättning har varit att alla ska involveras och att alla ska känna delaktighet 

kunna bidra till att genomföra de aktiviteter och uppnå de mål som satts upp. 
)mmun har en stolt historia av att uppnå goda resultat och att ligga i framkant när det kommer 
1 aktiviteter som bidragit till miljönytta. Målsättningen med den här resursoptimeringsplanen är att 
L vara så. 

le vi kalla vår plan för avfallsplan men att se på avfall som annat än en resurs känns fel. Ska vi komma 
kulära samhälle som är allas vårt mål måste alla resurser utnyttjas även de som vi av någon anledning 
l avfall. 

ljö AB (HMAB) har som vision att "Tillsammans räddar vi världen lite varje dag". Vi har dragit den 
Ltsen att ensamma har vi små möjligheter att nå goda resultat och det försöker vi genomsyra vår 
:sursoptimeringsplanen är ett tydligt exempel på att "tillsammans" är nyckelordet. Tillsammans kan alla 
ässleholms kommun göra skillnad och dra sitt strå till den stack som innebär att förutsättningarna för 
1ra påfrestningarna blir bättre och bättre. 
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Gemensamt torebygga uppkomsten av avtal! ocJ 
kommunens avfallshantering uppåt i avfallstrap 
Öka möjligheten till återbruk - ett skräp blir en 
Öka återvinningsgraden inom kommun och nä1 
Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att 1 

sitt ekologiska fotavtryck. 
Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kom 
näringsliv för att skapa en positiv attityd och stc 
se kring avfall som resurs. 
Öka engagemanget kring minskad nedskräpnin, 
munen. 

• Minska äldre deponiers påverkan på mark och r 
• Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i s; 

kommunala verksamheter, förvaltningar och bo 

Utvärdering av den tidigare resusoptimeringsplanen 
kommunen och andra miljömål på global, nationell 
och lokal nivå har legat till grund för att ta fram må 
att uppfylla de övergripande målen har delmål och a 
ter tagits fram. Delmålen har tagits fram utifrån kor 
SMARTA, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, rea 
och tidsatta mål. 

Till de åtta övergripande målen har totalt 22 delmål 
fram och 86 st aktivtiteter som ska genomföras för a 
ska nås. Resursoptimeringsplanen ska vara ett levanc 
ment under giltighetstiden och fö ljas upp årligen. A 
ska ses över så att det under hela gil tighetstiden finn 
aktiviteter utifrån vad som behövs för att nå planens 

Under den förra resursoptimeringsplanens giltighets 
de flera förändringar av Hässleholms kommuns avfa 
.;~~ J::~ ~ro•h • .,J,e~~•Jr "}.,f~~~ o•o~* ;~C~.--1or ~Ho ~ ;, 
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Enligt 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgi 
en avfallsplan ses över minst vart fjärde år och uppd; 
behov. Hässleholms kommun har valt att uppfylla 1 
nens skyldigheter genom en resursoptimeringsplan. 

1.1 Bakgrund 
Hässleholms kommun har sedan tidigare en resurso1 
ringsplan "Hässleholm 2020 är Skånes Vintagecentr 
gäller för perioden 2014-2020. Under hösten 2018 ] 
des arbetet med att ta fram en ny resursoptimerings1 
ska gälla under perioden 2021-2026. 

Resursoptimeringsplanen är ett strategiskt dokumen 
viktigt ur miljö- och resurshållningsperspektiv för kc 
nen. Genom antagande av resursoptimeringsplanen 
kommunfullmäktige övergripande mål och delmål s, 
gälla för Hässleholms kommun fram till och med år 
I planen anges också de aktiviteter som kommunens 
verksamheter, förvaltningar och bolag behöver geno1 
att uppnå målen. Resursoptimeringsplanen ska följa: 
aktiviteterna ska ses över och kompletteras efter beh, 
målen kan uppnås till år 2026. 

Under den förra resursoptimeringsplanens giltighets 
mycket förändringar och utveckling av Hässleholms 
muns avfallshantering. En återbrukspark "Magneten 
införts, insamling med fyrfackssystem har implemen 
skolprojekt har genomförts, bl.a. med införandet av 
samlarmonster", och kommunens matavfall har börj 
för produktion av biogas. En uppföljning av den tid 
resursoptimeringsplanen redovisas i Bilaga 4. 
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Kommunledningsförvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
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Förvaltare 

Kommunikatör 

Miljösamordnare 

ECTeknik & Utveckling 

Kommunikatör 
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Vågadministratör 

EC Kundtjänst & kommunikation 

Miljösamordnare 

Kommunikatör 
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ECÅVC 
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Driftstekniker 

Räddningschef 

Pia na rkitekt 
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Planarkitekt 
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s olika verksamheter, förvaltningar och bolag. 

~ Läsanvisning 
ursoptimeringsplanen består av detta huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet fokust 
aktiviteter för perioden 2022-2026 och ger en bild över hur avfallshanteringen kommer utvecklas i Hässlt 

1mun de närmaste åren. 

lagorna redovisas detaljer som tillsammans ger en bild över nuläget samt en utökad bild av hur framtagand 
1rsoptimeringsplanen har gått till. 

pitel 4 anges delmål och vilka aktiviteter som planeras att utföras för att uppnå målen. För varje aktivitet a 
aktiviteten ska utföras, ansvarig organisation och resurser enligt tabell 1 nedan. I kapitel 5 redogörs för vill 
kommunen kan använda i syfte att uppnå resursoptimeringsplanens mål. 

laga 1 redovisas en ordlista med förklaringar till de begrepp och facktermer som används i resursoptimerini 

,el/ 3. Beskrivning av begreppen år, resurser och ansvarig som används för att beskriva aktiviteterr 

,r 

esurser 

Anger det år när respektive aktivitet planeras utföras. Kan vara ett tidsintervall E 

enstaka år. Aktiviteter som återkommer varje år beskrivs som "återkommande''. 

Bedömning om aktiviteten ryms inom befintliga uppdrag jämfört med idag ellE 
utökat uppdrag behövs. 

Beskriver vilken av kommunens verksamheter, förvaltning eller bolag som hare 
huvudsakligt ansvar för genomförandet av aktiviteten. I enstaka fall är ansvaret 
mellan flera verksamheter, förvaltningar eller bolag. Tilldelande av ansvar inneb 
nPr ;:iutom;:itik ;:itt ;:insv;:iria ;:ir rlPn som si;:ilvst;:inrliat aPnomför ;:iktivitPtPn_ Ansv. 
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/01234056�789:;<��3=>�?4@A20B@��C<>3D kommun redovisas i bilaga 2. 

En uppföljning av den tidigare resursoptimeringspb 
redovisas i bilaga 4. 

I bilaga 7 redovisas en sammanställning av den plockar 
avfall som kommunen ansvarar för, som genomfördes . 

Uppgifter om nedlagda deponier inom Hässleholms 
redovisas i bilaga 5. 

Uppgifter om vilka mål och strategier som har ident 
under arbetet med framtagningen av resursoptimeri 
redovisas i bilaga 6. 

En redovisning av befintliga avfallsanläggningar, ko1 
kommunens översiktsplan och övriga planer, samt b 
förändring av avfallshanteringen redovisas i bilaga 3 
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Z[\\]̂_̀�â]]��b_cdb�ef]
Agenda 2030, de globala målen för hållbar utvecklir 
2015. Avfallshantering ingår i mål antingen direkt el 
rekt, exempelvis i mål 11 Hållbara städer och samhäl, 

mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver det ti 
i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. ) 
för hållbar avfallshantering påverkar främst målen bi 
klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. l 
miljökvalitetsmål finns även två etappmål för avfall i 

handlar om ökad resurshushållning i byggsektorn oc 
resurshushållning i livsmedelskedjan. 

Avfallshanteringen har också betydelse för möjlighet 
uppnå generationsmålet. Generationsmålet är det över 
målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpoliti 

Region Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram som 
"Skånska åtgärder for miljömålen 2016-2020" med S) 

bidraga till att uppfylla de nationella miljökvalitetsrr 

Hässleholms kommun har antagit en strategisk plan 
2021 med ett övergripande mål om hållbar produkti 
konsumtion. 

Avfall Sverige har ett frivilligt 25125-mål som Hässle 
kommun kan ansluta sig till som handlar om minsk 
mat- och utsorterat brännbart avfall. Hässleholms k< 
har vid framtagning av planen inte anslutit sig till m 

Den nationella avfallsplanen "Att göra mer med mint 
riges Avfa,· · · · · · 

anger vilk 
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P���
���	���C���	K��
�������Q�		��KH��	�GH��F� De övergripande målen är: 
• Gemensamt förebygga uppkomsten av avfall od 

kommunens avfallshantering uppåt i avfallstrapJ 
• Öka möjligheten till återbruk - ett skräp blir en 
• Öka återvinningsgraden inom kommun och nä1 
• Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att r 

ekologiska fotavtryck. 
• Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kom 

näringsliv för att skapa en positiv attityd och stö 
se kring avfall som resurs. 

• Öka engagemanget kring minskad nedskräpnini 
munen. 

• Minska äldre deponiers påverkan på mark och n 
• Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i sa 

kommunala verksamheter, förvaltningar och bo] 

Nedan beskrivs de övergripande målen med delmål , 
aktiviteter. 

4.2 Mål 1. Gemensamt förebygga uppi 
sten av avfall och flytta kommunens a 

hantering uppåt i avfallstrappan. 
Att förebygga avfall innebär att skapa förutsättninga 
avfallet inte ens uppstår. Även om det går att återvin 
bättre om avfallet inte uppstår alls. Detta är något se 
munen har möjlighet att påverka. Dels genom avfall 
dels genom att skapa förutsättningar för att minska : 
släng och dels genom att föregå som ett gott exempe 
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Bytesdagar arrangeras inom kommunen där privatpersoner har möjlighet att byta saker 
med varandra. 

Tillsyn av verksamheters avfallsförebyggande rutiner ska ingå i den operativa tillsynen. 

Se över och uppdatera befintliga inköps-, handhavande- och administrativa rutiner för att 
förlänga livslängden och öka återanvändningen av IT-produkter inom den kommunala 
organisationen. 

Tidplan Resurser Ansvarig 

2022 Kräver utökat uppdrag Hässlehem 

2025 Kräver utökat uppdrag Hässlehem 

Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB 

2022 Inom bef. uppdrag Tillväxtavdeln ingen 

Återkommande Inom bef. uppdrag Kultur- och fritidsförvaltningen 

Återkommande Inom bef. uppdrag 
Miljö- och stadsbyggnads-
fö rvaltningen 

2025 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen 

av mål 1.1: 
iteter berör kommunalt avfall såväl som verksamhetsavfall. Möjligheten att följa upp målet för annat avfall 
mmunen ansvarar för är dock begränsad. Uppföljningen sker därför för insamlad mängd kommunalt 
AB följer upp årligen. År 2020 används som basår för uppföljningen. 
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.2.2 

.2.3 

2022 

Återkommande 

Inom bet. uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Omsorgstörvaltningen 

Omsorgsförvaltningen 

pföljning av mål 1.2: 
alet förmedlade artiklar genom Ge och Få mäts och följs upp idag. År 2018 förmedlades 4728 st. art 
,följning av målet används 2019 som basår. 

nförelsetal: 
alet förmedlade artiklar genom Ge och Få (st.lår). 

pföljningsansvar: 
1sorgsförvaltningen i samverkan med Kommunledningsförvaltningens IT avdelning 

1må/ 1.3 Minska matsvinnet per serverad portion i förskolor, skolor och omsorgsverksamheter med 50 ~ 

,KTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.3 

.3.1 

.3.2 

.3.3 

Ta, med hjälp av redan befintliga verktyg och initiativ på nationell och lokal nivå, frar 
arbetsmodell anpassad utifrån Hässleholms kommuns förutsättningar. 

Tävlingar anordnas där förskolor, skolor och omsorgsverksamhet tävlar om att mi 
mängden matsvinn mest. Berörda förvaltningar tar fram vilka verksamheter som ska 1 

Arbetsmodellen för att minska matsvinnet ska implementeras i alla kommunala förs! 
skolor och omsorgsverksamheter. 

,ktivitet Tidplan Resurser Ansvarig 

.3.1 2022 Inom bef. uppdrag 
Omsorgsförvaltningen, 
Barn & utbildningsförvaltningen 
r'\....,.._...,..,,.._,& •· ... ,-1+ .... • .... ,.. ......... 



����������� ��	
�� �������� ������������ ���� ������� ��!""#$%& '�(�)*(%� +$,%-.�)�&������� ���� ������� ��!""#$%& /���!�-�#�)�&* +$,%-.�)�&������� ���� ������� ��!""#$%& '�(�)*(%� +$,%-.�)�&������0 ���� ������� ��!""#$%& '�(�)*(%� +$,%-.�)�&���)�#)%-�&���#�1)-2+��34�5.%#*�6&&�%#* +$,%-.�)�&��

��������� ��	
�� �������� ���������0�� ���� ������� ��!""#$%& /���!�-�#�)�&* +$,%-.�)�&����0�� ���� ������� ��!""#$%& /���!�-�#�)�&* +$,%-.�)�&����0�� ���� ������� ��!""#$%& /���!�-�#�)�&* +$,%-.�)�&��
�7�898�:�:��;<=�>:?@9;�A@������BCCDE�F:G=EG�HIJ����� /%$.-K&&�(���!���*�.K�(.%��%$(� +$��L"-�%.�$)�&�!.) $M��,)-(%�.6"�$�%,�*34%(.�%**�$�*���(%��!""*.M��34�)�,)-(%���$M#���*���#��(%����# +$%�$)*(� +$��)-2+��34�4K-*%������� �� +$�($%,�)�!""4%�#-)�&%$�%,�%�-K&&�)�&*"$�2�(.�"M�%..��%**�$�*(%�M.�$�$!(%*�"M�"-%.*�)����,%$2��"$�2�(.�#K$�(���!����K$��6&&4�$$���34�#K$�*(K-� +$���$..$%�*"�$.�)�.�� )��*� +$�*(6##�%,��)-2+��34�4K-*%������ '%� $%������%**�%-%�*"-%�� +$�(���!����*�����*($),�$��K$�"-%��$%#��%�-K&&�)�&*"$�N2�(.�*(%�&���� +$%*��34�,)-(%��K�&#�$�*34%(.�%**�$�*�����$K(�%*�!""*.M��--�$���4+,%*�)�"$�2�(.�������0 '%� $%�����4%�#-)�&*"-%�� +$�%..�+(%�(%"%3).�.���%..���--%�-%&$%�M.�$�$!(�)�&*�%$%��%**�$�)����(���!���O�#M�-�(%-�%�,K�#�)�&�)�"$�2�(.���#K$��%**�$�!""*.M$�)�.��K$��+2-)&��

�7�898�:�:��;<=�>:?@9;�A@������BCCDE�F:G=EG�HIP��0�� Q�#�$*+(��34�(%$.-K&&�4!$��M�&%���&M�&*%$.)(-%$�*���(+"*�)���34�"M�,)-(�.�*K..�#�.�K$��+2N-)&.�%..��K.%�4!$��K�&#��� +$K�#$%*�+,�$�.)#���0�� '%� $%�����M.&K$#*"-%�� +$�%..� %*%�!.���&M�&*%$.)(-%$�)����(���!���*�,�$(*%�4�.�$O� +$,%-.�)�&%$��34���-%&�*���&M$�%..��$*K..%���#�%�#$%�%-.�$�%.),���0�� '%� $%�����,K&-�#�)�&� +$�(���!���*� +$,%-.�)�&%$O��$&%�)*%.)���$��34���-%&�*���&�$�*.+#����4!$���&M�&*%$.)(-%$�(%��!�#,)(%*�,)#�%$$%�&�$%�#�.�%,��,����%�&O�(�� �$��*�$��34��+.����34�)�"-����.�$%�($%,�,)#���(�)�&%$�%,�(�� �$��*$!���34�%�#$%�-�(%-�$�
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11ap1an Kesurser Ansvarig 

2022 

2022 

2022 

av mål 1.4: 

Inom bef. uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

'ir uppföljning kommer tas fram under aktivitet 1.4.1. Idag saknas sammanställning över antalet 
gsartiklar. År 2020 används som basår för uppföljning. 

11: 
a engångsartiklar per år ( st./ år). 

;ansvar: 
ngsförvalmingen 

~nast 2025 ska antalet anläggningsarbeten öka där 
·erbruk sker av schaktmassor med ett lokalt ursprung. 

'ER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.5 

artlägg kommunens tänkta mark för exploatering utifrån vilka typer av schaktmassor som 
an uppstå och i vilka områden som de kan medföra risk för miljö och hälsa. 

1för krav i upphandlingar av anläggningsprojekt på att massor ska återbrukas på plats inom 
arje projekt där kommunen är bygg herre och där skäl för borttransport inte finns för skydd 
v miljö och hälsa. 

a fram en massbalansplan för kommunen som beskriver när planerade anläggningspro
!kt ska aenomföras och vilka mänader schaktmassor som beräknas uoostå eller behövas i 
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'" I IV 11 C I Cl\ ;)VIVI ocnvv;) rvn 1\1 I Ut"t"l'III\ LJCLIVII\L 1.0 

.6.1 

.6.2 

.6.3 

.6.4 

Vid nybyggnation av fastigheter som ägs av kommunen ska alla projekt hållbarhetsc 
eras, alternativt genomföras enligt de krav som ställs vid en certifiering. 

Minst ett pilotprojekt ska genomföras där byggdelar tas till vara och används i en ani 
byggnad. 

Vid upphandlingar ska Sveriges Byggindustriers "Resurs- och avfallsriktlinjer vid byg\ 
och rivning" användas. 

Tillsyn av bygg- och rivningsavfall 

,ktivitet Tidplan Resurser Ansvarig 

.6.1 

.6.2 

.6.3 

.6.4 

2022 

2025 

2022 

Återkommande 

pföljning av mål 1.6: 

Inom bef. uppdrag 

Kräver utökat uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Tekniska förvaltningen 

HIBAB 

Kommunledningsförvaltning 

Miljö- och stadsbyggnadsföva 

ngden avfall som uppstår från bygg- och rivningsprojekt följs upp genom att sammanställa mängden 
rivningsavfall som HMAB tar emot. År 2020 används som basår vid jämförelsen. 

nförelsetal: 
ngden bygg- och rivningsavfall (kg/år). 

pföljningsansvar: 
1AB 
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3ker för återbruk inkluderas. 

1rätta en mobil ÅVP som åker på turne och uppmanar till återbruk. 

kapa nya möjligheter för återbruk, informera och genomför kampanjer utifrån erfarenheter 
ch kunskap från Magneten. 

kapa en plattform där spill material från verksamheter och industrier kan förmedlas och 
omma till nytta för barn och ungdomar i förskolor och skolor. 

Tidplan Resurser Ansvarig 

2022 

2022 

2022 

Återkommande 

2022 

av mål 2.1: 

Kräver utökat uppdrag 

Kräver utökat uppdrag 

Kräver utökat uppdrag 

Kräver utökat uppdrag 

Kräver utökat uppdrag 

HMAB 

HMAB 

HMAB 

HMAB 

Barn- och utbildningsförvaltningen & 
Näringslivsutvecklare 

I att öka återbruket av kommunalt avfall och fö ljs upp genom HMAB:s statistik över mängden 
som återbrukas. 

11: 
mlat avfall per invånare som går till återbruk (kg/inv). 

;ansvar: 
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.1.3 
Alla marknader och evenemang som kommunen arrangerar eller sponsrar har 
utgångspunkten att källsortering ska erbjudas besökarna. 

.1.4 Genomför pilotprojekt där flerfackscontainer används för att öka sorteringen vid bygg1 

,ktivitet Tidplan Resurser Ansvarig 

.1.1 Återkommande Kräver utökat uppdrag HMAB 

.1.2 2022 Kräver utökat uppdrag HMAB 

.1.3 2022 Inom bef. uppdrag HMAB 

.1.4 2022 Inom bef. uppdrag HMAB 

pföljning av mål 3.1: 
pföljning av målet görs genom plockanalyser som samordnas med delmål 3.3 och 3.5 . Vid plockanal; 
lersöks vad som finns i det brännbara avfallet och hur stor andel som är rätt sorterat. Plockanalys ska 
omföras år 2020 och följs därefter upp med nya plockanalyser vartannat år. 

nförelsetal: 
fel rätt sorterat brännbart avfall från verksamheter(%). 

pföljningsansvar: 
1AB 

1mål 3.2 Senast 2025 ska alla kommunala verksamheter, förvaltningar och 
bolag inneha utmärkelsen "återvinnande verksamhet''. 
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11: 
1ala verksamheter, förvaltningar och bolag som fått utmärkelsen "återvinnande verksamhet" (st.) . 

;ansvar: 

inst 80% av innehållet i det insamlade brännbara avfallet 

1n hushåll i kommunen ska vara rätt sorterat till 2025. 

'ER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.3 

ienomför plockanalyser och kartlägg skillnader mellan geografiska områden. 

ienomför informationskampanjer i områden med förbättringspotential. 

lndersök vilka aktiviteter som skulle behövas för att främja en bättre sortering i flerfa-
1iljshus och genomför dessa. 

a fram riktl injer för hur inredning ska utformas för att underlätta för källsortering i lägenheter. 

lndersök vilka krav som kan ställas i bygglovsprocessen vid nybyggnationer och större om
yggnationer för att främja källsortering. 

Tidplan Resurser Ansvarig 

2022 Kräver utökat uppdrag HMAB 

2023 Inom bef. uppdrag HMAB 

Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB & Hässlehem 

2022 Inom bef. uppdrag Hässlehem 
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.4.3 2022 Inom bef. uppdrag HMAB 

pföljning av mål 3.4: 
1B följer idag upp hur mycket avfall som rensas från avloppet vid reningsverkens galler. Uppgifrer frå 
änds som basår för delmålet. 

nförelsetal: 
ngd avfall som rensas från avlopp (kg/år) 

pföljningsansvar: 
1AB 

1mål 3.5 Minska mängden farligt avfall som sorteras och hanteras felaktigt. 

,KTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.5 

.5.1 Följ upp och informera om mängd felsorterat farligt avfall 

,ktivitet Tidplan Resurser Ansvarig 

.5.1 2022 Inom bef. uppdrag HMAB 

pföljning av mål 3.5: 
pföljning av målet görs med hjälp av plockanalyser och samordnas med delmål 3.loch 3.3. 
ckanalys ska genomföras år 2020 och följs därefter upp med nya plockanalyser vartannat år. 

nförelsetal: 
ngd felsorterat farligt avfall (%) 

-~·· •·-·-----------
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2025 

av mål 3.6: 

1110111 ue1. UfJfJWdY 

Inom bef. uppdrag 

nJVI/-\D 

HMAB 

vloppsslam som spridits på åkermark följs upp, samt att kvalitetssäkringen har efterlevts. År 2020 
,asår i jämförelsen. 

11: 
ppsslam som spridits på åkermark 

;ansvar: 

läcka barns och ungas nyfikenhet 
:t minska sitt ekologiska fotavtryck . 
.r sedan flera år tillbaka jobbat aktivt med att öka kunskapen och nyfikenheten hos barn och unga 
S och resursoptimering. Exempelvis har Sopsamlarmonster tagits fram, som inte bara blivit en lokal 
ationell sensation. Flera projekt har gjorts och läromedel har tagits fram. Syftet med detta över-
1r att fortsätta öka den kunskap och nyfikenhet som byggs upp under skolåren så att den inte går 
: unga går ut ur skolan. 

nast 2025 ska alla elever på ett lättillgängligt sätt kunna arbeta med frågor inom avfall, 
iljö och hållbarhet som en del av deras utbildning. 

'ER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 4.1 

lppdatera och vidareutveckla befintligt material från förskola till högstadiet och sprid 
1aterialet till elever. 

ersonal från alla skolor bjuds in till en informationsträff en gång per år där utbildnings-
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lersökning med en kompletterande fråga om tillgängliga informationsmaterial. 

nförelsetal: 
fel pedagoger som anser att alla elever på ett lättillgängligt sätt kan arbeta med frågor inom avfall, mi 
barher. 

pföljningsansvar: 
1AB i samarbete med Barn- och utbildningsförvalmingen. 

1mål 4.2 Senast 2025 ska 50 % av alla skolor och förskolor vara certifierad enligt "Grön flagg''. 

,KTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 4.2 

. 2.1 

.2.2 

.2.3 

.2.4 

Öka kunskapen om vad Grön flagg är genom informationsträffar en gång per år . 

Inför en miljöcoach som kan nyttjas vid certifiering enligt Grön flagg . 

Lyfta pilotförskolor som goda exempel. 

Belöna dem som under året fått Grön flagg-certifiering genom att t.ex. uppmärksam 
vid ett lämpligt evenemang .. 

,ktivitet Tidplan Resurser Ansvarig 

.2.1 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB 

.2.2 2022 Inom bef. uppdrag HMAB 

.2.3 Återkommande Inom bef. uppdrag 
Barn och utbildnings-förvaltning, 
HMAB. 

.2.4 Återkommande Inom bef. uppdrag 
Barn och utbildningsförvaltningE 
HMAB 
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1inska mängden avfall. 

ltveckla kommunens hemsida för att synliggöra mängden avfall som uppkommer. 

ltred möjligheten att väga och informera om varje hushålls avfallsmängder. 

Tidplan Resurser Ansvarig 

Återkommande 

Återkommande 

Återkommande 

2025 

av mål 5.1: 

Kräver utökat uppdrag 

Kräver utökat uppdrag 

Kräver utökat uppdrag 

Kräver utökat uppdrag 

Kommunledningsförvaltningen 

HMAB 

Kommunledningsförvaltningen 

HMAB 

om att öka den grundläggande kunskapen om vad varje invånare bidrar med i form av avfalls
,ljning sker via enkätundersökning riktad mot invånare, förslagsvis via en komplettering via 
ommande enkät. Uppföljningen ska samordnas med delmål 5.2. 

11: 
mmunens vuxna invånare som har kunskap om hur mycket avfall som varje invånare i kommunen 
(%). 

;ansvar: 

inst 80 % av kommunens vuxna invånare ska senast 2025 ha kunskap om 
r man kan vända sig för att få saker reparerade eller lämnade för återbruk. 

'CD ~nl\.11 DCUr'\,\/~ cr'\,o Il.TT I IDDFt..l Å nCI 1\.11 Å I C ""I 
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1AB 

' Mål 6. Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kommunen. 
negativa aspekterna av nedskräpning påverkar alla tre delarna av hållbarhet - miljömässig, social och 
k. Miljömässig då det sprider gifter i naturen, haven, sjöarna och våra vattendrag, social då nedskräp1 
Ja otrygghet och ge en otrevlig stadsbild och ekonomisk då det varje år medför stora kostnader att sa 
ip från allmänna platser. Dessutom skapar skräp ofta ännu mer skräp, d.v.s. risken att någon slänger 1 
Jlats som redan är nedskräpad är större än att det slängs på en ren plats. Det finns med andra ord my 
11a på att arbeta för att minska och förebygga nedskräpningen. 

lmål 6. 1 Senast 2025 ska nedskräpning på mark minska med 30 % 

jämfört med skräpmätningen som gjordes 2019. 

,KTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 6.1 

. 1.1 

. 1.2 

. 1.3 

.1.4 

. 1.5 

. 1.6 

Vid renovering eller nybyggnation av lekplatser ska monsterkällsortering införas . 

Genomför regelbundna skräpmätningar där resultatet synliggörs för allmänheten . 

Beräkna och presentera kostnaderna för att ta hand om nedskräpning . 

Tillsätt en samverkansgrupp med syfte att minska nedskräpningen med hjälp av 
nudging-projekt. 

Kartlägg behov av kärl och var det behövs fler avfallskärl på allmän plats . 

Genomför en utställning om nedskräpning . 
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av ma1 b.-1: 

:nomfördes en skräpmätning som utgör basår för delmålet. Uppföljning bör ske med nya skräpmät-
1mma metoder på årsbasis. Återkommande skräpmätningar anges som aktivitet 6.1.2. 

11: 
~mål per kvadratmeter (st./m2). 

;ansvar: 
rbete med Tekniska förvaltningen 

nast 2026 ska kostnaden för nedskräpningen i naturen minska med 25 %. 

'ER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 6.2 

artlägg hantering, mängd och kostnader för nedskräpning i naturen. 

a fram åtgärdsplan för minskad nedskräpning .. 

Tidplan Resurser Ansvarig 

2022 

2022 

av mål 6.2: 

Inom bef. uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Tekniska förvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

ltningen kartlägger hantering och kostnader för nedskräpning i naturen 2022. Uppgifter från kart-
22 används som basår för delmålet. 

11: 
i naturen kr/år 



��
��������� 	�
��� �������� ������������ ���������� � !���"#�$�"%&& ��'� (���)*��"$+�,�-��)�'������. ./.0 !���"#�$�"%&& ��'� (���)*��"$+�,�-��)�'��
�1	232	4	4�"567"849:35";:�"�		"<==>?"@4A7?A"BCD����� E� -�' �" �&��)��*"&F,�����"*��"+,��,���*"�GH"'����$+� �"F�'I� ��"*��"-+&�� �"�� �,)*�*�"����. J� ��*+�"�+K-)'H����"�)--"J�#��"�)�)�'"�GH"-)�,I� )'�"���� ��"$+�"���"F�'I� �"I- ��" �&��)���LMNOPN"QRS"TUVWX"VXYZ[\XW]"Ŷ_XẀa["Ŷ"VXWa]"[bWZcŴVX["]̀a"_aWa"c\[VWX"̂W"dedf"b["\Vagh"
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.3.1 

.3.2 

.3.3 

.3.4 

Återkommande 

Återkommande 

Återkommande 

2022 

pföljning av mål 6.3: 

Inom bef. uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

HMAB 

HMAB 

Kommunledningsförvaltningen 

Alla verksamheter, förvaltningar oc 

pföljning sker genom mätning av hur många av de kommunala verksamheterna som deltar i Håll Sve 
tts skräpplockarvecka. 

nförelsetal: 
al verksamheter, förvaltningar och bolag som är representerade (st.). 

pföljningsansvar: 
1AB 

l Mål 7. Minska äldre deponiers påverkan på mark och miljö. 
ässleholms kommun finns flera äldre deponier som inte längre är i bruk och som fortsatt riskerar påv 
:ken och miljön i deras närområden. Äldre deponier är exempel på förorenade områden som ingår i r 
lsbyggnadsförvaltningens arbete för att nå en giftfri miljö. Deponier har inventerats och i vissa fall ha 
rn skett. Det återstår ett långsiktigt arbete för att minska deponiers påverkan och ta hand om samhäl 
der. Åtgärder är kostsamma och behöver prioriteras utifrån var de gör störst nytta. En sammanställni1 
.lagda deponier redovisas i bilaga 5. 

1mål 7. 1 Äldre deponiers påverkan på deras närområden ska vara mindre år 2025 än idag. 

,KTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 7 .1 

.1.1 Nedlaada deooniers oåverkan ska övervakas och aenomförda åtaärder ska löoande re 
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mtliga kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag ska fram till och med 2026 årligen 
oportera till kommunstyre/sen på vilket sätt de bidrar till målens uppfyllande. 

'ER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 8.1 

ltse ansvarig enhet för rapporteringen som tar fram verktyg och underlag, informerar hur 
~pportering ska gå till och återkopplar resultatet av rapporteringen till respektive verksam
et, förvaltning och bolag, i enlighet med bilaga 9. Uppföljningsstrategi. 

.Ila verksamheter, förvaltningar och bolag rapporterar årligen in uppgifter enligt det verktyg 
om tas fram under aktivitet 8.1.1. 

a fram en kort sammanfattning av ROP:en som beskriver vad respektive verksamhet, förvalt
ing och bolag ska bidra med. 

ltse och utbilda minst en kontaktperson per förvaltning och bolag vad gäller arbetet med 
OP:en. 

Tidplan Resurser Ansvarig 

2022 

2022 

2022 

2022 

Kräver utökat uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Inom bef. uppdrag 

Kräver utökat uppdrag 

Kommunstyrelsen 

Respektive förvaltning 

HMAB 

Alla förvaltningar och bolag 
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tnligt NJ:<:i LULU:b. Il 'Sl ska en avtallsplan mneh: 
görelse för de styrmedel som kommunen planer< 
för att uppnå målen. Vissa av målen riktar sig m, 
kommunorganisationen och då behövs personal 
interna organisationen mobiliseras för att målen 
Andra mål kan kommunen inte uppnå på egen 1 
hjälp behövs av andra aktörer. Exempel på interr 
mottagare för styrmedel är anställda, pedagoger, 
invånare, näringsliv (exempelvis byggbolag och r 
föreningar, turister, pendlare, studenter, myndig! 

Totalt sätt har följande styrmedel identifierats so 
använda för att nå resursoptimeringsplanens mål 
del som är särskilt angivna i en aktivitet är skrivr 

Ekonomiska styrmedel: 
Avfallstaxa 
Bidrag (exempelvis stöd till föreningar) 
Vite 
Budgetarbete 
Avgifter 

Administrativa styrmedel: 
Förelägganden 
Krav i upphandlingar 
Renhållningsföreskrifterna 
Interna rutiner inom kommunen 
Lönekriterier 
Belöning för måluppfyllnad 
Krav i bygglov 
Fysisk planering 
Villkor i tillstånd 
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TQ��	��
består av fem steg: Minimera, återbruka, återvin 
giutvinna och deponera. 

• Biogas - gas som bildas vid syrefri nedbrytninf 
giskt material. Biogas kan användas för energipr 
eller, efter uppgradering (rening), som fordonsb 

• Brännbart avfall - avfall som behandlas geno1 
giutvinning. I Hässleholms kommuns fall på HJ 
fjärrvärmeverk där det brännbara avfallet genom 
ning skapar fjärrvärme och el. 

• Bygg- och rivningsavfall - avfall som uppstå 
nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnac 
rivning av byggnad. 

• Energiutvinning/Energiåtervinning - tillva 
av el/värme som alstras i en anläggning för avfal 
ning eller av gas från organiska ämnen, till exem 
rötningsanläggning eller på en deponi. 

• Fastighetsnära insamling (FNI) - insamling 
vid fastigheten eller vid överenskommen eller an 
plats inom rimligt avstånd från fastigheten . 

• Fulspolning - att spola ned saker som inte hö1 
toaletten. 

• Förebyggande av avfall - åtgärder som vidta 
förebygga att det över huvud taget uppkommer 
exempelvis genom minskad konsumtion, återbn 
delat ägande. 
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n* - en verksamhet bestående av tre delar, en återbruksbutik, en återvinningspunkt och ett maker
drivs av Hässleholms kommun och Hässleholm Miljö. 

I - livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsin
)mfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis ben, kärnor och skal. 

1 - onödigt matavfall, d v s sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt sätt och 
tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar. 

t - Miljötratten är ett hjälpmedel för att hushåll på ett enkelt sätt ska kunna källsortera använd 
1iljötratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska och försluts med ett lock. 

1timeringsplan - resursoptimeringsplanen är Hässleholms kommuns variant på den avfallsplan 
kommun ska ha enligt Miljöbalken. Resursoptimeringsplanen beskriver det gemensamma arbetet 
a avfallshanteringen inom Hässleholms kommun fram till år 2026. 

umonster - ett koncept, framtaget av Hässleholm Miljö, som på ett enkelt och roligt sätt engage
iågor om miljö, källsortering och hållbarhet. Idag används Sopsamlarmonstren av minst 750 olika 
ter i hela Sverige. 

iletsavfall - avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess, exempelvis vid en industri. I en 
t kan det uppstå både med kommunalt avfall jämförligt avfall och annat avfall än kommunalt avfall. 

- en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent, istället för att bli avfall, används igen för 
mma funktion som den ursprungligen var avsedd för eller en annan funktion som den kan anpassas 

ande verksamhet - en märkning som kan uppnås av verksamheter som infört en sortering som 
olm Miljö anses fullgod. 

ingscentral/ÅVC - bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt 
;amt kommunalt avfall. Ibland även med verksamhet för återanvändning. 
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skrivning - avfall som 
1 ansvarar för 
issleholms kommun 
boende och bebyggelse 

ystem 

och -mängder för avfall 

2 
2 
2 
3 

3 

unen ansvarar för 3 
sorterat brännbart avfall 4 
1kl. trädgårdsavfall 4 
I 5 
eponier 6 

omfattas av producentansvar 6 
~ar 7 

ifall och batterier 

7 

8 
8 
8 
8 
8 

..... .... ......... .... ....... .., ..... ..., ................. _.._, ........................ .... ..., ...... ..... ................. b, .................. b .... ................ ~ 

mängder. Statistik presenteras för avfall som kommL 
svarar för, d.v.s. kommunale avfall och avfall som up 
i kommunens egna verksamheter. I kapitel 3 beskriv 
avfall som omfattas av producentansvaret kortfattat. 

1.1 Fakta om Hässleholms kommun 

1.1.1 Befolkning, boende och bebyggelse 
Hässleholms kommun bildades 197 4 genom en sam 
ning av flera kommuner. Kommunen ligger i Skåne 
består av 17 tätorter, varav Hässleholm är den störst: 
ytan och befolkningsmässigt. Kommunen är till lanc 
största i Skåne och har en landareal på ca 1 276 km2 

vattenareal på ca 3,7 km2 • År 2015 användes den stc 
av marken i kommunen till skogsmark. Därefter kot 
åkermark, bebyggd mark och betesmark i fallande 0 1 

Befolkningsmässigt är Hässleholms kommun den fe 
ta kommunen i Skåne med drygt 52 000 invånare. 1 

nedan presenteras fakta i siffror om Hässleholms ko, 
Nästan 60 % av invånarna i Hässleholms kommun I 
hus, 22 % i hyresrätt och 8 % i bostadsrätt. Den var 
storleken på ett hushåll i Hässleholm är två personer 
fyra, en och tre i fallande ordning. 2 

1 Statistikm 
siffror/kom 

2 Statistikm 
kommuner• 



��

����������	
��
��������������������

��������� !"�#$%&'�()*+)*,-�*+.-)-)�/-,�01((2-342/(�54//67(�78*�+-(6+(49):/-+:7;(92*7<�=-))*�>+�()*+)*,-�57*99)�?%%�78*�@A+-)*;�:�01((2-342/�54//67<�B7)*2-)�3*,-�/:7(5*)�/-,�C*�?�9+4C-7)�D1/@A+)�/-,�$%&E�F:25-)�()1//-+�AF-+-7(�/-,�+-()-7�*F�GF-+:;-(�54//67-+<�H�I*.-22�$�F:(*(�*7)*2-)�-)*.2-+*,-�@A+-)*;�:�54//67-7J�*+.-)(92*)(-+�:�54//67-7�4C3�*7()122,*�:�01((2-342/(�54//67�>+�$%&'<��������K���L��
������
M��N
O��PQN��
R�S��������T�
NM���U�
���N�S���������V���
������O
�S������������������WN�XYZ[\]�
=-)�@*77(�$&�()<�*+.-)(92*)(-+�:�54//67-7�/-,�AF-+�&%%�*7()122,*�>+�$%&'<�̂2*7,�,-�()A+()*�*+.-)(;:F*+7*�:�01((_2-342/(�54//67�1+�01((2-342/(�54//67J�̀-;:47�G5>7-J�G*/3*22�B̂J�̂4/.*+,:-+�I+*7(94+)*):47�Ga-,-7�B̂J�B94)-5-)�B̂�4C3�bA+(F*+(/*5)-7<�bA+-)*;-)�/-,�()A+()�4/(1))7:7;�:�01((2-342/(�54//67�$%&'�F*+�̂-+;-7,*32�b44,�B̂<����c�d�!ef"�� !!g!hif�B22*�36(3>22J�F:224+J�@+:):,(.4-7,-7J�(*/)�j-+@*/:2D(36(J�(5*�3*�*.477-/*7;�@A+�(4931/)7:7;�-72:;)�,-)�54//67*2*�+-73>227:7;(*7(F*+-)<�0A()-7�$%&E�:7@A+,-(�@8+@*C5(8()-/�:�01((2-342/(�54//67�/-,�(8@)-)�*))�@>�-7�.1))+-�6)(4+_)-+:7;(;+*,J�;A+*�,-)�-752*+-�@A+�36(3>22-7�4C3�@A+.1))+*�*+.-)(/:2DA7�@A+�C3*6kA+-+7*<�l-,�)F>�@8+@*C5(51+2�(*/)�9>317;(.4m*+J�5*7�36(3>22-7�:�F:224+�4C3�@+:):,(.4-7,-7�(4+)-+*�6)�-2F*�42:5*�*F@*22(@+*5):47-+<�l4)(F*+*7,-�@+*5):47-+�5*7�31/)*(�@+>7�j-+@*/:2D(36(�/-,�3D129�*F�42:5*�2A(7:7;*+�*F�51+2J�67,-+D4+,(.-3>22*+-�4C3�C47)*:7+*+<��n)AF-+�:7(*/2:7;�@+>7�@*():;3-)-+�3*+�36(3>22-7�1F-7�/AD2:;3-)�*))�21/7*�(:))�*F@*22�9>�-7�*F�54//67-7(�>)-+F:7_7:7;(C-7)+*2-+o�p*75:F*J�̂D1+76/J�01()F-,*J�GA(,*2*J�I8+:7;-�4C3�p:7(2AF<�q)-+F:77:7;(C-7)+*2-+7*�.-(5+:F(�71+/*+-�:�.:2*;*�?<r�stuuv�wxuuytzyuxy{�|ww}~{������|v~~u�|�u��~�������z���|�}�uxwx���v�wv���������z�z�|w�u���������������stuuv�wxuuytzyuxy{�|ww}~{������|v~~u�|�u��~�������z���|�}�uxwx���v�wv���������z�z�|w�u�������������

�ehi ��� ��he"������������������� �¡¢££¤¥�¥ ¦��§�̈©©�ª�«¬����ª���ª��� �¡¢££¤¥�¥ §�®̄©�ª�«¬¥ª�°����� �±°ªª��²¢�£ª�¡¢££¤¥ ¦��̈�§©©���ª«

�ehi ��� ��he"³¢�¡�¢¡������́µ©¶·̧� §µ�¶µ¶���ª«����¹�º���»�¡» ¥¥¢� µ§�·̄¼���ª«����¹�º���»�£°¥ µ¼�µ·§���ª«½��¢�¡¥ ¥�ª�°�²��� ¶̈¾¶� ¥»«¿¡£µ½¢��¢À²��������� �¡¢££¤¥�¥�́µ©¶Á̧ ¶¼�̈®̄���ª«Â�¥����� ¥� �¡¢££¤¥�¥�́Ã¢����� �¡¢££¤¥�¥�£�¥��¢�� ��¥��¥¥�¥�¡¢££¤¥̧�́µ©¶Á̧ §�¼Á̄���ª«Â�¥�����¤����Ä¥�¡¢££¤¥�¥�́�¢�� �¡¢££¤¥�¥�£�¥�Ã¢����� ��¥��¥¥�¥�¡¢££¤¥̧�́µ©¶Á̧ Á�̈·Á���ª«'rån kommunen (bor i kommunen men jobbar i en annan kommun) (2017) 7 487 pers. 

V 

Lrbetet med Hässleholms kommuns nya resursoptimeringsplan. Detta år startade knappt 300 nya 
:holm kommun. Antalet hade minskat med ca 3 procent jämfört med 2016 vilket stämmer överens 
,veriges kommuner. I Tabell 2 visas antalet etablerade företag i kommunen, arbetsplatser i kommunen 
Hässleholms kommun år 2018. 

fet etablerade företag i kommunen, arbetsplatser i kommunen och 
'i/Ida i Hässleholms kommun år 2078.4 

Antal 

företag i kommunen Ca 5 400 st. 

er i kommunen 5 930 st. 

·iässleholms kommun Ca 4 500 pers. 

t. arbetsplatser i kommunen med över 100 anställda år 2018. Bland de största arbetsgivarna i Häss
un är Hässleholms kommun, Region Skåne, Samhall AB, Bombardier Transportation Sweden AB, 
ch Försvarsmakten. Företaget med störst omsättning i Hässleholms kommun 2018 var Bergendahl 

issystem 
llor, fritidsboenden, samt flerfamiljshus, ska ha abonnemang för sophämtning enligt det kommunala 

,...,..,. .. / • r.. t r r 1 • TT•• 1 1 1 1 1 r ro 
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��8� ��8� ��8� ��8���������������� ����� ����� ����� ������������������ ������������������� ��¡�� ����� ���¢� ¡��¢����£��¤¥�¦������������ ������������������� �����¡ �����¢ ����� ��¢��������������� ���������������§����̈��� ��§�©�£���� ©©�§�©������ ��¡�� ����� ���¢� ¡��¢������������§���¤��������§�©����� ©©�§�©������ ����� ����� ����� �����ª̈���� ¤«���̈��§���¬�§�©����¬��£��¤¥�¦������������� ���������������«¬� ��¢������ ��¢������ ¢���¢�¡ ¢���¢�¡
dl 3 nedan. 

,e/13 Insamlat mat- och utsorterat brännbart avfall i Hässleholms kommun 2015-2018. 

2015 2016 2017 

1atavfall (ton) 3 778 3 699 3 560 

ltsorterat brännbart avfall (ton) 6 416 6683 5 120 

1at- och utsorterat brännbart avfall (ton) 10 194 10 382 8680 

ltsorterat brännbart avfall till förbrännings-
6 416 5 891 5 120 

nläggning (ton) 

1atavfall till central biogasanläggning (ton) 3 778 3 699 3 560 

örsträcka för insamling av mat- och utsorterat 
3 206 560 3 206 560 270 204 

ränn bart avfall (km) 

Grovavfall inkl. trädgårdsavfall 
Wl8 samlades totalt drygt 24 000 ton grovavfall in i Hässleholms kommun. Detta motsvarar ca 469 kg 
~t grovavfall gick till deponering 2018. Ungefär 20 % av grovavfallet (exkl. trädgårdsavfall) gick till mat, 
1ing och 80 % till förbränning. Ungefär 30 % av trädgårdsavfallet gick till central biologisk behandling 
förbränning. 84 ton av grovavfallet gick till återanvändning. I Tabell 4 nedan sammanställs vilken typ a, 
samt vilka mängder som samlades in i Hässleholms kommun 2015-2018. 
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#UVW #UVX #UVY #UVZ�\_àr]�\pi\aa�m]bko st| tww {w| z�~~v�ljĥl̀h\à̂_�mhro z u t z�\]]̂k�\n̂_\f�iq_r�m]bko |s |u |w |v��nk̀krn�\n̂_\f�iq_r�m]bko vs v{ uu |z�a�̂d\a]̀r]�\pi\aa�m]bko uu w{ zu zz{x_�ch̀le_̂rk̂_\]�]_q�m]bko wu| w{{ vwz vwz�n�̂n]�mhro zzu zz{ �| zzv�p_̀r]�i\_àr]�\pi\aa�i_jk�dgndjaa�m]bko wt� vst w�| uut�a\pi\aa��̂yha���\]]̂_̀̂_�m]bko tuw t|w t|t t|��q_�\_\��\]]̂_̀̂_�m]bko zs z{ z� z|�̀a�\]]̂_̀̂_�m]bko vu v{ vu v~xb]\a]�mhro w�ww| w�wvt w�vtz w�{z~

.,.._._11\.UIIJVUI \\.'-'11/ 

st materialåtervinning (ton) 94 132 123 119 

,fall (ton) 2428 4373 4943 4253 

impregnerat virke (ton) 2489 2423 2 535 2 530 

1vfall (ton) 2428 2 362 2 411 1 857 

nsmaterial (ton) 2 337 1 980 2 328 2 328 

t/inert avfall (ton) 60 51 29 4 

22 331 23 114 27 480 24436 

fäll 
:les totalt drygt 2 800 ton farligt avfall in i Hässleholms kommun. Detta motsvarar ca 54 kg/invånare. 
n sammanställs vilken typ av farligt avfall samt mängder som samlades in i Hässleholms kommun 

,fat farligt avfall i Hässleholms kommun 2015-2018. 

I (ton) 

lier(kg) 

rad färg (ton) 

serad färg (ton) 

2015 

765 

57 

37 

2016 

622 

4 

54 

38 

2017 

825 

6 

52 

44 

2018 

1 003 

53 

51 
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- - -
inare. I Tabell 6 nedan sammanställs insamlade mängder förpackningar i Hässleholms kommun 2015-: 

,e/16 Insamlade mängder förpackningar i Hässleholms kommun 2015-2018. 

2015 2016 2017 

ilasförpackningar (ton) 834 984 1 066 

appersförpackningar (ton) 542 633 807 

lastförpackningar (ton) 284 378 579 

1etallförpackningar (ton) 164 171 258 

otalt (ton) 1 824 2 166 2 710 

;sleholms kommun har avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för insamling av förpa< 
Svensk glasåtervinning för insamling av glasförpackningar. 

Returpapper 
urpapper samlas in i kombination med förpackningar via fastighetsnära insamling från flerbostadshus s, 
tvåfamiljshus. 

: insamlades totalt ca 1 500 ton returpapper i Hässleholms kommun år 2018. Detta motsvarar ca 29 kg 
lbell 7 nedan sammanställs insamlade mängder returpapper i Hässleholms kommun 2015-2018. 

,e/17 Insamlade mängder returpapper i Hässleholms kommun 2015-2018. 

eturpapper (ton) 

2015 

1 752 

2016 

1695 

2017 

1689 
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ter om hand och de kvarvarande beståndsdelarna förädlas till nya råvaror eller energi. 

es totalt 751 192 kg el-avfall i H ässleholms kommun. Det motsvarar ca 14,4 kg per invånare. Fördel
olika typer av el-avfall visas i Tabell 7. 

derel-avfa/1 i Hässleholms kommun 2078.7 

Kilo 

ctronik (exkl. inbyggda batterier) 351 643 

1 frysar 135 300 

J kylskåp och frysar 232 879 

,kl. inbyggda batterier) 16 329 

ingslampor (lysrör) 6843 

1ddningslampor 4 217 

Il elektronik 1 150 

751192 

;://pantamera.nu/pantsystem/ statisti k/ sa-pantar-ni-i-din-kommun/ [2019-07-08] 

,arhetsrapport https://www.el-kretsen.se/pressrum/ #press_id_svensk [2019-07-08] 

Kg/invånare 

6,75 

2,60 

4,47 

0,31 

0,13 

0,08 

0,02 

14,41 
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Sedan 1 januari 2019 tar de bemannade ÅVC:erna en 
avfall i genomskinliga säckar. Syftet är att göra avfalle1 
och på så sätt öka källsorteringsgraden och skapa en b 
arbetsmiljö för personalen på anläggningarna. 

Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässh 
kommun kan kostnadsfritt lämna upp till tre kubikm 
sorterat avfall per dag. Det motsvarar ungefär ett pers, 
Större mängder kan lämnas mot en avgift på ÅVC:n i 
Upp till fyra gånger per år kan privatpersoner dessuto 
hämtning av grovavfall, textil och deponi, farligt avfal 
matfett. 

Företag och verksamheter betalar en avgift för att läm 
på ÅVC:erna då detta inte ingår i företagsabonneman 

Avloppsreningsverk 
Hässleholms Vatten har ansvar för kommunens allmä 
vatten- och avloppsanläggningar, ledningsnät och avlc 
rening. I januari 2021 blev Hässleholms Vatten och I
holm Miljö ett bolag. Vi ansvarar för att leverera kran 
och hantera spill- och dagvatten. Vi sköter även komr 
drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och al 
VA-ledningar. Med hjälp av reningsanläggningarna n 
kommunen hjälper vi till att hålla sjöar och vattendra. 
och friska. 

Hässleholms Kretsloppscenter 
I Vankiva, strax norr om Hässleholm, ligger Hässleho 
loppscenter (HKC). Där erbjuds mottagning av Bera 
avfall, bland annat förorenade jordar från bygg- och a 

r o 
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stalleras en ny ackumulatortank med syfte att effektivisera verket och bättre ta till vara på värmepro
vfallsförbränningen. 

lra planer 

n anger hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur bebyg
:cklas och bevaras. Hässleholms kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2007-05-02, 
.nder framtagande och förväntas antas 2020. 

le översiktsplanen finns ett stycke, under rubriken "Strategi för teknisk försörjning", som handlar om 
.nen. Där framgår att HKC är av regional betydelse för sortering, behandling av kompost och efter
trä och plast. Dessutom lyfts utveckling av biogas som energibärare fram som något som bör beaktas 
:tt miljövänligare energisystem. 

:rsiktsplanen antogs var potentialen för biogas outnyttjad i Hässleholms kommun. Sedan drygt fem år 
lt matavfall till biogasanläggningen i Mörrum i Karlshamns kommun, som ägs av Västblek.inge Miljö 
as matavfallet och omvandlas bl.a. till fordonsgas. En påse matavfall räcker till en busstur på 2,5 km. 
lir till gas blir istället produkter som återanvänds i kretsloppet, t.ex. kompostjord. 

:n pekas HKC ut som ett starkt allmänt intresse och därför är det viktigt att åtgärder som kan hindra 
utveckling inte får företas. 

ngen som hör till planhandlingarna finns under rubriken "Planförslag" en underrubrik som heter 
:jningen" där avfallshantering/källsortering är en av de frågor som avhandlas. 

,ehov 

)mmun har tagit fram en framtidsplan för Hässleholms stad som är en fördjupning av Hässleholms 
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1 högkonjunkturen skulle vända, kommer vissa avfallsflöden minska. Antagligen kommer det först och 
1s inom detaljhandeln och tillverkningsindustrin. 

ässleholms kommun har byggandet under många år haft en svag utveckling. De senaste två åren har do, 
lsbyggandet och nyproduktion inom handeln tagit fart. Bland annat handlar det om T4-området, Stob) 
ra del, Kärråkra och Finjasjöpark. Planer finns även på att återuppta utvecklingen av området Hässlehol 
et är ett område tänkt för logistik och lager. Så länge byggtrenden håller i kommer det troligtvis också a 
Jlsmängderna från byggsektorn. 

:uella förändringar i lagstiftning 
tidpunkten för framtagande av resursoptimeringsplanen sker flera förändringar i lagstiftningen inom a' 

rådet som antingen är under genomförande eller kan uppstå inom de närmaste åren och som har en dir, 
irekt påverkan på förutsättningarna för kommunen att bedriva avfallsverksamhet. 

ståndspliktiga insamlingssystem 
v på tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningar är under genomförande. Kortfattat är innebö 
;om samlar in förpackningar behöver tillstånd av Naturvårdsverket. För att erhålla tillstånd ställs flera Il) 
. att insamling ska ske bostadsnära och att systemet ska vara nationellt. Då inga insamlingssystem hittill 
tånd är kravet på tillståndspliktiga insamlingssystem uppskjutet till 1 januari 2023. Läget är för närvara 
(ert att det inte går att dra tydliga slutsatser hur de nya kraven påverkar den fastighetsnära insamling av 
gar som HMAB utför idag. 

ducentansvar för returpapper avskaffas 
ducentansvaret för returpapper tas bort från och med den 1 januari 2022 och returpapper blir då ett ko 
Jl. Det betyder att kommunerna måste säkerställa att det utsorterade papperet kan lämnas i kommuner 
;ssystem så att det kan materialåtervinnas. HMAB har redan idag en infrastruktur för insamling av retu 
et begränsar förslagets påverkan på avfallshanteringen i Hässleholms kommun. 

:t producentansvar för textil 
;eringen utreder ett införande av producentansvar för textil. Utredningen planeras att redovisas i deceml 
uopaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och upphävanc 
1 • , r 11 1 • 1 • \ o r , . r.. r 11 r-• 
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?@@AB�C���	��DE�F���	DG��H�IJGIK@F�L�GM��	I@�D��soptimer
lan 

hur den föregående planen har fungerat samt vilka ev, 
förbättringspotentialer som finns. 

Mål 
Hässleholms kommuns nuvarande resursoptimerings] 
2014-2020 och visionen med planen är att "Hässleho 
är Skånes vintagecentrum". Planen är uppdelad i två c 
gripande mål med mer specifika mål samt aktiviteter 1 

Målen och aktiviteterna presenteras nedan: 

Övergripande mål: 
1. Fram till 2020 vill Hässleholm förebygga och mil 

och återanvända sopor. 

Specifikt mål: 
1.1. Fram till 2020 vill Hässleholm minska mängden 

kommet avfall och utveckla olika sätt att ta tillva 
återanvända produkter så att deras livslängd för!~ 

Aktiviteter: 
• Byggande av en återbrukspark. 
• Samarbete med kommunens alla skolor. 
• Samarbetsprojekt mellan kommunens förvalmin! 

bolag med syfte att förebygga avfall. 

Övergripande mål: 
2. Fram till 2020 vill Hässleholm öka andelen sopo1 

materialåtervinns. 

Specifikt mål: 
2.2 Fram till 2020 vill Hässleholm öka andelen avfall 

behandlas genom materialåtervinning. 
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~ällsortera för att sedan i lågstadiet gå vidare till att prata om varför de ska källsortera och slutligen i 
ir de sig om avfallstrappan och hur de kan bli mer energismarta. 
)giskt material för förskolan togs Sopsamlarmonster fram för varje fraktion med syftet att göra avfall 
Jligare för barnen. Genom en namntävling fick barnen vara med och döpa de olika monstren. Sop-
n blev en succe! Material om och med Sopsamlarmonstren ökar hela tiden och finns lättillgängligt för 
;oger att hämta på skolhemsidan mittavtryck.se. Flera förskolor runt om i Sverige har hört av sig och 
nstermaterialet. 

,gs fram som ett hjälpmedel för att minska miljöpåverkan men också för att underlätta ekonomiskt 
:nom att etablera Skåpet TaGe i ett befintligt skåp på förskolan eller i skolan så kan föräldrar och barn 
d varandra på ett enkelt sätt. HMAB har informerat skolledning och lärare om projektet och därmed 
å ett flertal skolor och förskolor i kommunen. 

1omfördes ett samarbete mellan HMAB och elever i årskurs fyra och fem på Kyrkskolan i Hässle-
:tet gick ut på att eleverna fick vara med och förändra miljön på avfallsanläggningen i Vankiva i ett 
: där de målade upp avfallstrappan på en mur. Projektets syfte och mål var att öka kunskapen kring 
,ar utveckling i skolan genom att lära ut om avfallstrappan och källsortering på avfallsanläggningen i 
mat syfte var även att få avfallstrappan synliggjord för allmänheten som besöker anläggningen samt att 
1glig vid studiebesök i ett pedagogiskt syfte. 

på kontor 
Förbättra sorteringssystemet på arbetsplatser och möjliggöra att mer återvinns av kontorsavfallet, star
t pilotprojekt på kontorsarbetsplatsen vid Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Papperskorgar på 
; ut mot fullt sorteringssystem i korridorer, konferenser och köksutrymmen. Denna justering ledde till 
Lra avfallet minskade. Dessutom minskade åtgången av plastpåsar då de inte längre behövdes till alla 
:ingen i köksurrymmena har ökat då alla material sorteras i sin fraktion och behållaren för brännbart 
en liten istället för en stor hink. 

;guide 
;it fram en källsorteringsguide, i form av en broschyr, med information och tips på sortering för att 
)S kunderna. Broschyren innehåller bilder från skolor och verksamheter i kommunen för att öka den 
ngen och få en igenkänningsfaktor som motiverar kunderna till att källsortera på sin arbetsplats eller 

I I I 1 r I 1 
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.r livsmedel. Dessutom har HMAB haft frukostseminarium med de stora fastighetsbolagen i kommune1 
avskiljare. Det har gjorts en inventering av vilka fettavskiljare som finns och dessa har lagts in i verksam] 
: så att de finns listade för tömning. Tack vare detta töms fler fettavskiljare vilket medför att mer avfall sl 
~asanläggningen i Karpalund. Förhoppningen är att detta på lång sikt minskar påfrestningarna på ledni1 
tt kostnaden för exempelvis spolningar kan minska. 

·rkor och förbättringspotential 
11 en del av uppföljningen av resursoptimeringsplanen 2020 har arbetsgruppen för den nya planen tittat 
kor samt förbättringspotential det finns med den gamla att ta med till den nya. Nedan listas dessa: 

Den nuvarande resursoptimeringsplanen fokuserar mycket på HMAB:s arbete. I den nya planen bör he 
nunen involveras. 
Planen bjuder in till läsning och är inte så tung. Den bör dock bli mer konkret och sammanhängande, I 
~enom att göra målen mätbara och förtydliga vem som ansvarar för uppföljning. 
För att göra planen mer lättillgänglig för kommuninvånarna bör det tas fram en populär-version. Det h, 
;arit bra att ta fram kortare versioner av planen som är anpassade till respektive förvaltning för att göra I 
ner användarvänlig. 
Det är bra att förtydliga med hjälp av konkreta exempel. 
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!holms 
1un 

kända deponier inom kommunens gränser. lnventeri1 
riskklassning har genomförts utifrån prioriteringen ar 
holms kommun ska antas ha avhjälpandeansvaret för 
na. För tre deponier ansvarar HMAB för avhjälpande 
redovisas sist. Sammanställning av antalet inventerade 
enligt MIFO fas 1, MIFO fas 2, lokaliserad men MII 
genomförd och identifierade men ännu ej lokaliserad< 
i tabellen nedan. 

Steg 

MIFO fas 1 genomförd 

MIFO fas 2 genomförd 

Lokaliserade, MIFO ännu ej genomförd 

Identifierade men ännu ej lokaliserade 

Antal 

8 

9 

0 

2 
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I enligt MIFO fas 2: Riskklass 1 (mycket stor risk). 

irder sedan deponering avslutades: Deponin har en täckning som enligt fältinventering 1997 
Vattenvård) har bedömts vara god - medelgod. Senare observationer (2010, Tyrens AB) visar på en 
illig täckning på deponin men något bättre på deponins slänter. Deponigas har tidigare uttagits och 
:letta görs dock inte längre. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgång
lopp. Den senaste utredningen genomfördes under 2017, vilken resulterade i att en kompletterade 
; av deponin påbörjades under 2018. 

Järder: Den påbörjade skyddstäckningen ska avslutas inklusive avskärande av grundvatten till depo
Kh dess risk för människors hälsa och för miljön ska utredas ytterligare, innan eventuella ytterligare 
dtas för att minska den risk deponin utgör. 
edning: Ca 10 ha med en mäktighet om mellan 10-30 m. 
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:iv driftsperiod: Okänd start. Deponering upphörde ca 1979. 

kklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (måttlig risk) (Tyrens 2013). 

tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamhet 
de med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under åre 
1 senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i att en förbättrad yttäckning av delar a1 

omfördes under 2018. 

nerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder utöver kontinuerlig övervakning, bedöms i dagsläget ur milj 
;oskyddssynpunkt motiverade. 

:>onins utbredning: Ca 2,5 ha enligt figur nedan: 

~IN!IBf. ............ 

lllllh11r!Uff .liiltft. 

UiltiM 

0 ----
~dlflil 

--
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irder sedan deponering avslutades: Fastighetsägaren har efter att deponiverksamheten upphörde 
· området, dock inte till följd av deponiverksamheten. 

Järder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 
edning: ca 0,2 ha. 

riins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, 
1ar hämtats från MIFO-blanketten. 

1ation har inkommit till kommunen om att det ska finnas ytterligare en deponi med okänt ursprung 
om den deponi som är inventerad enligt MIFO fas 1. Det är oklart om det ens är kommunen som är 
ponin, varför den inte redovisas ytterligare här. 
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tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Det har troligtvis påförts täckmassor på avfallet, då 
, något avfall och området är gräsbevuxet. 

nerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt mot 
Jonins utbredning: Ca 0,2 ha (osäker uppgift). 

ur 5. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-b 
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irder sedan deponering avslutades: Det har troligtvis påförts täckmassor på avfallet. En del avfall 
e, men kan ha tillkommit efter att deponiverksamheten avslutades. 

Järder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

,redning: 0,05 ha (osäker uppgift). 

1ins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten. 
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kklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk). 

tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Det har troligtvis påförts en del täckmassor på avfallet 
är skogbevuxet. En del avfall syns fortfarande, men kan ha tillkommit efter att deponiverksamheten avs 

nerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt mot 

:>onins utbredning: 0,3 ha (osäker uppgift). 

ur 7. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-b 
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irder sedan deponering avslutades: Soporna täcktes kontinuerligt över med massor och när depo-
1ttäcktes den med jordmassor. En del avfall syns dock fortfarande på platsen. 

Järder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

,redning: Ca 0,5 ha (osäker uppgift) 

1ins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten. 
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kklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 4 (liten risk). 

tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Efter avslutad verksamhet ska marken där containr, 
ämnats ut och ytan ha använts som uppställningsplats för baracker och maskiner. 

nerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt mot 

:>onins utbredning: Okänt, troligtvis har ingen deponering skett. 

ur 9. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-b 
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:riod: 1969 - 1979. 

1 enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (måttlig risk) (Tyrens 2013). 

irder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamheten upp
unassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. 
redningen genomfördes under 2013 och resulterade i rekommendationen att förbättra yttäckningen 
onm. 

Järder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

,redning: Ca 4,5 ha enligt figur nedan: 
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kklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (måttlig risk) (Tyrens 2013). 

tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamhet 
de med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under åre 
1 senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i rekommendationen att förbättra yttäc 
Idar av deponin. 

nerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt mot 

:>onins utbredning: Ca 4,8 ha enligt figur nedan: 

--
11!1] " 1"" 
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irder sedan deponering avslutades: Deponin är försedd med täckmassor. I deponins västra kant 
1gsten och en del avfall, som metallskrot och glas. Avfallet bedöms vara ditlagt efter att deponin täck
ch dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den senaste utred
~ördes under 2017 och resulterade i ett förslag om förbättrad yttäckning av delar av deponin. 

Järder: Förutom en eventuell komplettering av yttäckning, bedöms inga ytterligare åtgärder i dagslä
:h hälsoskyddssynpunkt vara motiverade. 

~ , - •u :.,_., 
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tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Okänt. 

nerade åtgärder: Okänt. 

:>onins utbredning: Okänt. 

rsjö 

nn: Hårsjö. 

ts/Fastighet: Hårsjö 1: 16. Deponin identifierad, men har inte kunnat hittas vid platsbesök. 

1 av avfall som deponerats: Okänt. 

:>oniklass: Okänt. 

:>onerade mängder: Okänt. 

:iv driftsperiod: Okänt. 

kklassning enligt MIFO fas 1: Riskbedömning ej genomförd. 

tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Okänt. 
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I enligt MIFO fas 1: Riskklass 4 (liten risk). 

irder sedan deponering avslutades: Efter avslutad deponeringsverksamhet har täckmassor påförts 
(}rådet idag används som upplag för massor. 

Järder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

,redning: Ca 0,3 ha (osäker uppgift). 

onins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, 
1 har hämtats från MIFO-blanketten. 
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kklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (Tyrens 2013). 

tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamhet 
de med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under åre 
1 senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i att en förbättrad yttäckning av delar a1 

omfördes under 2017. 

nerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt mot 

Te, k~nr ork I w,nq 

fr O 

~-,-
~11!11'!11.1 .. 

ur 14. Deponins utbredning. Bild tagen från Ty rens rapport (2013). 
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I enligt MIFO fas 2: ? 

irder sedan deponering avslutades: Delar av deponin efterbehandlades genom uppschaktning 
gav avfallet till behandlingsanläggning (Hässleholm Miljö) då Sydvästlänken anlades. Inför anlägg
~enomfördes en översiktlig, miljöteknisk markundersökning 2011. En kompletterande miljöteknisk 
:iing genomfördes år 2013. 

Järder: Inga ytterligare åtgärder är planerade, dock har konsult rekommenderat efterbehandling av 
, deponin som legat utanför nu behandlat område. 

f'ransportramp 
fdr ,förande av 
ledn1nqar for 
Hässleholms 

Vat e~ 
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tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Avstjälpning verkar fortfarande ske i viss mån. Täck 
troligtvis påförts deponin i någon utsträckning, då området idag är skogbevux:en. 

nerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt mot 

ur 16. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, 
men har hämtats från MIFO-blanketten. 
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()*+,-,.�/012)3,-,45�6789�:;�<=>?@AB�CDDEFGHIJKLMNOPLQ�RSQ�TUVW�XOYZXQXQ�[\Q�XZ]̂S_MXORL̀a\YRX_Xbcd,5�ef>g;h;gAD=iFiJjkc0.lmc.0-4n)05�o;ii;Bfg�pq8r�<Ds�e@=hE;H;i7�F�;i>hCHiFiE�HFhh�gAi�;@HFt;�sHABtFiiFiE>uAiHB;hAiIJvw*�cx�cxyckk�.+d�3)*+,)2c0.5�z={{Ci;hH�;tG;hh7�HB?gEsBg>|�FigC>HBF|�=u:�}~EE;tG;hh�>;{H�>h;{J��h;ig�FigC>HBF|�;tG;hhAH�G;ii>�;tG;hh�GBsi�hFt>{AgAh>|�=u:�AhA@HB=iF@FigC>HBFJ()*+,-�kc..5�z={{Ci;h�;tG;hh>gAD=iFJ()*+,)2c3)�d�,43)25�866�666���896�666�{�7�};>AB;H�Ds�AHH�;iH;E;igA�={�Ai�EAi={>iFHHhFE�{?@HFE:AH�={�r�{J��0-x�32-y0.*)2-+35��@?ig�>H;BHDABF=gJ��AD=iABFiE�CDD:fBgA�8���J�-.��kc..,-,4�),k-40���m��yc.��5��F>@@h;>>�r�<hFHAi�BF>@I�<e������68rIJ�-30c4,c��04�23)2�.)3c,�3)*+,)2-,4�cx.k/0c3).5��AD=iFi�?B�GfB>Agg�{Ag�H?u@{;>>=B�=t;iDs�gAH�gAD=iAB;gA�;tG;hhAH�=u:�Ds�gAh;B�;t�={BsgAH�hFEEAB�Fg;E�Ai�sHABtFiiFiE>uAiHB;hJ��AD=iFi�=u:�gA>>�BF>@�GfB�{Fh�f�=u:�:?h>;�:;B�CHBAHH>�F��ABH;hAH�={EsiE;B�CigAB�sBAi>�h=DDJ��Ai�>Ai;>HA�CHBAgiFiEAi�EAi={GfBgA>�CigAB��68rJ�jkc,)2c3)��04�23)25��iE;�~HHABhFE;BA�sHE?BgAB�}Agf{>�F�g;E>h?EAH�{=HFtAB;gAJ:riod: Okänd startperiod. Deponering upphörde 1979. 

1 enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (SWECO 2014). 

irder sedan deponering avslutades: Deponin är försedd med täckmassor ovanpå det deponerade 
delar av området ligger idag en återvinningscentral. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har 
-r omgångar under årens lopp. Den senaste utredningen genomfördes under 2014. 

Järder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget motiverade. 
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kklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (SWECO 2014). 

tagna åtgärder sedan deponering avslutades: Avfallet har efter avslutad deponiverksarnhet täckts 
l och inert avfall. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens . 
1ste utredningen genomfördes under 2014, då deponin också täcktes med ytterligare 29 000 m3 sedimt 
ddringen av Vinslövssjön. 

nerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget motiverade. Täckning av slänterna och r 
krot skulle kunna förbättra områdets estetik men behövs inte för att minska föroreningsspridningen. 

:>onins utbredning: Ca 3,2 ha (i SWECO's rapport anges ca 6 ha, detta omfattar dock "verksarnhetso 
.et troligtvis även omfattar ÅVC). En kontrollmätning av deponins utbredning visade att själva deponin: 
,går till ca 3,2 ha. 
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irder sedan deponering avslutades: Deponin är försedd med täckmassor. Deponin och dess risk 
älsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den senaste utredningen genomfördes under 

Järder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

,redning: Ca 1,1 ha . 

~ !~-~-~------~····•-·" 
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om den nationella avfallsplanen samt det så kallade 2' 
ler. Nedan presenteras ett urval av de mål och styrdok 
som har bedömts vara relevanta att ta hänsyn till i san 
med att målen i ROP:en har tagits fram. 
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· globala målen för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. 
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00 

barhetsmålen är högt satta och berör många aspekter av hur världen ska bli en bättre plats. I en del av 
:ör miljömässig hållbarhet ingår även avfallshantering direkt och indirekt, exempelvis mål 11 "Håll-
samhällen" och mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion". I mål 11 syftar delmålen till att möta 

tningen till städer på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Detta innebär bl.a. hållbar 
fallshantering. I mål 12 syftar delmålen till att minska det ekologiska fotavtrycket genom att ändra 
JCerar och konsumerar varor och resurser. Detta innebär bl.a. minskad konsumtion och en ökning av 

iljökvalitetsmål 
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Jlbar avfallshantering påverkar främst målen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd 
td klimatpåverkan kan exempelvis uppnås genom effektivare insamling av deponigas och använd-
del i form av biogas från matavfall istället för fossila bränslen. Genom att minska nedskräpning och 
rliga ämnen på land och i hav bidrar en hållbar avfallshantering till att uppnå målet giftfri miljö. Bra 
llsinsamling och god hantering av massor och farligt avfall i samband med exempelvis bostadsbyggan
Jå insatser som bidrar till att uppnå målet god bebyggd miljö. 

nålet 
gen har också betydelse för möjligheten att uppnå generationsmåler. Generationsmålet är det övergri
m visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas 
llning av samhället som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen. Exempel på fokusom-

r 11 • • 
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RSTTUVWXUYT�ZXYY[\�TZ]�Ẑ]�T_\�T̀SUab̂cT̂c̀\_\dTdc]e fS\deV\�Y]gTa_\\�_��ZXYY[\]U]�aVcZT]YWVgVc hĉ\gi�f_\TZ\_\dh[Ugi�jb̂cS\ec]gk̂ggi�lZ\_\dm̀SUab̂cT̂c̀\_\dTdc]e�]a�b̂c\no]c�V\Vcd_�_�bXcY�]a�_\Tg]UUVc]e�VbbVZg hĉ\gi�lZ\_\dh[Ugi�jb̂cS\ec]gk̂ggi�f_\TZ\_\dRSTTUVWXUYT�ZXYY[\�TZ]�W]�V\�VbbVZg_a�V\Vcd_p�]\aS\e\_\d q\Vcd_]\aS\e\_\dV\�_�ZXYY[\V\T�b]Tg_dWVgVc�rZsWtYuv hĉ\gi�f_\TZ\_\dh[Ugi�jb̂cS\ec]gk̂ggi�lZ\_\dw\eVU�bXTT_UocS\TUVbc_�XxW�ygVca[\\V\�V\Vcd_�b̂c�[zzaScY\_\d hĉ\gi�fVc�S\�{|}h[Ugi�|~�{|}k̂ggi�f_\ecV�S\�|~}w\eVU�b̂c\no]c]�ec_aYVeVU��_�ZXYY[\ZX\xVc\V\T�bXceX\TbUXgg] hĉ\gi�fVe�Sc��{}h[Ugi�����{}k̂ggi�f_\ecV�S\���}����������������������������������������������������������

:ier varje utmaning finns mål och åtgärder framtagna och många av dessa kan kopplas till avfallsarbetet j 
mpel på mål är minskad mängd skräp i haven, samverkan för ökad resurseffektivitet genom industriell i 
11petenscentrum för hållbara inköp, förebyggande av avfall, minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan, s1 
~te för giftfri vardag och stimulera en cirkulär ekonomi för bättre resurshushållning. 

tala mål 
nmunfullmäktige i Hässleholms kommun har tagit fram en strategisk plan för 2019-2021. I den finns i 

rgripande mål varav ett är "hållbar produktion och konsumtion". Under detta mål finns två inriktningsi 
linjer för hur målen ska mätas och utvärderas, se Figur 2. 

lvergripande mål lnriktningsmål Hur mäter vi detta? Målvärde 

Grönt: Min: 

Mängden matsvinn i 
Gult: Oförä 

kommunala verksamheter 

Hässleholms kommun ska Rött: Öknir 

öka sin självförsörjningsgrad Grönt: Ökn 
Självförsörjningsgrad av 
förnybar energi i form av Gult: Oförä 
installerad effekt 

Rött: Minsk 

Grönt: Min: 

åillbar produktion 
Energianvändningen i 

:h konsumtion 
kommunens fastigheter Gult: Oförä 
(kWh/m2) 

Rött: Öknir 

Grönt: Mer 
Hässleholms kommun ska Andel fossilbränslefri och 
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sorteringen ser ut på det utvalda avfallet och en felkäll 
bör beaktas är exempelvis periodiska variationer eller : 
mellan olika bostadsområden. 

Avgränsning 
Området som valdes ut för plockanalysen är en del av 
veda med omnejd. Inom detta område finns 261 villa 
med fyrfackskärl. Området innefattar både villakund( 
och villakunder i landsbygd. Fyrfackskärlen består av 
med fyra fack i varje. I första kärlet, som töms varann 
läggs plastförpackningar, pappersförpackningar, mata' 
ofärgade glasförpackningar. I det andra kärlet, som tö 
fjärde vecka, läggs brännbart, tidningar, färgade glasfö 
ningar och metall. Plockanalysen gjordes på samtliga 
i fyrfackskärlen. 
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ABCDE�FG��HIJKLMNM�OPQR�SLTUVNRNLWJ�NX�OPNVMYTRIR�ZP[RRZNPM\�

ABCDE�]G��HIJKLMNM�OPQR�SLTUVNRNLWJ�NX�OPNVMYTRIR�̂NMNXONLL\�

övrigt 
brännbart 

43,5% 

El & elektronik 
0,28% 

Trädgå rd5avfal Il 
1,5% 

TidninB.a,r och 
fö rpack ningar 

27,7% 

tat från p/ockanalys av fraktionen brännbart. 

ar plockanalysen att rättsorteringsgraden är under 50 %. De två stora delarna som är felsorterade är 
n) och tidningar och förpackningar (ca 30 %). 

resultatet från plockanalys av fraktionen matavfall. 

P;ipp,ersförpa ckni 

nea r 
0,6% 

hushållspapp,er, 
sel'\lette, 

4~% 
Onödigt 

6.9% 

Onödigt öppnade 
förpackn ingar 

med ma t 
0,2% 

Metallförpackning 

Hårdplastförpackn ar 
ingar ,l % 

0,1 T rädgå rdsavfa 11, 
jord 
0,7% 

Porslin. kattsand. 
aska 
0,2% 

Al lt övrigl 
br _'nnb _ rt 

8% 
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34567�89��:;<=>?@?�ABCD�E>FGH@D@>I<�@J�AB@H?KFD;D�?KLDKDM@B

34567�N9��:;<=>?@?�ABCD�E>FGH@D@>I<�@J�AB@H?KFD;D�E@EE;B<AOBE@GHDKDM@BP

Inert material 
0,4% 

Andr.i 

Tidningar 
94,8% 

ur 3. Resultat från plockanalys av fraktionen tidningar 

i.ktionen tidningar visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på nästan 95 %. 

>persförpackningar 
gur 4 visas resultatet från plockanalys av fraktionen pappersförpackningar. 

Farligt avfall Elektronik 
0,01% ----...___ 0,1% 

Inerta material 
0,01% 

Tidningar och ------::.iif 
andra 

förpackningar 
7,7% 

Övrigt brännbart 
4,3% Matavfall 

3,9% 

Pappersförpackning ar 
- 84% 

ur 4. Resultat från plockanalys av fraktionen pappersförpackningar. 



��

�������	��
����������������������������������������������������������

�������	��
�������������������������������������� ������

!"#$%&'()#*+,-,.#(/�01234�5�61787�4973:;8;9;�<4=>�?:@AB8>8:C7�86�<48B;1@>9>�?:87;<D4?8AB>1>284E
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Inert mate,ial 
0,58% 

T1dningaroch 
andra 

förpackningar 
5,7% 

ÖVTigt 
brännb.irt 

12,9% 

Plastförpacknin 
ga, 

76,6% 

tat från p/ockanalys av fraktionen plastförpackningar. 

lStförpackningar visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på ca 77 %. I fraktionen hittas även övrigt 
tingar och andra förpackningar samt matavfall. 

resultatet från plockanalys av fraktionen metall. 

Inert material 
28,5% 

I & elektronik 
1,2% 

Tidningar och 
.indra 

förpac!kningar 
7,6% 

Övrigt 
brännbart 

2,4% 

Metallförpackni 
ngar 

59,1% 
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89:;<�V>��?@ABCDED�FGHI�JCKLMEIECNA�EO�FGEMDPKI@I�FQGRES@�RCEAFTGJELMIPIREGU

El & elektronik 
0,01% 

övrigt 
brännbart 

0,2% 

ur 7. Resultat från plockanalys av fraktionen ofärgade glasförpackningar. 

i.ktionen ofärgade glasförpackningar visar plockanalysen att rättsorceringsgraden är nästan 97 %. 

gade glasförpackningar 
gur 8 visas resultatet från plockanalys av fraktionen färgade glasförpackningar. 

Inert materfal 
1,81.% 

Tidningar och 
andra 

förpackningar 
3,4% 

Glas!örpacknin 
sar, tärgacl 

93,8% 

ur 8. Resultat från plockanalys av fraktionen färgade glasförpackningar. 
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fg)h-02+ i.--,2g-jg0+1,1g)k (-lg,-)�mj/,2g-jg0+1j+nopqqrsot uvwx�y z{|q{q}so�~�����o�s��q{q}so����w��y��sts��s�� �xw��y ������s�t���wu�y�z{|q{q}so �uw��y ��o{}t�ropqqrsot��vw��y���s���o���o�s��q{q}so� �uw��y z{|q{q}so�~���sq|os���o�s��q{q}so���w��y���s�t��o�s��q{q}so ��w��y ��o{}t�ropqqrsot����w��y���ts�� ��w��y z{|q{q}so�~���sq|os���o�s��q{q}so���w��y���po}s|��}�s���o�s��q{q}so ��w��y �q�ot��st�o{s����w��y��po}s|��}�s���o�s��q{q}so �vw��y z{|q{q}so�~���sq|os���o�s��q{q}so��vwu�y�kningar 

lasförpackningar 

sförpackningar 

76,6% 

86,9% 

96,8% 

93,8% 

Övrigt brännbart (12,9 %) 

Tidningar och andra förpackningar (7,6 %) 

Inert material (1,8 %) 

Tidningar och andra förpackningar (3,4 %) 

ännbart finns en stor potential till en högre rättsorteringsgrad än den som plockanalysen visar. Den 
-ade fraktionen i brännbart är tidningar och förpackningar (28 %) och tätt därefter kommer matavfall 
Lmnar dessutom en liren andel el-avfall och farligt avfall i den brännbara fraktionen. 

,rteringsgraden i matavfallet är hög, är det också mycket onödigt som slängs. Nästan 7 % av matav
rm, d.v.s. mat som kunde ha ätits om inte det var för att det passerat bästföredatum eller av andra 
:e tillvaratogs. 

;raden i de olika fraktionerna för tidningar och förpackningar är relativt hög. De förpackningsfrak
ämst rättsorteringsgrad var plastförpackningar (77 %) och pappersförpackningar (84 %). Största 
ktionen i plastförpackningarna är övrigt brännbart (13 %), tidningar och andra förpackningar (6 %) 
4 %) . Största felsorterade fraktionen i pappersförpackningar var andra förpackningar (8 %), matavfall 
ingar (3 %). 
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1uns resurs
eringsplan 
2026 

sökning enligt 6 kap. 5-6§§ Miljöbalken och 5 § mi 
dömningsförordningen (2017 :966) redovisas. Syftet 
miljöbedömningen är att säkerställa att planen utfor 
på ett sådant sätt att den främjar hållbar utveckling. 

Sammanfattning av resursoptimerings
planens innehåll 
Resursoptimeringplanen beskriver det gemensamma 
att utveckla avfallshanteringen inom Hässleholms kc 
fram till år 2026. Planen har tagits fram av en arbets 
med representanter från olika delar av kommunens , 
heter, förvaltningar och bolag. Resursoptimeringspla 
Hässleholm kommuns variant på den avfallsplan sor 
kommun ska ha enligt Miljöbalken. 

Åtta övergripande mål har tagits fram som tillsamm; 
riktningen i vilken kommunens arbetet med att opti 
resurser ska gå. De åtta övergripande målen är: 

• Gemensamt förebygga uppkomsten av avfall och 
kommunen uppåt i avfallstrappan. 

• Öka möjligheten till återbruk- ett skräp blir en J 

• Öka återvinningsgraden inom kommun och näri 
• Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att m 

ekologiska fotavtryck. 
• Ökad kunskap och förståelse hos invånare, komn 

näringsliv för att skapa en positiv attityd och stör 
kring avfall som resurs. 

• Öka engagemanget kring minskad nedskräpning 
munen. 

• Minska äldres deponiers påverkan på mark och n 
• Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i sar 
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ingsplanen går i linje med övriga styrdokument i kommunen, såsom "Framtidsplanen för Hässle
fördjupning av översiktsplanen" och "Hässleholm kommuns strategiska plan 2019-2021". Resur
anen bedöms inte påverka möjligheten att genomföra andra av Hässleholm kommuns planer. 

)kning har genomförts för att säkerställa att resursoptimeringsplanen främjar en hållbar utveckling. 
~n redovisas i nedanstående tabell och utgår från resursoptimeringsplanens påverkan på de mil-
l anges 6 kap. 2 § Miljöbalken. Påverkan på miljöaspekterna har sammanfattats i tabellen nedan 
ning har gjorts huruvida åtgärderna i avfallsplanen kan komma att ha en betydande miljöpåverkan 
ra av dessa miljöaspekter 

1älsa 

Kommentar 

En fungerande avfallshantering är nödvändigt för att undvika risk för männ
iskors hälsa. Kopplingar till begreppen hälsa och säkerhet är främst relaterade 
till tillstånd och förelägganden för befintliga anläggningar. Resursoptimerings
planen innebär inga ändringar i dessa eller hur frågorna hanteras på befintliga 
anläggningar. 

Avfallsplanen syftar till både ökad sortering och minskad nedskräpning. Gen
om ökad sortering uppnås rena fraktioner vilket minskar spridning av gifter 
från ex. förbränningsavfall. Minskad nedskräpning kan också bidra till att 

BM 

Nej 

påverka miljöaspekten positivt. Bättre utsortering av farligt avfall från andra Nej 
fraktioner bör öka fraktionens storlek och kan öka risken för spill och läckage 
från transporter och anläggningar där avfallet tas mot. Risken bedöms dock 
som begränsad och behandlas i respektive anläggnings befintliga tillstånd. 

Avfallsplanen medför inte förändringar som innebär att ny mark tas i anspråk 
som kan begränsa naturmiljön. Minskad nedskräpning kan bidra positivt Nej 
genom att skräp inte hamnar i naturen. 
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3verkan på 
tten 

matpåverkan 

ids- och 
1dskapsbild 

sjöar och hav vid regn eller via avlopp. Minskad mängd avfall som behöver 
behandlas minskar också påverkan från utsläpp till vatten från deponier och 
andra behandlingsanläggningar. 

Ökad sortering och återvinning av avfall kan leda till ökade utsläpp på grund 
av ökade transporter. Samtidigt kan transportbehovet minska om avfalls
mängden minskar. Minskade avfallsmängder, återbruk och återvinning min
skar utsläppen från tillverkning av produkter från jungfruliga material. 

Resursoptimeringsplanen medför inte att ny mark tas i anspråk eller någon 
förändring som medför en betydande påverkan på landskaps eller stads
bilden. En liten påverkan på framförallt stadsbilden kan det medföra om det 
bedöms behövas ny insamlingsutrustning för att exempelvis minska ned
skräpningen. 

nlad bedömning om resursoptimeringsplanens miljöpåverkan 
ursoptimeringsplanen har tagits fram i linje med andra aktuella planer och bedöms därför inte ha be1 
niljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför. 

. en genomgång av befintliga mottagnings- och behandlingsanläggningar som idag nyttjas av Hässleh 
11mun bedöms kapaciteten vara tillräcklig vid en måluppfyllelse enligt angiven tidplan. Ny mark för t 

nottagnings- och behandlingskapacitet kommer därför inte behöva tas i anspråk under aktuell tidspe 

10mförande av resursoptimeringsplanen bidrar till uppfyllelse av de svenska miljömålen, Generations 
)ala målen för hållbar utveckling och genomförande av den nationella avfallsplanen. 

: kan för vissa aspekter förekomma en viss negativ påverkan som främst uppkommer på grund av öka 
; och ökade transporter i samband med insamling. Den negativa miljöpåverkan i from av ökade utslä 
lon, buller vid tömning och trafikstörning ska dock sättas i relation till den positiva påverkan som m 

. . . . . . . . - . . . 
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meringsplanen under delmål 8.1. 

Omfattning av uppföljning 
Uppföljning av resursoptimeringsplanen bör ske löp 
under planens giltighetstid och göras årligen för att ; 
utvecklingen av målens uppfyllande går åt rätt eller J 

Uppföljning bör ske utifrån följande principer: . 

. 

• 

Uppföljningen av de mätbara delmålen sker urifi 
jämförelsetal som finns inkluderade i planen och 
verksamheter, förvaltningar eller bolag som har e 
följningsansvar för respektive delmål. 
Uppföljning av aktiviteter sker för att avgöra vil1 
teter som genomförts och vilka som kvarstår. Up 
av aktiviteter sker av dem som aktiviteten berör. 
Uppföljningen ska vara enkel och uppföljningsa1 
ska ha hjälp av verktyg som i stor utsträckning u 
uppföljningen. Om möjligt bör uppföljningen s; 
med övrig uppföljning som kommunen genomfi 
genom de verktyg som kommunen använder för 
ning i övrigt. 

• En samordningsansvarig utses som har möjlighe1 
en samlad bild av hela planens uppföljning. Same 
ansvarig är HMAB. 

• Uppföljningens resultat bör kommuniceras till d 
munala organisationen. 
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\]]̂_̀abcbdefghijgb�cbchcgkle
mnfcbbg̀eg�if�o]]̂_̀abcbd��epcqple�oh�hc̀̀�rgk_kjlsl]]ikhgkcbd�lt�auf̂_kg̀eghl̀��_̂k�jg̀fǹgb

vlfflbehù̀bcbd�lt�o]]̂_̀abcbd
sl]]ikhgkcbd�lt�lphctchghgkwxphctchghgk�̂_̀ae�o]]�dgbif�lhh�jg��lbhcbdgb�lbege�dgbif̂_kjl�g̀̀gk��cbhg�dgbif̂_kjl

vlfikjbcbdelbetlkcd�hìplk��o]]̂_̀abcbdekgeòhlh�iqy��piffobcqgklk�oh�kgeòhlhgh�hc̀̀��jgb�piffobl̀l�ikdlbcelhcibgbw�

\ktl̀�lt�lphog̀̀l�jg̀fǹ�iqy�lphctchghgk�]gk�tgkpelfyghz�̂_ktl̀hbcbd�g̀̀gk�rìld�eif�pkutgk�cbkl]]ikhgkcbd
Påminnelse om uppföljning 

skickas ut till berörda 

:apportering av jämförelsetal 
för delmålen 

j 

Rapportering av aktiviteter. 
Aktiviteter följs upp genom att de 
antingen anses genomförda eller 

inte genomförda 

l 
Sammanställning av uppföljning 

Samordningsansvarig tolkar 
uppföljningsresultat och 

kommunicerar ut resultatet till 
den kommunala organisationen. 
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ms 
mulärsverktyg, enkla formulär där informationen går att spara på ett enkelt sätt. Se exempel på inrap 
gur 2. 

bbplattform 
mulär via en webbplats där det finns större frihet att utveckla ett inrapporteringssystem, men det finr 
ligt system utan behöver utvecklas. 

kview 
system för uppföljning och beslutsstöd som används både inom Hässleholms kommun och Hässlehc 
. Funktion för inrapportering saknas, men verktyget kan användas för att följa upp och visualisera res 
t inrapporteringen. 

. föl' nin ROP Hässleholms Vatten AB 

I Delmål 6.2 Senast 2025 ska mängden avfafl som spo las ner 
i avlopp, s.k. fulspolning, minska med 10 %. 

■ 
Jämförelsetal 

kg/ år Mängd avfa ll som ren sas f~n avlopp: 

I Aktivitet Rubrik Genomfört Kommentar 

I Genomför en 

6.2.1 
informationskampanj om 2021 Nej Kommentar 
vad som ~r spolas ner i 
avlo pet 

I I nkludera material om 

6.2.2 vad som ~r spolas ner i 2021-2023 Nej Kommentar 
avloppet i befintligt 
skolmaterial. 

Undersök möjligheten att 
ta fram och distribuera 

6.2.3 
hjälpmedel, såsom 

2021 Ja Kommentar 
fimpask och miljötratt, 
för att minska 
nedskräpningen i avlopp 

Anmäl intresse och 

6.3.4 
uppmuntra enheter och 

2021 Nej Kommentar 
personal att delta i 
skrä lockarveckan. 

Utse och utbilda en 
kontaktperson inom 

8.1.4 
varje kommunal 

2021 Nej Kommentar 
verksamhet, förvaltn ing 
och bolag vad gäller 
arbetet med ROP:en 
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lnrapportering ROP 
Hässleholms vatten AB 

Delmål med uppföljnings,msvar: 

Delmål 62 Senast 2025 ska mängden avfall som spolas ner i avlopp, s.k. fu lspoln ing, minska med 10 %. 

1. Mängd avfall som rensas från avlopp 
Jäm{o(e/setal 

Al'ge ditt svar 

2. 6.2.1 Genomför en informat ionskampanj om vad som får spolas ner i avloppet 
Är aktiviteten genomföra? 

Ja 

Nej 

3.6.2.1 Kommentar: 

Al'ge ditt svar 

4. 6.2.2 Inkludera material om vad som får spolas ner i avloppet i befintligt skolmaterial. 
Är aktiviteten genomföra? 

Ja 

Nej 

5. 6.2.2 Kommentar: 

Ange ditt svar 
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   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Protokoll 7 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 40   
 

Förslag till ny resursoptimeringsplan (ROP) för Hässleholms 
kommun 
Dnr: KLF 2021/855 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.  

Beskrivning av ärendet  

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en gällande 
avfallsplan. Innehållet i planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll 
i en kommunal avfallsplan, NFS 2020:6. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för 
kommunen. Enligt 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgifterna i en avfalls-
plan ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. Hässleholms kommun 
har valt att uppfylla kommunens skyldigheter genom en resursoptimeringsplan.  

Hässleholm Miljö AB har nu tagit fram ett förslag till ny resursoptimeringsplan 
(ROP) som är tänkt att ersätta nu gällande program. Mellan den 7 juni och 5 juli 
2021 fanns förslaget tillgängligt för samråd. Förslag till ny resursoptimeringsplan 
skickades ut enligt sändlista i ärendet. Den fanns också tillgänglig under hela 
samrådstiden på Hässleholms kommuns hemsida samt på Hässleholm Miljös 
hemsida. Den som önskade kunde också beställa en i tryckt format. - Inkomna 
synpunkter och kompletteringar har hanterats i en arbetsgrupp HMAB samt 
förankrats med projektledare. Alla svar och förslag på åtgärder är sammanställda i 
en bilaga till planen. 

Resursoptimeringsplanen är ett strategiskt dokument som är viktigt ur miljö-och 
resurshållningsperspektiv för kommunen. Genom antagande av resursoptimerings-
planen fastslår kommunfullmäktige övergripande mål och delmål som ska gälla för 
Hässleholms kommun fram till och med år 2026. I planen anges också de aktiviteter 
som kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag behöver genomföra 
för att uppnå målen. Resursoptimeringsplanen ska följas upp och aktiviteterna ska 
ses över och kompletteras efter behov så att målen kan uppnås till år 2026. I resurs-
optimeringsplanen ligger fokus på att involvera fler delar än tidigare av kommunens 
organisation i arbetet med att optimera resursanvändningen inom kommunen. 

 

_____________________ 

 
Sänt till: 



   Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Protokoll 8 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2022-04-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Hässleholm Miljö AB 
 
 



  

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2021-12-03 KLF 2021/855 

      

 

 

Kansliavdelningen210705 

 281 80 Hässleholm   Stadshuset, Nytorget 1   0451-26 70 00   0451-814 06 
 kommunledningskontoret@hassleholm.se  866-3494  212000-0985 www.hassleholm.se 

 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Kommunfullmäktige antar förslaget till ny resursoptimeringsplan för Hässle-
holms kommun att gälla till och med 2026. 

2) Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens nämnder och bolagsstyrelser att 
arbeta i enlighet med resursoptimeringsplanen. 

3) Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande resursoptimeringsplan "Hässleholm 
2020 är Skånes Vintagecentrum" antagen av kommunfullmäktige den 23 september 
2013, § 119, upphör att gälla när föreliggande förslag till ny resursoptimeringsplan 
för Hässleholms kommun träder i kraft. 

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en gällande 
avfallsplan. Innehållet i planen regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll 
i en kommunal avfallsplan, NFS 2020:6. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för 
kommunen. Enligt 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgifterna i en avfalls-
plan ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. Hässleholms kommun 
har valt att uppfylla kommunens skyldigheter genom en resursoptimeringsplan.  
 
Hässleholm Miljö AB har nu tagit fram ett förslag till ny resursoptimeringsplan 
(ROP) som är tänkt att ersätta nu gällande program. Mellan den 7 juni och 5 juli 
2021 fanns förslaget tillgängligt för samråd. Förslag till ny resursoptimeringsplan 
skickades ut enligt sändlista i ärendet. Den fanns också tillgänglig under hela 

Hässleholms 
kommun 
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samrådstiden på Hässleholms kommuns hemsida samt på Hässleholm Miljös 
hemsida. Den som önskade kunde också beställa en i tryckt format. - Inkomna 
synpunkter och kompletteringar har hanterats i en arbetsgrupp HMAB samt 
förankrats med projektledare. Alla svar och förslag på åtgärder är sammanställda i 
en bilaga till planen. 
 
Resursoptimeringsplanen är ett strategiskt dokument som är viktigt ur miljö-och 
resurshållningsperspektiv för kommunen. Genom antagande av resursoptimerings-
planen fastslår kommunfullmäktige övergripande mål och delmål som ska gälla för 
Hässleholms kommun fram till och med år 2026. I planen anges också de aktiviteter 
som kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag behöver genomföra 
för att uppnå målen. Resursoptimeringsplanen ska följas upp och aktiviteterna ska 
ses över och kompletteras efter behov så att målen kan uppnås till år 2026. I resurs-
optimeringsplanen ligger fokus på att involvera fler delar än tidigare av kommunens 
organisation i arbetet med att optimera resursanvändningen inom kommunen. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

Hässleholm Miljö AB 
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Resursoptimeringsplan för Hässleholms kommun 2022–2026 
 

Revideringar – Uppdaterad version 2022-01-28 (från 2021-11-15) 

1 2021–2026 ändras till 2022–2026 
2 2021–2026 ändras till 2022–2026 
2 Uppdaterad version 2022-01-28 
7 Hässleholms Vatten AB ändras till Hässleholm Vatten i tabell för arbetsgruppens 

medlemmar 
8 2021–2026 ändras till 2022-2026 under läsanvisningar 

24 2021 ändras till 2022 under delmål 4.2 tidplan 
37 Lagt till fotnot 4 
42 Hässleholms Vatten AB ändras till Hässleholms Vatten under avloppsreningsverk 
80 2021–2026 ändras till 2022-2026 i rubrik Miljöbedömning 
84 En samordningsansvarig bör utses som har möjlighet att 

ge en samlad bild av hela planens uppföljning. Som samordningsansvarig föreslås 
HMAB.  
Ändras till En samordningsansvarig utses som har möjlighet att ge en samlad bild 
av hela planens uppföljning. Samordningsansvarig är HMAB. 
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Förord

Det finns många planer i en kommun. Det vittnar om hur bred och omfattande verksamhet som varje svensk kommun 
bedriver varje dag året om. Vissa planer är väldigt specifika och omfattar bara en liten del av verksamheten och andra 
planer påverkar allt som händer och sker. Resursoptimeringsplanen är både och. Den ska visa på hur Hässleholms
kommun ska verka för att minska uppkomsten av avfall och hur resurserna ska kunna utnyttjas bättre och bättre. På så 
sätt handlar ju planen om ett väldigt specifikt område. Det är nog sällan som frågor kring avfall diskuteras runt om i 
olika ledande organ i kommunen. Å andra sidan, det är ju inte när vi samlar in avfallet som vi kan påverka hur mycket
avfall som uppstår. Den påverkan har alla som verkar inom den kommunala verksamheten hela tiden när de utför sina 
olika uppdrag. På så sätt är Resursoptimeringsplanen och dess genomförande allas ansvar, hela tiden. Om vi inte lyckas 
nå fram med planens budskap till alla förvaltningar och dess medarbetare kommer vi inte heller lyckas med att nå de
resultat och genomföra de aktiviteter som vi anger i densamma.

Resursoptimeringsplanen har tagits fram gemensamt av kommunkoncernens olika förvaltningar och bolag, den är
också hela Hässleholms kommuns. En målsättning har varit att alla ska involveras och att alla ska känna delaktighet
och därigenom kunna bidra till att genomföra de aktiviteter och uppnå de mål so
Hässleholms kommun har en stolt historia av att uppnå goda resultat och at
till åtgärder och aktiviteter som bidragit till miljönytta. Målsättningen med
det ska fortsätta vara så. 

Egentligen skulle vi kalla vår plan för avfallsplan men att se på avfall som annat än en resurs känns fel. Ska vi komma 
närmare det cirkulära samhälle som är allas vårt mål måste alla resurser utnyttjas även de som vi av någon anledning 
har valt att kalla avfall.

Hässleholm Miljö AB (HMAB) har som vision att ”Tillsammans räddar vi världen lite varje dag”. Vi har dragit den
självklara slutsatsen att ensamma har vi små möjligheter att nå goda resultat och det försöker vi genomsyra vår
verksamhet. Resursoptimeringsplanen är ett tydligt exempel på att ”tillsammans” är nyckelordet. Tillsammans kan alla 
involverade i Hässleholms kommun göra skillnad och dra sitt strå till den stack som innebär att förutsättningarna för
vår miljö att klara påfrestningarna blir 
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Resursoptimeringplanen beskriver det gemensamma arbetet
att utveckla avfallshanteringen inom Hässleholms kommun
fram till år 2026. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp 
med representanter från olika delar av kommunens verksam-
heter, förvaltningar och bolag. Resursoptimeringsplanen är
Hässleholms kommuns variant på den avfallsplan som varje
kommun ska ha enligt Miljöbalken.

Åtta övergripande mål har tagits fram som tillsammans visar
riktningen i vilken kommunens arbete med att optimera 
resurser ska gå.  De åtta övergripande målen är:

•  Gemensamt förebygga uppkomsten av avfall och flytta 
kommunens avfallshantering uppåt i avfallstrappan.

•  Öka möjligheten till återbruk – ett skräp blir en produkt!
•  Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv.vv
• Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att minska  

sitt ekolog
•  Ökad k kommun och

näringsliv för att skapa en positiv attityd och större intres-

• kräpning i kom-

på mark och miljö.
ara förankrad i samtliga 

förvaltningar och bolag.

re resusoptimeringsplanen, nuläget i
miljömål på global, nationell, regional

egat till grund för att ta fram målen. För
vergripande målen har delmål och aktivite-

m. Delmålen har tagits fram utifrån konceptet 
, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska 

satta mål. 

Till de åtta övergripande målen har totalt 22 delmål tagits 
fram och 86 st aktivtiteter som ska genomföras för att målen
ska nås. Resursoptimeringsplanen ska vara ett levande doku-
ment under giltighetstiden och följas upp årligen. Aktiviteter 
ska ses över så att det under hela giltighetstiden finns aktuella 
aktiviteter utifrån vad som behövs för att nå planens mål.

Under den förra resursoptimeringsplanens giltighetstid sked-
de flera förändringar av Hässleholms kommuns avfallshante-
ring. En återbrukspark ”Magneten* infördes, även insamling 
med fyrfackssystem, ett skolprojekt med Sopsamlarmonster
och kommunens matavfall har börjat rötas för produktion av 
biogas. 

En analys av nuläget visar att insamlingen av avfall på det sto-
ra hela fungerar väl i kommunen, men att förbättringspoten-
tial finns att både minska mängden avfall, bättre ta till vara på 
det avfall som uppstår och att öka engagemanget för att ta till 
vara på våra resurser. En lärdom från tidigare resursoptime-
ringsplan är att mål och aktiviteter behöver beröra fler delar 
av kommunens organisation för att öka förankringen och
sprida arbetet med att optimera kommunens resurser.

Samman- 

fattning

*”Magneten” avvecklas 2020/2021
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Inledning
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalken ska varje kommun ha en 
gällande avfallsplan. Innehållet i planen regleras i Naturvårds-
verkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan, 
NFS 2020:6. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommu-
nens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsord-
ning för kommunen.  

Enligt 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgifterna i 
en avfallsplan ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid 
behov.  Hässleholms kommun har valt att uppfylla kommu-
nens skyldigheter genom en resursoptimeringsplan. 

1.1 Bakgrund
Hässleholms kommun har sedan tidigare en resursoptime-
ringsplan ”Hässleholm 2020 är Skånes Vintagecentrum” som 
gäller för perioden 2014-2020. Under hösten 2018 påbörja-
des arbetet med att ta fram en ny resursoptimeringsplan som 
ska gälla under perioden 2021-2026.

Resursoptimeringsplanen är ett strategiskt dokument som är 
viktigt ur miljö- och resurshållningsperspektiv för kommu-
nen. Genom antagande av resursoptimeringsplanen fastslår 
kommunfullmäktige övergripande mål och delmål som ska 
gälla för Hässleholms kommun fram till och med år 2026. 
I planen anges också de aktiviteter som kommunens olika 
verksamheter, förvaltningar och bolag behöver genomföra för 
att uppnå målen. Resursoptimeringsplanen ska följas upp och 
aktiviteterna ska ses över och kompletteras efter behov så att 
målen kan uppnås till år 2026. 

Under den förra resursoptimeringsplanens giltighetstid skedde 
mycket förändringar och utveckling av Hässleholms kom-
muns avfallshantering. En återbrukspark ”Magneten”* har 
införts, insamling med fyrfackssystem har implementerats, 
skolprojekt har genomförts, bl.a. med införandet av ”Sop-
samlarmonster”, och kommunens matavfall har börjat rötas 
för produktion av biogas. En uppföljning av den tidigare 
resursoptimeringsplanen redovisas i Bilaga 4.

I den här resursoptimeringsplanen ligger fokus på att involvera 
fler delar än tidigare av kommunens organisation i arbetet 
med att optimera resursanvändningen inom kommunen. 

1.2 Syfte 
Under framtagningen av resursoptimeringsplanen har följan-
de syfte formulerats:

Resursoptimeringsplanen ska genomsyra Hässleholms kom-
muns arbete med hållbarhetsfrågor och syftar till att konkreti-
sera, motivera och styra kommunens gemensamma arbete för 
att öka återvinningen samt främja förebyggandet av avfall.1 *”Magneten” avvecklas 2020/2021
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Tabell 1. Arbetsgruppens medlemmar

ARBETSGRUPPENS MEDLEMMAR

Ola Hall Arbetsmarknad och kompetensutveckling Proje

Henrik Andersson Hässlehem

Anton Henryson Hässleholm Miljö AB

Cecilia Braatz Hässleholm Miljö AB

Elin Johnsson Sivertsson Hässleholm Miljö AB

Emma Krantz Hässleholm Miljö AB

Gunilla Sworén Hässleholm Miljö AB

Johanna Karlsson Hässleholm Miljö A ör

Linda Arvidsson Hässleholm Mi nst & kommunikation

Linn Annerfeldt Hässleholm mordnare

Maria Kalén Hässle mmunikatör

Matilda Ehnberg Hä Miljöpedagog

Veronika Ekstrand EC ÅVC

Emma Isaksson VA-ingenjör

Nicklas Carlsson Driftstekniker

Anders Nählstedt Kommunledningsförvaltningen Räddningschef

Andreas Ask nadsförvaltningen Planarkitekt

Anna Brandin yggnadsförvaltningen Miljöinspektör

adsbyggnadsförvaltningen PlanarkitektMalin Backman

Sebastian Appelqvist Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör

Louise Nordholm Omsorgsförvaltningen Kommunikatör

Anders Iversen Socialförvaltningen Verksamhetschef

Tove Juhl Andersen Sweco Enviroment AB Extern processledare

Arvid Lindell Sweco Environment AB Extern processledare

Christer Söderling Tekniska förvaltningen Handläggare Gata Park

1.3 Organisation och arbetsmetod
Arbetet med att ta fram resursoptimeringsplanen påbörjades under hösten 2018 och har efter det varit en fort-
löpande process fram till antagandet. I januari 2019 hölls ett informationsmöte med förvaltningschefer inom 
kommunen med uppmaning att föreslå personer för en arbetsgrupp för framtagandet av resursoptimeringsplanen.

Arbetsgruppen träffades första gången 11 mars 2019 och har därefter träffats regelbundet under våren och hösten
2019 för att ta fram den nya resursoptimeringsplanen. Arbetsgruppen har bestått av följande personer.

Förslag på ny resursoptimeringsplan fanns tillgängligt för samråd mellan den 7 juni och 5 juli 2021. Förslaget  
skickades på remiss till 70 instanser enligt sändlista. Förslaget fanns under hela samrådstiden tillgängligt på 
Hässleholms kommuns hemsida och på Hässleholm Miljös hemsida samt kunde beställas i tryckt format.

Inkomna synpunkter och kompletteringar har hanterats i en arbetsgrupp på HMAB samt förankrats med projekt-
ledare. Relevanta synpunkter har arbetats in i det slutliga förslaget.

Till sin hjälp har arbetsgruppen haft en styrgrupp. Styrgruppen har haft en rådgivande funktion under resursoptime-
ringsplanens framtagande och fattat beslut om att gå vidare med planen för utställning. Styrgruppen har bestått av 
följande personer.
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Beskrivning

År itet ska utföras. Kan vara ett tidsintervall eller enstaka 
er varje år beskrivs som ”återkommande”.

Resurs ten ryms inom befintliga uppdrag jämfört med idag eller om ett
övs.

Ansvarig

n av kommunens verksamheter, förvaltning eller bolag som har ett 
huvudsakligt ansvar för genomförandet av aktiviteten. I enstaka fall är ansvaret delat
mellan flera verksamheter, förvaltningar eller bolag. Tilldelande av ansvar innebär inte 
per automatik att ansvarig är den som självständigt genomför aktiviteten. Ansvarig kan
fördela arbetsuppgifter till annan, men har i sådana fall fortsatt ett ansvar för att aktiv-
iteten blir utförd. När en förvaltning, verksamhet eller bolag anges som ansvarig avses
förvaltnings- respektive verksamhetschef som får delegera ansvaret utifrån respektive 
organisations förutsättningar.

Tabell 3. Beskrivning av begreppen år, resurser och ansvarig som används för att beskriva aktiviteterna.

Tabell 2. Styrgruppens medlemmar

STYRGRUPPENS MEDLEMMAR

Joachim Fors Ledamot Kommunfullmäktige Förtroendevald

Johan Peltonen Ledamot Kommunfullmäktige Förtroendevald

Mats Svensson Tekniska förvaltningen Förvaltningschef

Robin Gustavsson Ledamot Kommunfullmäktige Förtroendevald

Sven Carlsson Hässleholm Miljö AB VD

Sven-Inge Svensson Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Miljöchef

För att ytterligare förankra resursoptimeringsplanen i hela kommunens organisation genomfördes under september 
2019 en heldagsworkshop, där deltagare fick chansen att tycka till om de förslag till mål som tagits fram. Förutom re-
presentanter från arbetsgrupp och styrgrupp deltog ytterligare ett tiotal personer bestående av tjänstemän från kommu-
nens olika verksamheter, förvaltningar och bolag.

1.4 Läsanvisning
Resursoptimeringsplanen består av detta huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet fokuserar på mål
och aktiviteter för perioden 2022-2026 och ger en bild över hur avfallshanteringen kommer utvecklas i Hässleholms
kommun de närmaste åren.

I bilagorna redovisas detaljer som tillsammans ger en bild över nuläget samt en utökad bild av hur framtagandet av 
resursoptimeringsplanen har gått till.

I kapitel 4 anges delmål och vilka aktiviteter som planeras att utföras för att uppnå målen. För varje aktivitet anges ett år
när aktiviteten ska utföras, ansvarig organisation och resurser enligt tabell 1 nedan. I kapitel 5 redogörs för vilka styrme-
del kommunen kan använda i syfte att uppn

I bilaga 1 redovisas en ordlista med förklaringar till de begrepp och facktermer som används i resursoptimeringsplanen.
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En resursoptimeringsplan ska innehålla uppgifter om tidigare 
avfallshantering, nuvarande avfallsmängder och framtida 
behov för kommunens avfallshantering. Dessa uppgifter redo-
visas i bilagor enligt följande:

En sammanställning av det avfall som samlas in i Hässleholms 
kommun redovisas i bilaga 2.

En uppföljning av den tidigare resursoptimeringsplanen 
redovisas i bilaga 4.

I bilaga 7 redovisas en sammanställning av den plockanalys av det 
avfall som kommunen ansvarar för, som genomfördes 2017.

Uppgifter om nedlagda deponier inom Hässleholms kommun 
redovisas i bilaga 5.

Uppgifter om vilka mål och strategier som har identifierats 
under arbetet med framtagningen av resursoptimeringsplanen 
redovisas i bilaga 6.

En redovisning av befintliga avfallsanläggningar, koppling till 
kommunens översiktsplan och övriga planer, samt behov av 
förändring av avfallshanteringen redovisas i bilaga 3. 
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Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitets-
målen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och 
planer. I samband med framtagande av mål till Hässleholms 
resursoptimeringsplan, har globala-, nationella-, regionala- 
och lokala mål som berör planen identifierats och samman-
ställts. 

Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling antogs 
2015. Avfallshantering ingår i mål antingen direkt eller indi-
rekt, exempelvis i mål 11 Hållbara städer och samhällen och 
mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd 
i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Åtgärder 
för hållbar avfallshantering påverkar främst målen begränsad 
klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. Utöver 
miljökvalitetsmål finns även två etappmål för avfall som 
handlar om ökad resurshushållning i byggsektorn och ökad 
resurshushållning i livsmedelskedjan.

Avfallshanteringen har också betydelse för möjligheten att 
uppnå generationsmålet. Generationsmålet är det övergripande 
målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik. 

Region Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram som heter 
”Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020” med syfte att 
bidraga till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

Hässleholms kommun har antagit en strategisk plan för 2019-
2021 med ett övergripande mål om hållbar produktion och 
konsumtion.

Avfall Sverige har ett frivilligt 25/25-mål som Hässleholms 
kommun kan ansluta sig till som handlar om minskning av 
mat- och utsorterat brännbart avfall. Hässleholms kommun 
har vid framtagning av planen inte anslutit sig till målet.

Den nationella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre – Sve-
riges Avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023”
anger vilka områden som är viktiga att prioritera.33
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4.1 Sammanställning övergripande mål
Som grund för arbetet med att ta fram mätbara mål och aktivi-
teter har åtta stycken övergripande mål tagits fram med hänsyn 
till var det finns förbättringspotential inom kommunen idag 
och till hur resursoptimeringsplanen kan bidra för att uppfylla 
andra mål på global, nationell, regional och lokal nivå. 

De övergripande målen är:
•  Gemensamt förebygga uppkomsten av avfall och flytta 

kommunens avfallshantering uppåt i avfallstrappan.
•  Öka möjligheten till återbruk – ett skräp blir en produkt!
•  Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv.
•  Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att minska sitt 

ekologiska fotavtryck.
•  Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kommun och 

näringsliv för att skapa en positiv attityd och större intres-
se kring avfall som resurs.

•  Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kom-
munen.

•  Minska äldre deponiers påverkan på mark och miljö.
•  Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i samtliga 

kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag.

Nedan beskrivs de övergripande målen med delmål och 
aktiviteter.

4.2 Mål 1. Gemensamt förebygga uppkom-

sten av avfall och flytta kommunens avfalls-

hantering uppåt i avfallstrappan.
Att förebygga avfall innebär att skapa förutsättningar för att 
avfallet inte ens uppstår. Även om det går att återvinna, är det 
bättre om avfallet inte uppstår alls. Detta är något som kom-
munen har möjlighet att påverka. Dels genom avfallstaxan, 
dels genom att skapa förutsättningar för att minska slit och 
släng och dels genom att föregå som ett gott exempel.

Framtidens 

avfallshantering  

i Hässleholms 

kommun

örs
lag

Förs
n är:

ebygga uppkomstenppkomsten
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Uppföljning av mål 

Målet och aktiviteter berör kommunalt avfall såväl som verksamhetsavfall. Möjligheten att följa upp målet för annat avfall
än det avfall kommunen ansvarar för är dock begränsad. Uppföljningen sker därför för insamlad mängd kommunalt
avfall som HMAB följer upp årligen. År 2020 används som basår för uppföljningen.

Jämförelsetal:

Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall (kg/person).

Uppföljningsansvar:

HMAB

Delmål 1.1 Minska mängden avfall med 100 kg  per invånare fram till 2025

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.1

1.1.1
Ta fram en handlingsplan som beskriver praktiska och ekonomiska förutsättningar för att 
införa en lokal där verktyg och andra produkter som används sällan kan lånas av de boende i
kommunens bostadsbolag. 

1.1.2 Genomför ett pilotprojekt där boende i ett bostadsområde får tillgång till en lokal där verk-
tyg och andra produkter som används sällan kan lånas. 

1.1.3 Informationskampanj som syftar till att synliggöra avfall och göra människor medvetna om
sina avfallsmängder.

1.1.4 Undersök möjligheten att skapa en samverkansplattform tillsammans med restauranger 
och affärer i kommunen för att minska antalet onödiga förpackningar.

1.1.5 Bytesdagar arrangeras inom kommunen där privatpersoner har möjlighet att byta saker 
med varandra.

1.1.6 Tillsyn av verksamheters avfallsförebyggande rutiner ska ingå i den operativa tillsynen. 

1.1.7
Se över och uppdatera befintliga inköps-, handhavand
förlänga livslängden och öka återanvändningen av
organisationen. 

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.1.1 2022 Kräver 

1.1.2 2025 Krä

1.1.3 Återkommande

1.1.4 2022 växtavdelningen

Kultur- och fritidsförvaltningen 1.1.5 Återkommand

1.1.6 Återkomm Miljö- och stadsbyggnads-
förvaltningen

1.1.7 202 KommunledningsförvaltningenFör
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.2.1 2022 Inom bef. uppdrag Omsorgsförvaltningen, Kommun- 
ledningsförvaltningen, IT avdelningen

1.2.2 2022 Inom bef. uppdrag Omsorgsförvaltningen

1.2.3 Återkommande Inom bef. uppdrag Omsorgsförvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.3.1 2022 Inom bef. uppdrag Omsorgsförvaltningen,
Barn & utbildningsförvaltningen

1.3.2 Återkommande Kräver utökat uppdrag Omsorgsförvaltningen,
Barn & utbildningsförvaltningen

1.3.3 Återkommande Inom bef. uppdrag
Omsorgsförvaltningen,
Barn & utbildningsförvaltningen,  
Tekniska fövaltningen

Uppföljning av mål 1.2: 

Antalet förmedlade artiklar genom Ge och Få mäts och följs upp idag. År 2018 förmedlades 4728 st. artiklar. För
uppföljning av målet används 2019 som basår.

Jämförelsetal: 

Antalet förmedlade artiklar genom Ge och Få (st./år).

Uppföljningsansvar:

Omsorgsförvaltningen i samverkan med Kom

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.3

1.3.1 Ta, med hjälp av redan befintliga verktyg och initiativ på nationell och lokal nivå, fram en 
arbetsmodell anpassad utifrån Hässleholms kommuns förutsättningar.

1.3.2 Tävlingar anordnas där förskolor, skolor och omsorgsverksamhet tävlar om att minska 
altningar tar fram vilka verksamheter som ska deltaga.

1.3 atsvinnet ska implementeras i alla kommunala förskolor,
eter.

Delmål 1.3 Minska matsvinnet per serverad portion i förskolor, skolor och omsorgsverksamheter med 50 % till 2025.

Uppföljning av mål 1.3: 

Jämförelsetal tas fram under aktivitet 1.3.1 och 1.3.3. Jämförelsetalet är baserat på matsvinn per serverad portion 
så att variationer i årskullar inte påverkar möjligheten att nå målet.

Jämförelsetal: 

Mängden matsvinn per serverad portion (g/portion).

Uppföljningsansvar:

Omsorgsförvaltningen samordnat med Barn & utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.2

1.2.1 Genomföra en digitalisering av Ge och Få:s utbud.

1.2.2 Ta fram en handlingsplan som undersöker och beskriver hur Ge och Få:s utbud såväl som hur
antalet förmedlade artiklar kan öka.

1.2.3 Ge och Få ska öka sin synlighet genom att ta fram en film som sprids till kommunens förvaltningar.

Delmål 1.2 Ge och Få ökar antalet förmedlade artiklar med 20 % fram till 2025. 
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.5.1 2023 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

1.5.2 2022 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen

1.5.3 2023 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

1.5.4 2022 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen i dialog med Miljö
och Stadsbyggnadsförvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.4.1 2022 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltnin

1.4.2 2022 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförval

1.4.3 2022 Inom bef. uppdrag Kommunledningsfö

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.5

1.5.1 Kartlägg kommunens tänkta mark för exploatering utifrån vilka typer av schaktmassor som 
kan uppstå och i vilka områden som de kan medföra risk för miljö och hälsa. 

1.5.2
Inför krav i upphandlingar av anläggningsprojekt på att massor ska återbrukas på plats inom 
varje projekt där kommunen är byggherre och där skäl för borttransport inte finns för skydd 
av miljö och hä

1.5.3
Ta fram en massbalansplan för kommunen som beskriver när planerade anläggningspro-
jekt ska genomföras och vilka mängder schaktmassor som beräknas uppstå eller behövas i 
projekten.

1.5.4 Ta fram en handlingsplan för att öka kapaciteten att mellanlagra återbrukningsbara massor 
inom kommunen, då lokal användning i projekten där massor uppstår inte är möjlig.

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.4

1.4.1 Undersök och kartlägg hur många engångsartiklar som köps in och på vilket sätt det är möj-
ligt att mäta hur mängden förändras över tid.

1.4.2 Ta fram en åtgärdsplan för att fasa ut engångsartiklar inom kommunens verksamheter,
förvaltningar och bolag som går att ersätta med andra alternativ.

1.4.3
Ta fram en vägledning för kommunens förvaltningar, organisationer och bolag som ger stöd
om hur engångsartiklar kan undvikas vid arrangerandet av evenemang, konferenser och 
möten och implementera krav vid bokningar av konferensrum och andra lokaler.

Delmål 1.5 Senast 2025 ska antal
återbruk sker av sch

Delmål 1.4 Minska antalet inköpta engångsartiklar med 50% till 2025.

Uppföljning av mål 1.4: 

Jämförelsetal för uppföljning kommer tas fram under aktivitet 1.4.1. Idag saknas sammanställning över antalet 
inköpta engångsartiklar. År 2020 används som basår för uppföljn

Jämförelsetal: 

Antalet inköpta engångsartiklar per år (st./år).

Uppföljningsansvar:

Kommunledningsförvaltningen
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.6.1 2022 ska förvaltningen

1.6.2 2025 IBAB

1.6.3 2022 Kommunledningsförvaltningen

1.6.4 Återk Miljö- och stadsbyggnadsfövaltningen

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.6

1.6.1 Vid nybyggnation av fastigheter som ägs av kommunen ska alla projekt hållbarhetscertifi-
eras, alternativt genomföras enligt de krav som ställs vid en certifiering.

1.6.2 Minst ett pilotprojekt ska genomföras där byggdelar tas till vara och används i en annan 
byggnad.

1.6.3 Vid upphandlingar ska Sveriges Byggindustriers "Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande 
och rivning" användas.

1.6.4 Tillsyn av bygg- och rivningsavfa

Delmål 1.6 Senast 2025 ska avfall från bygg- och rivningsprojekt minska med 25 %.

Uppföljning 

Mängden avfall som uppstår från bygg- och rivningsprojekt följs upp genom att sammanställa mängden bygg- 
och rivningsavfall som HMAB tar emot. År 2020 används som basår vid jämförelsen.

Jämför

Mängden bygg- och rivningsavfall (kg/år).

Uppföljningsan

HMAB

Uppföljning av mål 1.5: 

Målet syftar till att minimera användningen av jungfruliga massor, såväl som onödiga transporter in och ut från 
kommunen. Detta kan ske genom samordning mellan anläggningsarbeten så att massor som uppstår i ett projekt 
kan återbrukas i ett annat projekt. Uppföljning av målet begränsas till projekt där kommunen är byggherre eller
anläggningsarbeten som sker på kommunens mark. År 2020 anges som basår.

Jämförelsetal: 

Antalet projekt där återbruk sker av lokala massor (st./år).

Uppföljningsansvar:

Tekniska förvaltningen

Förs
lagslaörs
lResurser Ansvarig

Inom bef. uppdragef. uppdrag Tekniska

Kräver utökat uppdrag HIBAäver utökat uppdrag

Inom bef. uppdragInom bef. uppdrag

erkommande Inom bef. uppdragrkommande Inom bef. u

lagagagggg
ska alla projekrojek

vid en certifiering.ertifiering.

delar tas till vara och används i evara och används i e

ndustriers "Resurs- och avfallsriktlinjer vid byg"Resurs- och avfallsriktlinjer vid by

vfall

ng av mål 1.6: ng av mål 1.6: 

n avfall som uppstår från bygg- och rivningsprojn avfall som uppstår från bygg- och
ivningsavfall som HMAB tar emot. År 2020 anvivningsavfall som HMAB tar emot. År

förelsetal: förelsetal: 

n bygg- och rivningsavfall (kg/år).n bygg- o

sansvar:sansva



19

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

2.1.1 2022 Kräver utö

2.1.2 2022 Kräver

2.1.3 2022 Kr

2.1.4 Återkommande

2.1.5 2022 rn- och utbildningsförvaltningen & 
Näringslivsutvecklare

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 2.1

2.1.1 Inför möjlighet att lämna saker för återbruk på alla ÅVC:er.

2.1.2 Undersök möjligheten att öka servicen av den befintliga hämtningen av grovsopor, så att
saker för återbruk inkluderas. 

2.1.3 Inrätta en mobil ÅVP som åker på turné och uppmanar till återbruk.

2.1.4 Skapa nya möjligheter för återbruk, informera och genomför kampanjer utifrån erfarenheter 
och kunskap från Magneten.

2.1.5 Skapa en plattform där spillmaterial från verksamhet
komma till nytta för barn och ungdomar i förskolo

Delmål 2.1 Minst 50 kg per invånare av den totala mängden avfall 
som samlas in från hushållen ska återbrukas senast 2025.  

4.3 Mål 2.  Öka möjligheten till återbruk – ett skräp blir en produkt!
Genom att återanvända produkter undviks att nya produkter köps in och därmed har ett förebyggande gjorts.
Idag slängs stora mängder grovavfall som istället hade kunnat användas någon annanstans. Om ett samarbete
sker mellan kommunen, näringslivet och invånarna kan en verksamhets skräp bli en annans produkt. På så sätt
minskar miljöbelastningen och även en ekonomisk besparing görs. Det finns en mängd olika lösningar och idéer
för att öka återbruket. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt, men det bör användas i en större utsträckning!

Uppföljning av m

Målet syftar till att öka återbruket av kommunalt avfall och följs upp genom HMAB:s statistik över mängden 
insamlat avfall som 

Jämförelsetal: 

Mängden insamlat avfall per invånare som går till återbruk (kg/inv).

Uppföljningsansvar:

HMAB
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4.4 Mål 3. Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv 
Hässleholms kommun är duktiga, men vi kan bli bättre! Materialåtervinning är inte det översta steget i avfall-
strappan, men det är en bit på vägen. För några år sedan infördes fyrfacksystem för hushållen och sorteringsgra-
den ökade markant. Om materialåtervinning möjliggörs överallt är chansen för rättsortering mycket större! 

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.1.1 Återkommande Krä

3.1.2 2022

3.1.3 2022 MAB

3.1.4 2022 HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.1

3.1.1 Genomför besök där verksamheter får information och rådgivning i hur deras verksamhets-
avfall ska sorteras.

3.1.2 Ta fram informationsmaterial, checklistor och goda exempel som beskriver nyttan med
källsortering och praktiska hjälpmedel som riktar sig mot verksamheter.

3.1.3 Alla marknader och evenemang som kommunen arrangerar eller sponsrar ska erbjuda
källsortering för sina besökare. 

3.1.4 Genomför pilotprojekt där flerfackscontainer används för att öka sorteringen vid byggprojekt.

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.2

3.2.1 Ta fram riktlinjer för vad som gäller för att få utmärkelsen återvinnande verksamhet.

3.2.2 Ta fram informationsmaterial som riktar sig till kommunala verksamheter, förvaltningar och
bolag som visar på nyttan med källsortering.

3.2.3 HMAB erbjuder personligt besök hos kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag för 
att informera om avfall och hjälpa till att utforma sorteringsmöjligheter.

3.2.4 Ta fram en webbutbildning i hållbarhet med avfall som en del.  

3.2.5 Alla nyanställda i kommunen får information om sortering av avfall på arbetsplatsen.

Delmål 3.1 Senast 2025 ska minst 80 % av innehållet i det brännbara  rr
avfallet från verksamheter vara rätt sorterat.

Delmål 3.2 Senas ommunala verksamheter, förvaltningar och
bolag inneha utmärkelsen “återvinnande verksamhet”.

Uppföljning av mål 3.1: 

Uppföljning av målet görs genom plockanalyser som samordnas med delmål 3.3 och 3.5. Vid plockanalysen 
undersöks vad som finns i det brännbara avfallet och hur stor andel som är rätt sorterat. Plockanalys ska  
genomföras år 2020 och följs därefter upp med nya plockanalyser vartannat år.

Jämförelse

Andel rätt sorterat brännbart avfall från verksamheter (%).

Uppfö
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.3.1 2022 ver utökat uppdrag HMAB

3.3.2 2023 Inom bef. uppdrag HMAB

3.3.3 Återkommand Inom bef. uppdrag HMAB & Hässlehem

3.3.4 2022 Inom bef. uppdrag Hässlehem

3.3.5 2022-2023 Kräver utökat uppdrag Miljö- och stadsbyggnads-
förvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.2.1 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

3.2.2 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

3.2.3 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

3.2.4 2022 Kräver utökat uppdrag HMAB

3.2.5 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.3

3.3.1 Genomför plockanalyser och kartlägg sk

3.3.2 Genomför informationskampanjer

3.3.3 Undersök vilka aktiviteter som skulle behövas för att främja en bättre sortering i flerfa-
miljshus och genomför d

3.3.4 Ta fram riktlinjer för hur inredning ska utformas för att underlätta för källsortering i lägenheter. 

3.3.5 Undersök vilka krav som kan ställas i bygglovsprocessen vid nybyggnationer och större om-
byggnation

Delmål 3.3 Minst 80% av innehållet i det insamlade brännbara avfallet rr
från hushåll i kommunen ska vara rätt sorterat till 2025.

Uppföljning av mål 3.2:  

Utmärkelsen ”återvinnande verksamhet” är under framtagning och är tänkt att vara ett stöd i avfallsfrågan för
kommunens verksamheter, förvaltningar och bolag. HMAB samordnar utmärkelsen och dokumenterar vilka som
fått utmärkelsen.

Jämförelsetal: 

Antal kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag som fått utmärkelsen ”återvinnande verksamhet” (st.).

Uppföljningsansvar:

HMAB

Uppföljning av mål 3.3:  

Uppföljning av målet görs med hjälp av plockanalyser och samordnas med delmål 3.1.och 3.5. Vid senaste 
plockanalysen var andelen rättsorterat avfall av det brännbara avfallet 43,5 %.  Plockanalys ska genomföras 
år 2020 och följs därefter upp med nya plockanalyser vartannat år.

Jämförelsetal: 

Andel rätt sorterat brännbart avfall från hushåll (%).

Uppföljningsansvar:

HMAB
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.4.1 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

3.4.2 2022-2023 Inom bef. uppdrag HMAB

3.4.3 2022 Inom bef. uppdrag MAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.4

3.4.1 Genomför en informationskampanj om vad som får spolas ner i avloppet.

3.4.2 Inkludera material om vad som får spolas ner i avloppet i befintligt skolmaterial.

3.4.3 Undersök möjligheten att ta fram och distribuera hjälpmedel, såsom fimpask och miljötratt, 
för att minska nedskräpningen i avlopp.

Delmål 3.4 Senast 2025 ska mängden avfall som spolas ner i avlopp, s.k. fulspolning, minska med 10 %.

Uppföljning av mål 3.4: 

HMB följer idag upp hur mycket avfall som rensas från avloppet vid reningsverkens galler. Uppgifter från 2020
används som basår för delmålet.  

Jämförelsetal: 

Mängd avfall som rensas från avlopp (kg/år)

Uppföljningsansvar:

HMAB

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.5.1 bef. uppdrag HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.5

3.5.1 Följ upp och informera om mängd felsorterat farligt avfall

Delmål 3.5 Minska mängden farligt a

Uppfö

Uppföljning av målet görs med hjälp av plockanalyser och samordnas med delmål 3.1och 3.3.
Plockanalys ska genomföras år 2020 och följs därefter upp med nya plockanalyser vartannat år.

Jämförelsetal: 

Mängd felsorterat farligt avfall (%)

Uppföljningsansvar:

HMAB
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4.5 Mål 4. Väcka barns och ungas nyfi

och vilja att minska sitt ekologisk
Hässleholm har sedan flera år tillbaka jobbat aktivt med att öka kunskapen och nyfikenheten hos barn och unga 
angående miljö och resursoptimering. Exempelvis har Sopsamlarmonster tagits fram, som inte bara blivit en lokal 
utan även en nationell sensation. Flera projekt har gjorts och läromedel har tagits fram. Syftet med detta över-
gripande mål är att fortsätta öka den kunskap och nyfikenhet som byggs upp under skolåren så att den inte går 
förlorad när de unga går ut ur 

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 4.1

4.1.1 Uppdatera och vidareutveckla befintligt material från förskola till högstadiet och sprid  
materialet till e

4.1.2 Personal från alla skolor bjuds in till en informationsträff en gång per år där utbildnings- 
material presenteras.

4.1.3 Vidareutveckla nya digitala lösningar som komplement till det informationsmaterial 
som finns.

4.1.4 Ta fram olika populärversioner av ROP:en anpassad för olika målgrupper.

4.1.5 Alla skolor som har mellanstadium ska erbjudas vara med i en tävling inom miljö och hållbarhet .

4.1.6 Ta fram anpassat utbildningsmaterial till olika gymnasieutbildningar och sprid materialet  
till elever.

4.1.7 Ta fram en barnbok om ROP:en och hållbarhet.

Delmål 4.1 Senast 202 kunna arbeta med frågor inom avfall, 
miljö och hållbarhet som en del av deras utbildning.

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.6.1 2025 Inom bef. uppdrag HMAB

3.6.2 2025 Inom bef. uppdrag HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.6

3.6.1
Uppföljning av upphandling sker så att man säkerställer att endast kvalitetssäkrat slam når
åkermark. Vid ny upphandling ställs krav på entreprenör att följa Revaq vid spridning av slam
på åkermark

3.6.2
Minst ett gemensamt uppströmsprojekt/uppströmskampanj per år mellan HMAB och miljö-
avdelningen för att minska koncentrationen av inkommande metall- och oljeföroreningar till 
avloppsreningsverken och avloppsslam.

Delmål 3.6 Ett aktivt och systematiskt uppströmsarbete bedrivs av HMAB i samarbete med tillsynsmyndigheter 
för att minska mängderna av oönskade ämnen i avloppsslam.

Uppföljning av mål 3.6:  

Mängd (ton) avloppsslam som spridits på åkermark följs upp, samt att kvalitetssäkringen har efterlevts. År 2020
används som basår i jämförelsen.

Jämförelsetal:

Antal ton avloppsslam som spridits på åkermark

Uppföljningsansvar:

HMAB
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Uppföljning av mål 4.2: 

”Grön flagg” är en certifiering som drivs av Håll Sverige Rent som publicerar vilka skolor och förskolor som
certifierats på sin hemsida. Antalet skolor i kommunen som certifierats jämförs med det totala antalet skolor i
kommunen.

Jämförelsetal: 

Andel skolor och förskolor som certifierats enligt ”Grön flagg” (%).

Uppföljningsansvar:

HMAB i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

4.1.1 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

4.1.2 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB & Barn- och utbildningsförvaltningen

4.1.3 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

4.1.4 2022 Inom bef. uppdrag Arbetsgruppen för ROP:en

4.1.5 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

4.1.6 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

4.1.7 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

Uppföljning av mål 4.1: 

Delmålet ska följas upp med en enkätundersökning riktad mot pedagoger. Lämpligtvis utökas redan befintlig 
undersökning med en kompletterande fråga om tillgängliga informationsmaterial.

Jämförelsetal: 

Andel pedagoger som anser att alla elever på ett lättillgängligt sätt kan arbeta med frågor inom avfall, miljö och 
hållbarhet.

Uppföljningsansvar:

HMAB i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltninge

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

4.2.1 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

4.2.2 Inom bef. uppdrag HMAB

Inom bef. uppdrag4.2.3 Å Barn och utbildnings-förvaltningen & 
HMAB.

4.2.4 Återkommande Inom bef. uppdrag Barn och utbildningsförvaltningen &
HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 4.2

4.2.1 Öka kunskapen om vad Grön flagg är genom informationsträffar en gång per år.

4.2.2 Inför en miljöcoach som kan nyttjas vid certifiering enligt Grön flagg.

4.2.3 Lyfta pilotfö

4.2.4 Belöna dem som under året fått Grön flagg-certifiering genom att t.ex. uppmärksamma dem
vid

Delmål 4.2 Senast 2025 ska 50 % av alla skolor och förskolor vara certifierad enligt “Grön flagg”.
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

5.1.1 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

5.1.2 Återkommande Kräver utökat upp

5.1.3 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

5.1.4 2025 Kräver 

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 5.1

5.1.1 Alla nyinflyttade ska få ett informationsutskick med instruktioner om avfallshanteringen och 
uppgifter om avfallsmängder i kommunen.

5.1.2 Genomför informationskampanjer som konkretiserar och visualiserar mängden avfall i syfte att 
minska mängden avfall.

5.1.3 Utveckla kommunens hemsida för att synliggöra mängden avfall som uppkommer.

5.1.4 Utred möjligheten att väga och informera om varje hushålls 

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 5.2

5.2.1 Inspirera verksamheter och kommunala bolag/förvaltningar till återbruk genom olika kam-
panjer eller föreläsningar.

5.2.2 Genomför informationskampanjer till kommuninvånare.

5.2.3 Publicera en karta på kommunens hemsida där alla reparations- och återbruksverksamheter 
kan informera om sin verksamhet.

Delmål 5.1 Minst 80 % av kommunens vuxna invånare ska senast 2025 ha kunskap om 
hur mycket avfall som varje invånare i kommunen ger upphov till.

Delmål 5.2 Minst 80 % av k invånare ska senast 2025 ha kunskap om 
var man kan vända sig för att få saker reparerade eller lämnade för återbruk.

Uppföljning av mål 5.1:  

Målet handlar om att öka den grundläggande kunskapen om vad varje invånare bidrar med i form av avfalls-
mängd. Uppföljning sker via enkätundersökning riktad mot invånare, förslagsvis via en komplettering via 
HMAB:s återkommande enkät. Uppföljningen ska samordnas med delmål 5.2.

Jämförelsetal:

Andelen av kommunens vuxna invånare som har kunskap om hur mycket avfall som varje invånare i kommunen
ger upphov till (%).

Uppföljningsan

HMAB

4.6 Mål 5. Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kommun och näringsliv för

att skapa en positiv attityd och större intresse kring avfall som resurs.
För vissa är avfall något man bara vill göra sig av med. För andra är det en resurs! Om alla gemensamt i kommu-
nen jobbar för att se avfall som en resurs är chansen också större för ett lyckat avfallsarbete. Om lägstanivån för
kunskap och intresse lyfts i hela kommunen har man kommit en god bit på vägen. Många små förändringar gör 
skillnad i slutändan.
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4.7 Mål 6. Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kommunen.
De negativa aspekterna av nedskräpning påverkar alla tre delarna av hållbarhet – miljömässig, social och ekono-
misk. Miljömässig då det sprider gifter i naturen, haven, sjöarna och våra vattendrag, social då nedskräpning kan
skapa otrygghet och ge en otrevlig stadsbild och ekonomisk då det varje år medför stora kostnader att samla upp
skräp från allmänna platser. Dessutom skapar skräp ofta ännu mer skräp, d.v.s. risken att någon slänger något på 
en plats som redan är nedskräpad är större än att det slängs på en ren plats. Det finns med andra ord mycket att 
vinna på att arbeta för att minska och förebygga 

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 6.1

6.1.1 Vid renovering eller nybyggnation av lekplatser ska monsterkällsortering införas.

6.1.2 Genomför regelbundna skräpmätningar där resultatet synliggörs för allmänheten.

6.1.3 Beräkna och presentera kostnaderna för att ta hand om nedskräpning.

6.1.4 ed syfte att minska nedskräpningen med hjälp av 

6.1.5 Kartlägg behov av kärl och var det behövs fler avfallskärl på allmän plats.

6.1.6 Genomför en utställning om nedskräpning. 

6.1.7 Plan för minskad nedskräpning tas fram.

6.1.8 Informera allmänheten om problematiken med Invasiva främmande arter.

Delmål 6.1 Senast 2025 ska nedskräpn
 jämfört med skräpmätn

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

5.2.1 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kultur- och fritidsförvaltningen

5.2.2 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

5.2.3 2022 Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

Uppföljning av mål 5.2: 

Målet handlar om att öka den grundläggande kunskapen om vad varje invånare kan göra för att förlänga livet på 
olika produkter genom reparation och återbruk. Ett viktigt första steg är att veta vart man kan vända sig.  Upp-
följning sker via enkätundersökning riktad mot invånare, förslagsvis via en komplettering via HMAB:s återkom-
mande enkät. Samordnas med delmål 5.1.

Jämförelsetal: 

Andelen av kommunens vuxna invånare som har kunskap om var man kan vända sig för att få saker reparerade
eller lämnade för återbruk (%).

Uppföljningsansvar:

HMAB
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

6.2.1 2022 Tekniska förvaltningen

6.2.2 2022 ag Tekniska förvaltningen

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 6.2

6.2.1 Kartlägg hantering, mängd och k

6.2.2 Ta fram åtgärdsplan för min

Delmål 6.2 Senast 2026 ska kostnaden för nedskräpningen i n

Uppföljning av mål 6.1:  

Under 2019 genomfördes en skräpmätning som utgör basår för delmålet. Uppföljning bör ske med nya skräpmät-
ningar enligt samma metoder på årsbasis. Återkommande skräpmätningar anges som aktivitet 6.1.2. 

Jämförelsetal:

Antal skräpföremål per kvadratmeter (st./m2).

Uppföljningsansvar:

HMAB i samarbete med Tekniska förvaltningen

Uppföljning av

Tekniska förvaltningen kartlägger hantering och kostnader för nedskräpning i naturen 2022. Uppgifter från kart-
läggningen 2022 använ

Jämförelsetal:

Nedskräpning i naturen kr/år

Uppföljningsansvar:

Tekniska förvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

6.1.1 Återkommande Kräver utökat uppdrag Tekniska förvaltningen

6.1.2 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB & Tekniska förvaltningen

6.1.3 2022 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

6.1.4 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

6.1.5 2023 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

6.1.6 2022 Inom bef. uppdrag HMAB & Tekniska förvaltningen

6.1.7 2023 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

6.1.8 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB & Tekniska förvaltningen
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

7.1.1 Återkommande Inom bef. uppdrag. Tekniska förvaltningen

7.1.2 2025 Inom bef. uppdrag. Tekniska förvaltningen

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 7.1

7.1.1 Nedlagda deponiers påverkan ska övervakas och genomförda åtgärder ska löpande redovisas. 

7.1.2 Undersök möjligheten till Urban mining och likvärdiga metoder för att åtgärda äldre deponier.

Delmål 7.1 Äldre deponiers påverkan på deras närområden ska vara mindre år 2025 än idag.

4.8 Mål 7. Minska äldre deponiers påverkan på mark och miljö.
I Hässleholms kommun finns flera äldre deponier som inte längre är i bruk och som fortsatt riskerar påverka 
marken och miljön i deras närområden. Äldre deponier är exempel på förorenade områden som ingår i miljö-
stadsbyggnadsförvaltningens arbete för att nå en giftfri miljö. Deponier har inventerats och i vissa fall har åtgärder
redan skett. Det återstår ett långsiktigt arbete för att minska deponiers påverkan och ta hand om samhällets gamla 
synder. Åtgärder är kostsamma och behöver prioriteras utifrån var de gör störst nytta. En sammanställning över
nedlag

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

6.3.1 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB 

6.3.2 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

6.3.3 Återkommande Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen

6.3.4 2022 Inom bef. uppdrag ar och bolag.

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 6.3

6.3.1 Genomför en tävling för att öka deltagandet i skräpplockarveckan.

6.3.2 Ta fram informationsmaterial för att öka intresset för skräpplockarveckan.

6.3.3 Synliggöra på kommunens sociala medier vilka verksamheter, förvaltningar och bolag som är 
representerade.

6.3.4 Anmäl intresse och uppmuntra enheter och personal att delta i skräpplockarveckan.

Delmål 6.3 Senast 2025 ska alla kommunala verksamheter, förvaltningar ochkk
bolag vara representerade i Håll Sverige Rents skräpplockarvecka.

Uppföljning av mål 6.3: 

Uppföljning sker genom mätning av hur många av de kommunala verksamheterna som deltar i Håll Sverige
Rents skräpplockarvecka.  

Jämförelsetal: 

Antal verksamheter, förvaltningar och b

Uppföljningsansvar:

HMAB
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

8.1.1 202 rag Kommunstyrelsen

8.1.2 rag Respektive förvaltning 

8.1.3 2022 uppdrag HMAB

8.1.4 2022 r utökat uppdrag Alla förvaltningar och bolag

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 8.1

8.1.1
Utse ansvarig enhet för rapporteringen som tar fram 
rapportering ska gå till och återkopplar resultatet av rapporteringen till respektive verksam-
het, förvaltning och bolag, i enlighet med bilag

8.1.2 Alla verksamheter, förvaltningar och bolag rapporterar årligen in uppgifter enligt det verktyg 
som tas fram under aktivitet 8.1.1.

8.1.3 Ta fram en kort sammanfattning av ROP:en som beskriver vad respektive verksamhet, förvalt-
ning och bolag ska bidra med

8.1.4 Utse och utbilda en kontaktperson inom varje kommunal verksamhet, förvaltning och bolag
vad gäller arbetet me

Delmål 8.1 Samtliga kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag ska fram till och med 2026 årligen 
rapportera till kommunstyrelsen på vilket sätt de bidrar till målens uppfy

Uppföljning av mål 7.1:

Uppföljning av delmålet görs genom att en årlig redovisning av vilka åtgärder som genomförts och vilka åtgärder
som planeras att göras nästkommande år. 

Jämförelsetal: 

Antal åtgärder som genomförts för att minska påverkan från äldre deponier.

Uppföljningsansvar:

Tekniska förvaltningen

4.9 Mål 8. Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i samtliga 

kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag.
För att lyckas implementera resursoptimeringsplanen måste många vara med och bidra. Många har varit med 
och bidragit till planens utformning men ännu fler behöver göra sin del för att målen ska uppnås. Tillsammans är 
kommunen stark! 
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Kommunens 

styrmedel
Enligt NFS 2020:6. 8 § ska en avfallsplan innehålla en redo-
görelse för de styrmedel som kommunen planerar att använda 
för att uppnå målen. Vissa av målen riktar sig mot den egna 
kommunorganisationen och då behövs personal inom den 
interna organisationen mobiliseras för att målen ska nås. 
Andra mål kan kommunen inte uppnå på egen hand, utan 
hjälp behövs av andra aktörer. Exempel på interna och externa 
mottagare för styrmedel är anställda, pedagoger, politiker, 
invånare, näringsliv (exempelvis byggbolag och handeln), 
föreningar, turister, pendlare, studenter, myndigheter, m.fl. 

Totalt sätt har följande styrmedel identifierats som möjliga att 
använda för att nå resursoptimeringsplanens mål. De styrme-
del som är särskilt angivna i en aktivitet är skrivna i fet stil:

Ekonomiska styrmedel: 
- Avfallstaxa 
- Bidrag (exempelvis stöd till föreningar)
- Vite
- Budgetarbete
- Avgifter 

Administrativa styrmedel:
- Förelägganden
- Krav i upphandlingar
- Renhållningsföreskrifterna
- Interna rutiner inom kommunen
- Lönekriterier
- Belöning för måluppfyllnad
- Krav i bygglov
- Fysisk planering 
- Villkor i tillstånd

Informativa styrmedel:
- Information vid tillsyn
- Informationskampanjer
- Sociala medier
- Intern och extern information via hemsidor. 
- Nudging
- Information i extern media

Stimulansfrämjande styrmedel:
- Projekt
- Tävlingar5 rsl
ag
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•  Avfallshierarkin/Avfallstrappan – ett EU-direktiv. 
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika 
behandlingsmetoder för avfall bör användas för att mini-
mera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirek-
tivet om avfall och är implementerad i svensk lagstiftning 
genom olika bestämmelser i miljölagstiftningen. Trappan 
består av fem steg: Minimera, återbruka, återvinna, ener-
giutvinna och deponera. 

•  Biogas – gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biolo-
giskt material. Biogas kan användas för energiproduktion 
eller, efter uppgradering (rening), som fordonsbränsle. 

•  Brännbart avfall – avfall som behandlas genom ener-
giutvinning. I Hässleholms kommuns fall på HMABs 
fjärrvärmeverk där det brännbara avfallet genom förbrän-
ning skapar fjärrvärme och el. 

•  Bygg- och rivningsavfall – avfall som uppstår vid 
nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller 
rivning av byggnad.

•  Energiutvinning/Energiåtervinning – tillvaratagande 
av el/värme som alstras i en anläggning för avfallsförbrän-
ning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning eller på en deponi.

•  Fastighetsnära insamling (FNI) – insamling av avfall 
vid fastigheten eller vid överenskommen eller anvisad 
plats inom rimligt avstånd från fastigheten.

•  Fulspolning – att spola ned saker som inte hör hemma i 
toaletten.

•  Förebyggande av avfall – åtgärder som vidtas för att 
förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall 
exempelvis genom minskad konsumtion, återbruk eller 
delat ägande.

•  Grovavfall – kommunalt avfall som är så tungt eller 
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det 
inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.

•  Kommunalt avfall – avfall som kommer från hushåll 
och liknande avfall från annan verksamhet, exempelvis 
butiker och restauranger.
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• Kretsloppspark – med kretsloppspark avses en anläggning där återanvändning, återvinning och avfallssorte-k

ring samlas.

• Källsortering – sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel i
hushållet.

• Magneten* – en verksamhet bestående av tre delar, en återbruksbutik, en återvinningspunkt och ett maker-
space som drivs av Hässleholms kommun och Hässleholm Miljö. 

• Matavfall – livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsin-
dustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvi

• Matsvinn – onödigt matavfall, d v s sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt sätt och 
ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackninga

• Miljötratt – Miljötratten är ett hjälpmedel för att hushåll på ett enkelt sätt ska kunna källsortera använd 
matolja. Miljötratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska

• Resursoptimeringsplan – resursoptimeringsplan den avfallsplan
som varje kommun ska ha enligt Miljöbalken. Resursoptimeringsplanen beskriver det gemensamma arbetet 
att utveckla avfallshanteringen inom Hässleh

• Sopsamlarmonster – ett koncept, framtaget av Hässleholm Miljö, som på ett enkelt och roligt sätt engage-
rar barn i frågor om miljö, källsortering och hållbarhet. Idag används Sopsamlarmonstren av minst 750 olika 
verksamheter i hela Sverige.

• Verksamhetsavfall – avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess, exempelvis vid en industri. I en
verksamhet kan det uppstå både med kommunalt avfall jämförligt avfall och annat avfall än kommunalt avfall.

• Återbruk – en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent, istället för att bli avfall, används igen för k

att fylla samm edd för eller en annan funktion som den kan anpassas
för.

• Återvinnande ve som kan uppnås av verksamheter som infört en sortering som
av Hässleholm Miljö an

• Återvinningscentral/ÅVC – bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt
avfall etc, samt kommunalt avfall. Ibland även med verksamhet för återanvändning.

*”Magneten” avvecklades 2020/2021
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Nuläges-

beskrivning

1 Nulägesbeskrivning – avfall som  

kommunen ansvarar för
Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av förhållanden i 
kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansätt-
ning. Denna nulägesbeskrivning ger en översiktlig beskrivning 
av Hässleholms kommuns befolkning, näringsliv och avfalls-
mängder. Statistik presenteras för avfall som kommunen an-
svarar för, d.v.s. kommunalt avfall och avfall som uppkommer 
i kommunens egna verksamheter. I kapitel 3 beskrivs även 
avfall som omfattas av producentansvaret kortfattat. 

1.1 Fakta om Hässleholms kommun

1.1.1 Befolkning, boende och bebyggelse

Hässleholms kommun bildades 1974 genom en sammanslag-
ning av flera kommuner. Kommunen ligger i Skåne län och 
består av 17 tätorter, varav Hässleholm är den största både till 
ytan och befolkningsmässigt. Kommunen är till landytan den 
största i Skåne och har en landareal på ca 1 276 km2 och en 
vattenareal på ca 3,7 km2. År 2015 användes den största delen 
av marken i kommunen till skogsmark. Därefter kommer 
åkermark, bebyggd mark och betesmark i fallande ordning. 

Befolkningsmässigt är Hässleholms kommun den femte störs-
ta kommunen i Skåne med drygt 52 000 invånare.1 I Tabell 1 
nedan presenteras fakta i siffror om Hässleholms kommun.   
Nästan 60 % av invånarna i Hässleholms kommun bor i små-
hus, 22 % i hyresrätt och 8 % i bostadsrätt. Den vanligaste 
storleken på ett hushåll i Hässleholm är två personer, därefter 
fyra, en och tre i fallande ordning.2  

1 Statistikmyndigheten SCB, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=1293&region2= [2019-04-18]
2 Statistikmyndigheten, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/
kommuner-i-siffror/#?region1=1293&region2= [2019-04-18]22
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Tabell 1  Fakta om Hässleholms kommun3

1.2 Näringsliv

2018 startade arbetet med Hässleholms kommuns nya resursoptimeringspla
företag i Hässleholm kommun. Antalet hade minskat med ca 3 procent j
med resten av Sveriges kommuner. I Tabell 2 visas antalet etablerade företag i kommunen, arbetsplatser i kommunen
och anställda i Hässleholms kommun år 2018. 

Tabell 2 Antalet etablerade företag i kommunen, arbetsprr
anställda i Hässleholms kommun år 2018.4

Det fanns 21 st. arbetsplatser i kommunen med över 100 anställda år 2018. Bland de största arbetsgivarna i Häss-
leholms kommun är Hässleholms kommun, Region Skåne, Samhall AB, Bombardier Transportation Sweden AB,
Apoteket AB och Försvarsmakten. Företaget med störst omsättning i Hässleholms kommun 2018 var Bergendahl
Food AB. 

1.3 Insamlingssystem 

Alla hushåll, villor, fritidsboenden, samt flerfamiljshus, ska ha abonnemang för sophämtning enligt det kommunala 
renhållningsansvaret. Hösten 2016 infördes fyrfacksystem i Hässleholms kommun med syftet att få en bättre utsor-
teringsgrad, göra det enklare för hushållen och förbättra arbetsmiljön för chaufförerna. Med två fyrfackskärl samt
påhängsboxar, kan hushållen i villor och fritidsboenden sortera ut elva olika avfallsfraktioner. Motsvarande fraktioner
kan hämtas från flerfamiljshus med hjälp av olika lösningar av kärl, underjordsbehållare och containrar. 

Utöver insamling från fastigheter har hushållen även möjlighet att lämna sitt avfall på en av kommunens återvin-
ningscentraler; Vankiva, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv. Återvinningscentralerna beskrivs närmare
i bilaga 3.

3 Källa tillgänglig: https://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen.html [2019-04-18]
4 Källa tillgänglig: https://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen.html [2019-04-18]

Kategori

Etablerade företag i kommunen .

Arbetsplatser i kommunen 0 st.

Anställda i Hässleholms Ca 4 500 pers.

Kategori Antal

Folkbokförda (2018) 52 121 pers.

    - Varav kvinnor 25 836 pers.

    - Varav män 26 285 pers.

Befolkningstäthet 41,1 inv./km2

Bor och arbetar i kommunen (2017) 16 493 pers.

Pendlar in i kommunen (jobbar i kommunen men bor i en annan kommun) (2017) 5 673 pers.

Pendlar ut från kommunen (bor i kommunen men jobbar i en annan kommun) (2017) 7 487 pers.
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2 Avfallsslag och mängden avfall som kommunen ansvarar för
Nedan presenteras avfallsmängder av olika avfallsfraktioner som samlades in 2015-2018 i Hässleholms kommun. All 
statistik har hämtats från Avfall Webb5 om inte annat framgår. 

2.1 Mat- och utsorterat brännbart avfall

År 2018 samlades 8 238 ton mat- och utsorterat brännbart avfall in från hushållen i Hässleholms kommun varav 
3 615 ton var matavfall och 4 623 ton var utsorterat brännbart avfall. Det motsvarar i genomsnitt 158 kg mat- och 
utsorterat brännbart avfall per invånare varav 69 kg matavfall och 89 kg utsorterat brännbart avfall. Totalt i hela 
Sverige var genomsnittet samma år för insamlat mat- och utsorterat brännbart avfall per invånare 208 kg/invånare 
varav ca 42 kg matavfall och 166 kg utsorterat brännbart avfall per invånare. 

Mängden mat- och utsorterat brännbart avfall per invånare i Hässleholms kommun har minskat med ca 20 % sedan 
2015, trots att invånarantalet har ökat med ca 1 000 personer. Detta är antagligen tack vare införandet av fyrfacksin-
samlingen som infördes 2016. I samband med detta syns även att körsträckan från insamling av mat- och utsorterat
brännbart avfall per invånare minskade avsevärt mellan 2016 och 2017. Allt insamlat utsorterat brännbart avfall per
invånare går till förbränning och allt insamlat matavfall går till en biogasanläggning. Se sammanställd information i 
Tabell 3 nedan.

Tabell 3 Insamlat mat- och utsorterat brännbart avfall i Hässleholms kommun 2015-2018. 

2.2 Grovavfall

År 2018 samlades totalt drygt 24 000 ton grovavfall in i Hässleholms kommun. Detta motsvarar ca 469 kg/invånare.
Inget grovavfall gick till deponering 2018. Ungefär 20 % av grovavfallet (exkl. trädgårdsavfall) gick till materialåter-
vinning och 80 % till förbränning. Ungefär 30 % av trädgårdsavfallet gick till central biologisk behandling och 70 %
till förbränning. 84 ton av grovavfallet gick till återanvändning. I Tabell 4 nedan sammanställs vilken typ av grovav-
fall samt vilka mängder som samlades in i Hässleholms kommun 2015-2018.

5 https://www.avfallweb.se/

2017 2018

Matavfall (ton) 3 615

Utsorterat brännbart avfall (ton) 20 4 623

Mat- och utsorterat brännbart avfall (ton) 8 680 8 238

Utsorterat brännbart avfall till förbrän
anläggning (ton) 891 5 120 4 623

Matavfall till central biogasan 3 699 3 560 3 615

Körsträcka för insamling
brännbart avfall (km 6 560 3 206 560 270 204 270 204

Förfall inkl. trädgårdsavfallfall inkl. trädgårdsavfall
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Tabell 4 Insamlat grovavfall i Hässleholms kommun 2015-2018. 

2.3 Farligt avfall

År 2018 samlades totalt drygt 2 800 ton farligt avfall in i Hässleholms kommun. Detta motsvarar ca 54 kg/invånare.
I Tabell 5 nedan sammanställs vilken typ av farligt avfall samt mängder som samlades in i Hässleholms kommun
2015-2018.

Tabell 5 Insamlat farligt avfall i5

2015 2016 2017 2018

Material och produkter från hem och fritid (loppis)  
till återanvändning (ton) 76 43 42 22

Textil till återanvändning (ton) 31 85 47 62

Grovavfall från hushåll inkl trädgårdsavfall och 
konstruktionsmaterial (ton) 11 112 10 275 13 695 12 176

Wellpapp (ton) 257 276 290 327

Metallskrot (ton) 961 1 039 983 706

Däck, producentansvar (ton) 58 75 54 52

Gips - endast materialåtervinning (ton) 94 132 123 119

Trädgårdsavfall (ton) 2 428 4 373 4 943 4 253

Träavfall, ej impregnerat virke (ton) 2 489 2 423 2 535 2 530

Brännbart avfall (ton) 2 42

Konstruktionsmaterial (ton) 28

Ej brännbart/inert avfall (ton) 4

Totalt (ton) 80 24 436

2015 2016 2017 2018

Farligt avfall ( 765 622 825 1 003

Småkemikalier (kg) 1 4 6 1

Vattenbaserad färg (ton) 57 54 52 53

Lösningsbaserad färg (ton) 37 38 44 51

Oljehaltigt avfall (ton) 44 28 14 118

Tryckimpregnerat trä (ton) 245 288 321 321

Asbest (kg) 114 118 95 113

Övrigt farligt avfall från hushåll (ton) 269 376 295 446

Elavfall, exkl. batterier (ton) 642 652 656 659

Bärbara batterier (ton) 17 18 19 15

Bilbatterier (ton) 34 38 34 30

Totalt (kg) 2 225 2 236 2 361 2 810
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2.4 Nedlagda deponier 

Nedlagda deponier beskrivs i bilaga 5. 

3 Avfall som omfattas av producentansvar
Hässleholms kommun är ansvarig för att samla in, transportera och återvinna eller bortskaffa kommunalt avfall som
uppstår i kommunen. För förpackningar, returpapper, bilar, däck, läkemedel, elektroniska och elektriska produkter
gäller dock producentansvar. Det innebär att de som har producerat dessa produkter ansvarar för att de samlas in och
återvinns på rätt sätt. Nedan beskrivs dessa produkter kortfattat och i det fall det är möjligt presenteras även avfalls-
mängderna i Hässleholms kommun. 

3.1 Förpackningar

År 2018 hade 9 515 hushåll i flerbostadshus fastighetsnära insamling med mer än två fraktioner i Hässleholms kom-
mun. Motsvarande siffra för hushåll i en- och tvåfamiljshus var 17 587 st. Anslutningsgraden till fyrfackssystemet
gick upp till 100 % år 2018 (året innan låg anslutning på 95 %).

Det insamlades totalt drygt 2 600 ton förpackningar i Hässleholms kommun år 2018. Detta motsvarar ca 50 kg/
invånare. I Tabell 6 nedan sammanställs insamlade mängder förpackningar i Hässleholms kommun 2015-2018.

Tabell 6 Insamlade mängder förpackningar i Hässleholms kommun 2015-20

Hässleholms kommun har avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för insamling av förpackningar
och Svensk glasåtervinning fö

3.2 Returpapper

Returpapper samlas in i kombination med förpackningar via fastighetsnära insamling från flerbostadshus samt en- 
och tvåfamiljshu

Det insamlades totalt ca 1 500 ton returpapper i Hässleholms kommun år 2018. Detta motsvarar ca 29 kg/invånare.
I Tabell 7 nedan sammanställs insamlade mängder returpapper i Hässleholms kommun 2015-2018.  

Tabell 7 Insamlade mängder returpapper i Hässleholms kommun 2015-2018. 7

Hässleholms kommun har avtal med TMR förpackningsinsamling för insamling av returpapper.

3.3 Bilar

Bilproducenterna ska utan kostnad ta emot eller anvisa en plats för att ta emot uttjänta bilar. Det finns fyra företag 
som tar emot uttjänta bilar i Hässleholms kommun: AD Bilverkstad Hässleholm Bilskrot, Bilskrot Hässleholm 
EKONEX, Sten Norbergs Bil AB och Tyringe Bildemontering AB.

3.4 Däck

Svensk däckåtervinning AB ansvarar för insamling och återvinning av alla uttjänta däck. Privatpersoner kan lämna 
in däck till bilverkstäder som ska ta emot däcken utan extra kostnad. Däcken materialåtervinns till andra gummipro-
dukter, t.ex. till konstgräsplaner och lekplatser. 

2017 2018

Glasförpackningar (ton) 1 013

Pappersförpackningar (ton) 07 788

Plastförpackningar (ton) 579 619

Metallförpackningar (ton) 1 258 244

Totalt (ton) 2 166 2 710 2 664

2015 2016 2017 2018

Returpapper (ton) 1 752 1 695 1 689 1 479Förs
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3.5 Läkemedel

Alla apotek har en skyldighet att ta emot och omhänderta överblivna och utgångna läkemedel. Detta gäller både
läkemedel som är receptförskrivet och receptfritt. Läkemedlet ska läggas i genomskinliga plastpåsar och sedan lämnas
in till ett apotek. Sprutor, kanyler och insulinpennor köps med en safe-box kanylbehållare som sedan kan användas 
vid inlämning. 

3.6 Pantburkar

År 2018 pantades 9 006 936 burkar och pet-flaskor i Hässleholms kommun. Det motsvarar i snitt 173 burkar och
pet-flaskor per person. Enligt pantamera.nu motsvarar det lika mycket energi som går åt för att rosta 2 659 brödskivor
eller lika mycket energi som det går åt till att tvätta 55 tvättar i 40 grader. Genom att tillverka en aluminiumburk 
från återvunnet material istället för ny råvara sparas 95 % energi.6

3.7 Elektronikavfall och batterier

Hässleholms kommun har avtal med El-kretsen för insamling av el-avfall i kommunen. El-kretsen är en bransch-
organisation skapad av elektronikproducenterna för att underlätta insamlingen och återvinningen av el-avfall. Det
insamlade el-avfallet transporteras till specialiserade återvinningsanläggningar för demontering. Därefter tas miljöfar-
liga komponenter om hand och de kvarvarande beståndsdelarna förädlas till nya råvaror eller energi.

2018 insamlades totalt 751 192 kg el-avfall i Hässleholms kommun. Det motsvarar ca 14,4 kg per invånare. Fördel-
ningen mellan olika typer av el-avfall visas i Tabell 7.

Tabell 8 Mängder el-avfall i Hässleholms kommun 2018.8 7

6 Pantamera https://pantamera.nu/pantsystem/statistik/sa-pantar-ni-i-din-kommun/ [2019-07-08]
7 El-kretsen Hållbarhetsrapport  https://www.el-kretsen.se/pressrum/#press_id_svensk  [2019-07-08]

e

Diverse elektronik (exkl. inbyggda batterier) 6,75

Kylskåp och frysar 2,60

Vitvaror exkl. kylskåp och frysar 4,47

Batterier (inkl. inbyggda batterier) 9 0,31

Gasurladdningslampor (lysrör) 6 843 0,13

Icke gasurladdningslampor 4 217 0,08

Professionell elektronik 1 150 0,02

Totalt 751 192 14,41
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Avfallsanläggningar i kommunen

Avfallsanläggningar i kommunen

Återvinningscentraler 

Det finns sex stycken bemannade återvinningscentraler 
(ÅVC:er) i Hässleholms kommun som tar emot källsorterat 
avfall. Utöver den största, Vankiva, finns även Bjärnum, 
Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv. 

Sedan 1 januari 2019 tar de bemannade ÅVC:erna endast emot 
avfall i genomskinliga säckar. Syftet är att göra avfallet synligt 
och på så sätt öka källsorteringsgraden och skapa en bättre 
arbetsmiljö för personalen på anläggningarna. 

Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms 
kommun kan kostnadsfritt lämna upp till tre kubikmeter 
sorterat avfall per dag. Det motsvarar ungefär ett personbilssläp. 
Större mängder kan lämnas mot en avgift på ÅVC:n i Vankiva. 
Upp till fyra gånger per år kan privatpersoner dessutom beställa 
hämtning av grovavfall, textil och deponi, farligt avfall och 
matfett. 

Företag och verksamheter betalar en avgift för att lämna avfall 
på ÅVC:erna då detta inte ingår i företagsabonnemanget. 

Avloppsreningsverk

Hässleholms Vatten har ansvar för kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar, ledningsnät och avlopps-
rening. I januari 2021 blev Hässleholms Vatten och Hässle-
holm Miljö ett bolag. Vi ansvarar för att leverera kranvatten 
och hantera spill- och dagvatten. Vi sköter även kommunens 
drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna 
VA-ledningar. Med hjälp av reningsanläggningarna runt om i 
kommunen hjälper vi till att hålla sjöar och vattendrag rena 
och friska.

Hässleholms Kretsloppscenter

I Vankiva, strax norr om Hässleholm, ligger Hässleholms krets-
loppscenter (HKC). Där erbjuds mottagning av flera sorters 
avfall, bland annat förorenade jordar från bygg- och anlägg-
ningsprojekt, väg- och saneringsprojekt, slam från dagvatten-
brunnar och industriverksamheter, rivningsavfall, brännbart 
verksamhetsavfall och trä- och trädgårdsavfall.

På HKC läggs stort fokus på att hantera och behandla avfall på 
ett miljöriktigt och effektivt sätt. Bland annat utvinns metangas 
från deponierna och ett eget reningsverk hanterar och renar det 
lakvatten som bildas på anläggningen. 

Det inkomna materialet bearbetas och hanteras i största möjliga 
mån för att optimera resurshanteringen. Biobränsle produceras 
exempelvis av trä- och trädgårdsavfall, asfalt processas för att 
återanvändas som bärlager och jordmassor sorteras och siktas 
för att minska mängden material som deponeras.3
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Magneten 2020 

Våren 2020 beslutade kommunen sig för att lägga ner sin del av verksamheten vilket innebar för stora lokaler och
resursbrist för återbruksbutik och återvinningspunkt. Magneten avvecklas  under 2020/2021.

Magneten har gett oss oerhört mycket erfarenhet, kunskap och material att bygga vidare på. Vi ska fortsätta ställa om 
och förändra för en hållbar framtid. Vi ska fortsätta optimera och skapa möjligheter för återbruk, minimering och 
minskade mängder avfall, och därmed klättra på avfallstrappan.

Fjärrvärmeverket i Hässleholm

Förbränning av avfall för produktion av värme och el sker vid Beleverket i Hässleholm som drivs av Hässleholm Mil-
jö AB. Verket kombinerar förbränning av avfall med biobränslen i separata pannor. För närvarande har avfallspannan
en effekt på 18 MW värme och ca 1,5 MW el.

Beleverket fick under 2019 ett förnyat tillstånd med utökad panneffekt och ökad mängd årlig avfallsförbränning. De
nya villkoren anger möjlighet att öka avfallsförbränningen till 30 MW eller förbränning av 70 000 ton avfall, samt
el- och värmeproduktion av total installerad effekt om högst 138 MW.

Under 2019 installeras en ny ackumulatortank med syfte att effektivisera verket och bättre ta till vara på värmepro-
duktionen av avfallsförbränningen.

Avfall i andra planer

Översiktsplan

Översiktsplanen anger hur kommunen vill att mark- och vattenområden
gelsen kan utvecklas och bevaras. Hässleholms kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2007-05-02, 
men en ny är under framtagande och förväntas antas 2020. 

I den nuvarande översiktsplanen finns ett stycke, under rubriken ”Strategi för teknisk försörjning”, som handlar om
avfall i kommunen. Där framgår att HKC är av regional betydelse för sortering, behandling av kompost och efter-
behandling av trä och plast. Dessutom lyfts utveckling av biogas som energibärare fram som något som bör beaktas
som en del av ett miljövänligare energisystem. 

År 2007 då översiktsplanen antogs var potentialen för biogas outnyttjad i Hässleholms kommun. Sedan drygt fem år
skickas dock allt matavfall till biogasanläggningen i Mörrum i Karlshamns kommun, som ägs av Västblekinge Miljö 
AB. Där torrötas matavfallet och omvandlas bl.a. till fordonsgas. En påse matavfall räcker till en busstur på 2,5 km.
Det som inte blir till gas blir istället produkter som återanvänds i kretsloppet, t.ex. kompostjord. 

I översiktsplanen pekas HKC ut som ett starkt allmänt intresse och därför är det viktigt att åtgärder som kan hindra 
anläggningens utvecklin

Detaljplaner

I planbeskrivningen som hör till planhandlingarna finns under rubriken ”Planförslag” en underrubrik som heter
”Teknisk försörjningen” där avfallshantering/källsortering är en av de frågor som avhandlas.

Framtida behov

Framtidsplan

Hässleholms kommun har tagit fram en framtidsplan för Hässleholms stad som är en fördjupning av Hässleholms
kommuns kommuntäckande översiktsplan. Den blev antagen av kommunfullmäktige 2018-06-25. 

Framtidsplanen baseras på målbilden om att Hässleholms stad ska vara en nationell knutpunkt och tillväxtmotor, en
ung och urban stad samt en grön och robust stad. 

Även i framtidsplanen tas avfall upp i ett stycke där det beskrivs att målet är att minska avfallsmängderna och öka 
andelen återvunnet material. Detta ska även gälla för matavfall. För att underlätta för medborgarna att mat- och
källsortera ska hänsyn tas till avfallshanteringens transportbehov samt markbehov för sorteringsutrymmen, både på 
allmän plats och på kvartersmark.

Framtidsspaning

Effekten av en lång period av högkonjunktur är tydlig med stora avfallsströmmar från handeln, tillverkningsindu-
strin och privatpersoners konsumtion. Även avfallsströmmar som uppkommer i byggsektorn och i samband med
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infrastrukturprojekt har varit stora vilket syns genom ökning av exempelvis förorenade jordar, asfalt, rivningsrester
som tegel och betong och farligt avfall som t.ex. asbest.  

En stor efterfrågan inom detaljhandeln syns också på avfallsmängderna då wellpapp, lastpallar och övrigt emballage-
virke har ökat kraftigt under många år. 

I Hässleholms kommun kan avfallsproducenterna grovt delas in i följande segment: 
•  En grupp som består av hushåll och detaljhandel. Dessa avfallsmängder hanteras genom fastighetsnära insamling 

respektive ÅVC för privatpersoner och företag.
•  Tillverkningsindustri, som genererar olika typer av avfall som metallskrot, slip- och blästerdamm, oljeslam, 

vattenbaserat slam och olika typer av emballage. 
• Ytterligare en gr upp som genererar avfall som hanteras av HMAB, alternativt av privata åkerier och container-

uthyrare. Avfallet kommer från vitt skilda verksamheter, som kontor, skolor, verksamheter och tillfälliga aktiviteter
som mässor, festivaler mm.

• Avfall från bygg- och anläggningsv  erksamhet som till stora delar består av trä, skrot, förorenade jordar, brännbart
och el-avfall (kabel, aggregat, motorer m.m.).

Om högkonjunkturen skulle vända, kommer vissa avfallsflöden minska. Antagligen kommer det först och främst att
synas inom detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

I Hässleholms kommun har byggandet under många år haft en svag utveckling. De senaste två åren har dock bo-
stadsbyggandet och nyproduktion inom handeln tagit fart. Bland annat handlar det om T4-området, Stobyvägens 
norra del, Kärråkra och Finjasjöpark. Planer finns även på att återuppta utvecklingen av området Hässleholm Nord, 
vilket är ett område tänkt för logistik och lager. Så länge byggtrenden håller i kommer det troligtvis också att synas i
avfallsmängderna från byggsektorn.

Aktuella förändringar i lagstiftning

Vid tidpunkten för framtagande av resursoptimeringsplanen sker flera förändringar i lagstiftningen inom avfalls-
området som antingen är under genomförande eller kan uppstå inom de närmaste åren och som har en direkt eller 
indirekt påverkan på förutsättningarna för

Tillståndspliktiga insamlingssyst

Krav på tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningar är under genomförande. Kortfattat är innebörden att
de som samlar in förpackningar behöver tillstånd av Naturvårdsverket. För att erhålla tillstånd ställs flera nya krav, 
bl.a. att insamling ska ske bostadsnära och att systemet ska vara nationellt. Då inga insamlingssystem hittills fått 
tillstånd är kravet på tillståndspliktiga insamlingssystem uppskjutet till 1 januari 2023. Läget är för närvarande så 
osäkert att det inte går att dra tydliga slutsatser hur de nya kraven påverkar den fastighetsnära insamling av förpack-
ningar som HMA

Producen

Producentansvaret för returpapper tas bort från och med den 1 januari 2022 och returpapper blir då ett kommunalt
avfall. Det betyder att kommunerna måste säkerställa att det utsorterade papperet kan lämnas i kommunens insam-
lingssystem så att det kan materialåtervinnas. HMAB har redan idag  en infrastruktur för insamling av returpapper,
vilket begränsar förslagets påverkan på avfallshanteringen i Hässleholms kommun.

Nytt producentan

Regeringen utreder ett införande av producentansvar för textil. Utredningen planeras att redovisas i december 2020.
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa 
direktiv (avfallsdirektivet), återfinns krav om att medlemsstaterna ska införa separat insamling av avfall för textilier
senast den 1 januari 2025. Om producentansvar implementeras i enlighet med den pågående utredningen förväntas
mängden utsorterat brännbart avfall som samlas in genom kommunens ansvar att minska.

Krav på utsortering för bygg- och rivningsavfall

Från den 1 augusti 2020 gäller nya bestämmelser för den som hanterar bygg- och rivningsavfall vilket medför ökade 
krav på att sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Bygg- och rivnings-
avfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet räknas som kommunalt avfall som kommunen ansvarar för 
att samla in och omhänderta. Kombinationen av förändringen av kommunalt avfall och de nya kraven på utsortering 
av bygg- och rivningsavfall ställer i huvudsak ökade krav på kommunens insamling av bygg- och rivningsavfall.
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Inledning

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska varje 
avfallsplan (nedan kallat resursoptimeringsplan) innehålla en 
uppföljning av föregående plan. Uppföljning utgör ett viktigt 
underlag i samband med att en ny resursoptimeringsplan tas 
fram. Syftet är att kommunen på så sätt kan dra lärdom av 
hur den föregående planen har fungerat samt vilka eventuella 
förbättringspotentialer som finns. 

Mål

Hässleholms kommuns nuvarande resursoptimeringsplan gäller 
2014-2020 och visionen med planen är att ”Hässleholm 2020 
är Skånes vintagecentrum”. Planen är uppdelad i två över-
gripande mål med mer specifika mål samt aktiviteter under. 
Målen och aktiviteterna presenteras nedan:

Övergripande mål: 
1.  Fram till 2020 vill Hässleholm förebygga och minska avfall 

och återanvända sopor.

Specifikt mål:
1.1. Fram till 2020 vill Hässleholm minska mängden upp-

kommet avfall och utveckla olika sätt att ta tillvara och 
återanvända produkter så att deras livslängd förlängs.

Aktiviteter:
• Byggande av en återbrukspark.
• Samarbete med kommunens alla skolor.
•  Samarbetsprojekt mellan kommunens förvaltningar och 

bolag med syfte att förebygga avfall.

Övergripande mål:
2.  Fram till 2020 vill Hässleholm öka andelen sopor som

materialåtervinns. 

Specifikt mål:
2.2  Fram till 2020 vill Hässleholm öka andelen avfall som

behandlas genom materialåtervinning.

Aktiviteter: 
•  Utveckling av källsortering i det offentliga rummet och i 

alla lokaler där kommunen driver verksamhet.
• Enklare insamlingssystem.
• Bra service på återvinningscentralerna.
• Miljövänligare hantering av matavfallet.
• Mer återvinning av fett och fosfor.

Uppföljning  

av tidigare 

Resursoptimer-

ingsplan 

4
rsl

ag

Förs
har fu

om finns. 

kommuns nuvarande resursoptimuvarande resursoptim
 och visionen med planen är att ”Hässmed planen är att ”Häss

es vintagecentrum”. Planen är uppdelad i två centrum”. Planen är uppdelad i tv
ande mål med mer specifika mål samt aktiviteter umed mer specifika mål samt aktivitet

Målen och aktiviteterna presenteras nedan:Målen och aktiviteterna presenteras nedan

Övergripande mål: vergripande mål: 
1.  Fram till 2020 vill Hässleholm förFram till 2020 vill Hässleh eby

och återanvända sopor.och återanvända sopor.

Specifikt mål:ecifikt må
1.1.1.1. Fram till 2020 vill HässFram till

kommet avfall och ummet
återanvända prodåteranv

Aktiviteter:
• Byggand
• Sama
• Sa44
~ .... ~ ,.... - .. ~,.... a 



47

Uppföljning av aktiviteter

Målen i resursoptimeringsplanen 2014-2020 är inte direkt mätbara och det är därför svårt att genom uppföljning 
säga om målen har uppfyllts eller inte. Däremot går det att titta på vilka aktiviteter som har genomförts. Nedan 
presenteras ett urval av de aktiviteter som har genomförts i syfte att försöka uppnå målen.

Återbrukspark*

Återbruksparken Magneten invigdes i augusti 2018. Magneten är ett samarbete mellan Hässleholm Miljö AB
(HMAB) och RSFI (Resurs, språk, friskvård och integration). Återbruksparken består av tre delar: ett ”maker-space”
där besökare har möjlighet att vara kreativa och skapa eller laga saker som de tagit med sig eller bytt genom åter-
bruksbutiken, en återvinningspunkt som är ett komplement till kommunens återvinningscentraler samt en åter-
bruksbutik där besökaren kan fynda second hand eller lämna något de själva vill bli av med. Dessutom har RSFI
påbörjat kurser i möbelrenovering, cykelreparationer och sömnad på Magneten.

Samarbete med skolor

HMAB har gjort en stor satsning på att få in avfallslära i skolorna och bl.a. tagit fram mycket material till skolorna. 
Fokus ligger på olika nivåer beroende på vilken årskurs materialet är riktat. I förskolan börjar barnen med att lära 
sig hur de ska källsortera för att sedan i lågstadiet gå vidare till att prata om varför de ska källsortera och slutligen i 
mellanstadiet lär de sig om avfallstrappan och hur de kan bli mer energismarta.
Som ett pedagogiskt material för förskolan togs Sopsamlarmonster fram för varje fraktion med syftet att göra avfall
och sortering roligare för barnen. Genom en namntävling fick barnen vara med och döpa de olika monstren. Sop-
samlarmonstren blev en succé! Material om och med Sopsamlarmonstren ökar hela tiden och finns lättillgängligt för 
barn och pedagoger att hämta på skolhemsidan mittavtryck.se. Flera förskolor runt om i Sverige har hört av sig och
tagit del av monstermaterialet. 

Skåpet TaGe togs fram som ett hjälpmedel för att minska miljöpåverkan men också för att underlätta ekonomiskt 
för familjer. Genom att etablera Skåpet TaGe i ett befintligt skåp på förskolan eller i skolan så kan föräldrar och barn 
byta kläder med varandra på ett enkelt sätt. HMAB har informerat skolledning och lärare om projektet och därmed
fått upp skåp på ett flertal skolor och förskolor i kommunen

Våren 2015 genomfördes ett samarbete mellan HMAB och elever i årskurs fyra och fem på Kyrkskolan i Hässle-
holm. Samarbetet gick ut på att eleverna fick vara med och förändra miljön på avfallsanläggningen i Vankiva i ett
praktiskt arbete där de målade upp avfallstrappan på en mur. Projektets syfte och mål var att öka kunskapen kring 
miljö och hållbar utveckling i skolan genom att lära ut om avfallstrappan och källsortering på avfallsanläggningen i
Vankiva. Ett annat syfte var även att få avfallstrappan synliggjord för allmänheten som besöker anläggningen samt att 
göra den tillgänglig vid studiebesök i e

Källsortering på kontor

Med syftet att förbättra sorteringssystemet på arbetsplatser och möjliggöra att mer återvinns av kontorsavfallet, star-
tade HMAB ett pilotprojekt på kontorsarbetsplatsen vid Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Papperskorgar på 
rummen byttes ut mot fullt sorteringssystem i korridorer, konferenser och köksutrymmen. Denna justering ledde till
att det brännbara avfallet minskade. Dessutom minskade åtgången av plastpåsar då de inte längre behövdes till alla 
rum. Källsorteringen i köksutrymmena har ökat då alla material sorteras i sin fraktion och behållaren för brännbart
har bytts ut till en lite

Källsorteringsguide

HMAB har tagit fram en källsorteringsguide, i form av en broschyr, med information och tips på sortering för att 
öka intresset hos kunderna. Broschyren innehåller bilder från skolor och verksamheter i kommunen för att öka den 
lokala förankringen och få en igenkänningsfaktor som motiverar kunderna till att källsortera på sin arbetsplats eller
skola. Detta är ett pågående projekt som betar av verksamheter och skolor efterhand. 

Enklare insamlingssystem

För att underlätta sortering och mellanlagring för hushållen samt för att förbättra arbetsmiljön för chaufförerna och
öka utsorteringsgraden, infördes fyrfackssystem hösten 2016. Som en del av utredningen inför bytet startades två 
försöksområden upp i september 2014 med fyrfack som modell. Detta försöksprojekt syftade till att ta reda på vilken
fraktionsindelning och vilket tömningsintervall som lämpade sig i Hässleholms kommun. Systemet med fyrfack är 
enklare för både kunder och chaufförer då allt kan sorteras i kärlen och man slipper extra hinkar och säckar samt en 
mellanlagring i exempelvis sitt garage.

HMAB möttes av både ris och ros från kunderna i samband med bytet, men i det stora hela gick övergången till det
nya systemet bra. En stor anledning till detta beror antagligen på att en stor kampanj genomfördes i samband med
införandet. Direktkontakt med kunder utanför mataffärer i hela kommunen och på marknader, direktpost med
tävling och reklam på bussar är några exempel på marknadsföring som genomfördes. 

*”Magneten” avvecklas 2020/2021
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Farligt avfall är en fraktion som vid plockanalyser ses i relativt stora mängder i andra fraktioner. Som en del i det
nya insamlingssystemet togs en lösning på problemet fram. Genom att plocka bort deponi som en fraktion i kärlet 
minskade felsorteringen. Deponi, farligt avfall och matfett ska nu istället budas i den röda miljöboxen.

Vid införandet av det nya insamlingssystemet ingår nu också ett visst antal matavfallspåsar varje år. Dessa delas ut lö-
pande efter beställning av kund under året för att minska felsorteringar i matavfall genom felförpackning i plastpåsar.

Mer återvinning av fett och fosfor

Slammet som töms från fettavskiljare lämnas hos C4 energi i Karpalund där det omvandlas till biogas. Tidigare har
många verksamheter inte haft fettavskiljare eller har de haft fettavskiljare som töms av andra än kommunen. Slam
från fettavskiljare räknas som kommunalt avfall och omfattas därför av det kommunala monopolet. På grund av detta
startades en arbetsgrupp för ändamålet att öka återvinningen av fett och minska påfrestningarna på ledningsnätet.
Gruppen, bestående av HMAB, Hässleholms Vatten, Hässleholms teknik, Stadsbyggnadskontoret och Miljökonto-
ret, har tagit fram en gemensam broschyr kring information om tömning och regler vad gäller fettavskiljare.

Hässleholms Vatten har skickat ut broschyren till alla verksamheter i Hässleholms kommun som på något sätt han-
terar livsmedel. Dessutom har HMAB haft frukostseminarium med de stora fastighetsbolagen i kommunen som har
fettavskiljare. Det har gjorts en inventering av vilka fettavskiljare som finns och dessa har lagts in i verksamhetssyste-
met så att de finns listade för tömning. Tack vare detta töms fler fettavskiljare vilket medför att mer avfall skickas till
biogasanläggningen i Karpalund. Förhoppningen är att detta på lång sikt minskar påfrestningarna på ledningsnätet
så att kostnaden för exempelvis spolningar kan minska. 

Styrkor och förbättringspotential

Som en del av uppföljningen av resursoptimeringsplanen 2020 har arbetsgruppen för den nya planen tittat på vilka 
styrkor samt förbättringspotential det finns med den gamla

•  Den nuvarande resursoptimeringsplanen fokuserar mycket på HMAB:s arbete. I den nya planen bör hela kom-
munen involveras.

•  Planen bjuder in till läsning och är inte så mmanhängande, bl.a.
genom att göra målen mätbara och fört

•  För att göra planen mer lättillgänglig för kommuninvånarna bör det tas fram en populär-version. Det hade även 
varit bra att ta fram kortare versioner av planen som är anpassade till respektive förvaltning för att göra planen
mer användarvänlig.

• Det är bra att förtydliga myy
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Nedan sammanfattas uppgifter om nedlagda kommunala depo-
nier i Hässleholms kommun. Detta dokument utgör en bilaga 
till den gemensamma resursoptimeringsplanen för Hässleholms 
kommun. Enligt kraven i Naturvårdsverkets Föreskrifter och 
allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 
2020:6) ska kommunerna inventera och riskklassa samtliga 
kända deponier inom kommunens gränser. Inventering och 
riskklassning har genomförts utifrån prioriteringen att  Hässle-
holms kommun ska antas ha avhjälpandeansvaret för deponier-
na. För tre deponier ansvarar HMAB för avhjälpandet, dessa 
redovisas sist. Sammanställning av antalet inventerade deponier 
enligt MIFO fas 1, MIFO fas 2, lokaliserad men MIFO ej 
genomförd och identifierade men ännu ej lokaliserade redovisas 
i tabellen nedan.

Nedlagda  

deponier i 

Hässleholms 

kommun

5
Steg Antal objekt

MIFO fas 1 genomförd 8
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Hässleholm, Läredadeponin

Namn: Läredadeponin, Beletippen, Belebacken

Plats/Fastighet: Läreda 436:6, Hässleholm 87:9.
Typ av avfall som deponerats: Deponering av kommunalt avfall, byggnadsavfall, trädgårdsavfall, kemikalieavfall,
industriavfall och slam. Det har deponerats mineralullsavfall från industrin Rockwool, både torravfall och tvättat/
urlakat våtavfall. Modulent Konstruktioner AB har deponerat träavfall och färgrester. Det fanns även en del bilverk-
städer och mekaniska verkstäder som kan ha deponerat spillolja, thinner, färgrester, koks mm.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 1 000 000 m3 – 3 000 000 m3.

Aktiv driftsperiod: Okänd driftsstart. Driftsslut 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 1 (mycket stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin har en täckning som enligt fältinventering 1997 
(VA-teknik & Vattenvård) har bedömts vara god - medelgod. Senare observationer (2010, Tyréns AB) visar på en 
möjligen bristfällig täckning på deponin men något bättre på deponins slänter. Deponigas har tidigare uttagits och
tillgodogjorts, detta görs dock inte längre. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgång-
ar under årens lopp. Den senaste utredningen genomfördes under 2017, vilk
skyddstäckning av deponin påbörjades under 2018.

Planerade åtgärder: Den påbörjade skyddstäckningen ska avslutas inklusive avskärande av grundvatten till depo-
nin. Deponin och dess risk för människors hälsa och för miljön ska utredas ytterligare, innan eventuella ytterligare 
åtgärder kan vidtas för att minska den risk deponin utgör.
Deponins utbredning: Ca 10 ha med en mäktighet om m

Figur 1. Deponins utbredning. Bild tagen från Sigma Civils rapport (2017).
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Vittsjö 

Namn: Sågen.

Plats/Fastighet: Vittsjö 2:26. Deponin är belägen ca 500 m söder om Vittsjö samhälle.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, byggnads-, trädgårdsavfall, skrot, slam latrin och 
ospecificerat miljöfarligt avfall. Till stor del bedöms avfallet utgöras av träavfall från träindustrier. Eldning av avfall 
ska också ha förekommit. Det har förekommit anmälningar om miljöfarligt avfall, bland annat hormoslyr, vilket inte
kunnat bekräftas. Klorfenolbaserade doppningspreparat har använts på sågverket, varför det kan föreligga en risk för
att även sådant avfall har deponerats. Även industriavfall från Bjärnums gamla kommun ska ha deponerats på platsen
men hur länge detta har pågått eller vilka avfallsvolymer det skulle röra sig om är okänt.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Ca 100 000 m3.

Aktiv driftsperiod: Okänd start. Deponering upphörde ca 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (måttlig risk) (Tyréns 2013

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamheten upp-
hörde med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. 
Den senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i att en förbättrad yttäckning av delar av deponin 
genomfördes under 2018.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder utöver kontinuerlig övervakning, bedöms i dagsläget ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: Ca 2,5 ha enligt 

Figur 2. Deponins utbredning. Bild tagen från Tyréns rapport (2013).
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Tormestorp

Namn: Tormestorp

Plats/Fastighet: Tormestorp 99:10.

Typ av avfall som deponerats: Tippning av kommunalt avfall har förekommit. Eventuellt har även industriavfall 
deponerats. Efter maj 1969 användes deponin huvudsakligen för trädgårdsavfall.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 3 400 m3.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår. Deponering skedde i huvudsak fram till 1973. 

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Fastighetsägaren har efter att deponiverksamheten upphörde 
fyllt ut delar av området, dock inte till följd av deponiverksamheten.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.
Deponins utbredning: ca 0,2 ha.

Övrigt: Information har inkommit till kommunen om att det ska finnas ytterligare en deponi med okänt ursprung 
belägen sydost om den deponi som är inventerad enligt MIFO fas 1. Det är oklart om det ens är kommunen som är 
ansvarig för deponin, varför den inte redovisas ytterligare här.

Figur 3. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se,
men har h

Figur 4. Område för ytterligare en deponi. Den andra tippen är också inritad som ”Tipp Sösdala kommun). tt
Kartan inkommen till Miljönämnden i Hässleholms kommun.
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Vinslöv, Kullen

Namn: Kullen.

Plats/Fastighet: Vanneberga 2:80 (tidigare Kullen 1). 

Typ av avfall som deponerats: Innehållet i deponin är okänt, men det finns risk för att kommunalt avfall har
deponerats på platsen.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 5 000 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: Okänd start. Deponeringsverksamheten upphörde troligtvis under 1950 eller 1960-talet.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Det har troligtvis påförts täckmassor på avfallet, då det inte
syns något avfall och området är gräsbevuxet.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.
Deponins utbredning: Ca 0,2 ha (osäker uppgift).

Figur 5. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.Fö5. 5. Förs
lag
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Figur 6. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.

Ranseröd

Namn: Ranseröd.

Plats/Fastighet: Ranseröd 3:17.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall. Det är oklart om industriavfall och farligt avfall har deponerats
på platsen. Vätskor som olja och liknande samlades upp och lagrades ovan mark till dess att kommunen kom och
hämtade det. Eldning av avfall skedde under driftåren, vilket innebär att det finns risk för dioxiner i marken.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 1 000 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: 1960-talet fram till 1978. ”Okynnestippning” verkar fortfarande till viss del pågå.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Det har troligtvis påförts täckmassor på avfallet. En del avfall
syns fortfarande, men kan ha tillkommit efter att deponiverksamheten avslutades.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: 0,05 ha (osäker uppgift).
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Röke

Namn: Röke.

Plats/Fastighet: Röke 2:1.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall. Möjligtvis har även jordbruksavfall, olja och bekämpningsmedel
deponerats.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 5 800 m3 (osäker uppgift). Det verkar som att avstjälpning har skett även efter att verk-
samheten upphörde.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår, driftslut 1978.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Det har troligtvis påförts en del täckmassor på avfallet, då områ-
det är skogbevuxet. En del avfall syns fortfarande, men kan ha tillkommit efter att deponiverksamheten avslutades.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: 0,3 ha (osäker uppgift).

Figur 7 mer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.Förs
lag
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Torup

Namn: Torup.

Plats/Fastighet: Torup 1:199.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, möjligen har även industriavfall deponerats. Ingen förbränning 
av sopor ska ha skett.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 9 000 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: Okänd driftstart. Driftslut ca 1978.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Soporna täcktes kontinuerligt över med massor och när depo-
nin stängdes sluttäcktes den med jordmassor. En del avfall syns dock fortfarande på platse

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: Ca 0,5 ha (osäker uppgift)

Figur 8. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.Förs
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Ignaberga

Namn: Ignaberga.

Plats/Fastighet: Ignaberga 6:27.

Typ av avfall som deponerats/hanterats: Kommunalt avfall. Enligt fastighetsägaren förvarades avfallet i sex 
containrar på fastigheten. När en container var full kom kommunen och hämtade avfallet. Inget avfall ska vara 
nedgrävt på fastigheten utan det var endast mellanlagring av avfall som skedde. Inga avfallsrester har påträffats 
vid markarbeten inom området.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Okänt, troligtvis har ingen deponering skett.

Aktiv driftsperiod: Okänd driftstart. Driftslut 1975.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 4 (liten risk). 

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Efter avslutad verksamhet ska marken där containrarna stått 
ha jämnats ut och ytan ha använts som uppställningsplats för baracker 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: Okänt, troligtvis har ingen depon

Figur 9. mer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.Förs
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Figur 10. Deponins utbredning. Bild tagen från Tyréns rapport (2013).

Tyringe

Namn: Släbobygget

Plats/Fastighet: Släbobygget 3:1, ca 1,5 km nordväst om Tyringe.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, byggnads- och trädgårdsavfall samt miljöfarligt avfall 
och slam. Enligt tidigare genomförda utredningar ska slam från metallhärdning och restprodukter från avfettning 
med klorerade kolväten ha deponerats. Det ska även finnas uppgifter på att olja ska ha deponerats, mer än 6 m3 per 
år samt stora mängder ospecificerat miljöfarligt avfall. Eldning ska ha förekommit år 1973, vilket bland annat kan 
medföra risk för dioxinbildning.

Deponiklass: (Kommunal) avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Ca 400 000 m3.

Aktiv driftsperiod: 1969 - 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (måttlig risk) (Tyréns 2013).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamheten upp-
hörde med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. 
Den senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i rekommendationen att förbättra yttäckningen
på delar av deponin. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: Ca 4,5 ha enligt figur nedan:
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Tyringe

Namn: Tvärskog

Plats/Fastighet: Tvärskog 1:97, Tyringe 129:1. Deponin är belägen i Tyringes centrala delar.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, byggnads- och trädgårdsavfall samt miljöfarligt 
avfall och slam. Deponin användes fram till dess att Släbobygget-deponin togs i bruk, och ungefär samma typ av 
avfall bedöms kunna ha deponerats (slam från metallhärdning, restprodukter från avfettning, olja med mera).

Deponiklass: (Kommunal) avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Ca 200 000 m3.

Aktiv driftsperiod: 1950-talet fram till 1969.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (måttlig risk) (Tyréns 2013).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamheten upp-
hörde med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp.
Den senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i rekommendationen att förbättra yttäckningen
av delar av deponin. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

Deponins utbredning: Ca 4,8 ha enligt figur nedan:

Figur 11. Deponins utbredning. Bild tagen från Tyréns rapport (2013).
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Figur 12. Deponins utbredning. Bild tagen från Sigma Civils rapport (2017).

Ballingslöv

Namn: Ballingslöv

Plats/Fastighet: Ballingslöv 9:4, 9:46 samt 9:72, strax norr om centrala Ballingslöv.

Typ av avfall som deponerats: Deponering av kommunalt avfall, kemikalieavfall, trädgårdsavfall, industriavfall, 
byggnadsavfall, jordbruksavfall.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 10 000-15 000 m3.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår. Driftslut 1975.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (Tyréns 2013).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin är försedd med täckmassor. I deponins västra kant 
noterades sprängsten och en del avfall, som metallskrot och glas. Avfallet bedöms vara ditlagt efter att deponin täck-
tes. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den senaste utred-
ningen genomfördes under 2017 och resulterade i ett förslag om förbättrad yttä

Planerade åtgärder: Förutom en eventuell komplettering av yttäckning
get ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt vara motiverade. lag
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Deponins utbredning: 0,5 ha.
Mjölkalånga

Namn: Mjölkalånga.

Plats/Fastighet: Mjölkalånga 3:12. Deponin identifierad, men har inte kunnat hittas vid platsbesök.

Typ av avfall som deponerats: Okänt.

Deponiklass: Okänt.

Deponerade mängder: Okänt.

Aktiv driftsperiod: Okänt.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskbedömning ej genomförd.

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Okänt.

Planerade åtgärder: Okänt.

Deponins utbredning: Okänt.

Hårsjö

Namn: Hårsjö.

Plats/Fastighet: Hårsjö 1:16. Deponin identifierad, men har inte kunnat hittas vid platsbesök.

Typ av avfall so

Deponikl

Depon

Aktiv driftsp

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskbedömning ej genomförd.

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Okänt.

Planerade åtgärder: Okänt.

Deponins utbredning: Okänt.
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Stoby

Namn: Stoby.

Plats/Fastighet: Stoby 6:30.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall. Invid tippen ska det ha förekommit mindre deponering av 
trädgårdsavfall från Stoby kyrkogård.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 7 200 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: Okänd driftsstart. Driftsslut ca 1960.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 4 (liten risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Efter avslutad deponeringsverksamhet har täckmassor påförts
deponin, då området idag används som upplag för massor.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: Ca 0,3 ha (osäker uppgift).

Figur 13. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, 
men h Förs
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Bjärnum

Namn: Bjärnumsdeponin

Plats/Fastighet: Skeröd 3:18, ca 1 km söder om Bjärnums samhälle.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, byggnads-, trädgårdsavfall, skrot, schaktmassor och 
slam.

Deponiklass: (Kommunal) avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Ca 100 000 m3 baserad på en area om ca 1,4 ha samt en uppskattad genomsnittlig mäk-
tighet om 7 m.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår, aktiv fram till ca 1975.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (Tyréns 2013).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamheten upp-
hörde med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. 
Den senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i att en förbättrad yttäckning av delar av deponin 
genomfördes under 2017.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

Figur 14. Deponins utbredning. Bild tagen från Tyréns rapport (2013).Förs
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Deponins utbredning: Ca 1,4 ha enligt figur nedan:

Bjärnum, Västra deponin

Namn: Bjärnum, västra deponin

Plats/Fastighet: Skeröd 3:18, Bjärnum 1:69

Typ av avfall som deponerats: Okänt

Deponiklass: (Kommunal) avfallsdeponi.

Deponerade mängder: ?. Uppschaktade mängder 2014: ca 5 000 m3.

Aktiv driftsperiod: ?

Riskklassning enligt MIFO fas 2: ?

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Delar av deponin efterbehandlades genom uppschaktning 
och bortforsling av avfallet till behandlingsanläggning (Hässleholm Miljö) då Sydvästlänken anlades. Inför anlägg-
ningsarbetena genomfördes en översiktlig, miljöteknisk markundersökning 2011. En kompletterande miljöteknisk 
markundersökning genomfördes år 2013. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder är planerade, dock har konsult rekommenderat efterbehandling av 
även den del av deponin som legat utanför nu behandlat område.

Figur 15. Bilder tagna ur ”SVK-Bjärnum deponi, Efterbehandling av förorenad mark”.
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Figur mer ursprungligen från Hitta.se, 
etten.

Deponins lokalisering, översikt:

Torp

Namn: Torp.

Plats/Fastighet: Torp 4:1.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall (fram till 1960-talet), därefter enbart trädgårdsavfall. Inget
farligt avfall ska ha tippats.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 1 500 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: Driftsperiod troligtvis 1950-60-talet fram till 1970-80-talet.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 4 (liten risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Avstjälpning verkar fortfarande ske i viss mån. Täckmassor
har troligtvis påförts deponin i någon utsträckning, då området idag är 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.
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Figur 17. Deponins utbredning. Bild tagen från SWECOs rapport 2014.

Deponins utbredning: 0,15 ha (osäker uppgift).

Deponier där HMAB ansvarar för avhjälpandet

Sösdala

Namn: Sösdaladeponin.

Plats/Fastighet: Vannaröd 6:14 (på Skolgatan, i anslutning till den aktiva återvinningscentralen).

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, trädgårds- industri- och byggavfall samt slam. Bland industri-
avfallet fanns avfall från livsmedels- och elektronikindustri.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 100 000 – 150 000 m3, baserat på ett antagande om en genomsnittlig mäktighet om 4 m.

Aktiv driftsperiod: Okänd startperiod. Deponering upphörde 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (SWECO 2014).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin är försedd med täckmassor ovanpå det deponerade 
avfallet och på delar av området ligger idag en återvinningscentral. Deponin
utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den senaste utredningen ge

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget 
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Figur 18. Deponins utbredning. Bild tagen från SWECOs rapport 2014.

Deponins utbredning: Ca 3,1 ha.

Vinslöv

Namn: Vinslövs deponi.

Plats/Fastighet: Vinslöv 21:27 (på Boarpsvägen, norr om den aktiva återvinningscentralen).

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, trädgårds- och byggnadsavfall samt slam och miljö-
farligt avfall. Mest emballage, textilier och bildäck ska ha deponerats men även spillolja och slam.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 300 000-400 000 m3 (Uppgifter från HMAB i MIFO-inventering).

Aktiv driftsperiod: Okänd startperiod. Deponering upphörde 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (SWECO 2014).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Avfallet har efter avslutad deponiverksamhet täckts över med
jord och inert avfall. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den
senaste utredningen genomfördes under 2014, då deponin också täcktes med ytterligare 29 000 m3 sediment från
muddringen av Vinslövssjön.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget motiverade. Täckning av slänterna och rensning 
av skrot skulle kunna förbättra områdets estetik men behövs inte för att minska föroreningsspridningen.

Deponins utbredning: Ca 3,2 ha (i SWECO’s rapport anges ca 6 ha, detta omfattar dock ”verksamhetsområdet”, 
vilket troligtvis även omfattar ÅVC). En kontrollmätning av deponins utbredning visade att själva deponins area 
uppgår till ca 3,2 ha. slasla
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Figur 19. Deponins utbredning. Bild tagen från SWECOs rapport 2014.

Hästveda

Namn: Hästvedadeponin.

Plats/Fastighet: Hästveda 14:98 (på Östra Storgatan i Hästveda, i anslutning till den aktiva återvinningscentralen).

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, trädgårds-, industri- och byggnadsavfall samt slam. Industriav-
fallet har bestått i bl.a. möbelindustriavfall, som till exempel polyetanskum blandat med kloreten.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 55 000 - 70 000 m3, baserad på en uppskattad genomsnittlig mäktighet om ca 5 m.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår, aktiv fram till 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (SWECO 2014).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin är försedd med täckmassor. Deponin och dess risk 
för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den senaste utredningen genomfördes under 
2014. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: Ca 1,1 ha.
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Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Målen ska gälla fram till 2030. Målen illustreras enligt Figur 1.

De globala hållbarhetsmålen är högt satta och berör många aspekter av hur världen ska bli en bättre plats. I en del av 
de mål som berör miljömässig hållbarhet ingår även avfallshantering direkt och indirekt, exempelvis mål 11 ”Håll-
bara städer och samhällen” och mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”. I mål 11 syftar delmålen till att möta 
den stora inflyttningen till städer på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Detta innebär bl.a. hållbar
planering av avfallshantering. I mål 12 syftar delmålen till att minska det ekologiska fotavtrycket genom att ändra 
på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Detta innebär bl.a. minskad konsumtion och en ökning av 
återbruk. 

Nationella miljökvalitetsmål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Åtgärder för hållbar avfallshantering påverkar främst målen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd
miljö. Begränsad klimatpåverkan kan exempelvis uppnås genom effektivare insamling av deponigas och använd-
ning av drivmedel i form av biogas från matavfall istället för fossila bränslen. Genom att minska nedskräpning och
spridning av farliga ämnen på land och i hav bidrar en hållbar avfallshantering till att uppnå målet giftfri miljö. Bra 
system för avfallsinsamling och god hantering av massor och farligt avfall i samband med exempelvis bostadsbyggan-
de är exempel på insatser som bidrar till att uppnå målet god bebyggd miljö. 

Generationsmålet

Avfallshanteringen har också betydelse för möjligheten att uppnå generationsmålet. Generationsmålet är det övergri-
pande målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas
och den omställning av samhället som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen. Exempel på fokusom-
råden som berör avfall är:

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.
• En god hushållning sker med naturresurserna.

Etappmål

Utöver miljökvalitetsmålen finns även två etappmål för avfall som handlar om ökad resurshushållning i byggsektorn
och ökad resurshushållning i livsmedelskedjan:

Etappmålet ökad resurshushållning i byggsektorn innebär att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvänd-
ning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70
viktprocent senast år 2020. 

Figur 1. De 17 globala målen för ekonomisk, social och miljömässig
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Etappmålet ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras 
minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att
växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.  

Regionala mål

Region Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram som heter ”Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020” med syfte 
att bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Programmet ger vägledning och stöd för att kunna priori-
tera åtgärder och utvecklingsinsatser hos Skånska aktörer, exempelvis kommuner, Region Skåne eller privata aktörer, 
och stimulera till ökad samverkan i det regionala miljöarbetet. Följande fem utmaningar anses vara extra viktiga för
miljöarbetet i Skåne: 

• Hållbara transporter i Skåne 
• Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendragvv
• Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
• Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
• Hållbar konsumtion i Skåne

Under varje utmaning finns mål och åtgärder framtagna och många av dessa kan kopplas till avfallsarbetet i regionen.UU
Exempel på mål är minskad mängd skräp i haven, samverkan för ökad resurseffektivitet genom industriell symbios, 
kompetenscentrum för hållbara inköp, förebyggande av avfall, minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan, strategiskt 
arbete för giftfri vardag och stimulera en cirkulär ekonomi för bättre res

Lokala mål

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun har tagit fram en strategisk plan för 2019-2021. I den finns sex 
övergripande mål varav ett är ”hållbar produktion och konsumtion”. Under detta mål finns två inriktningsmål samt 
riktlinjer för hur målen ska mätas och utvärderas, se Fig

Övergripande mål Inriktningsmå Målvärde

Hållbar p

och konsu

svinn i  
 verksamheter

Grönt: Minskning

Gult: Oförändrat

Rött: Ökning

Självförsörjningsgrad av 
förnybar energi i form av 
installerad effekt

Grönt: Ökning

Gult: Oförändrat

Rött: Minskning

Hässleholms kommun ska 
ha en effektiv energi- 
användning

Energianvändningen i
kommunens fastigheter
(kWh/m2)

Grönt: Minskning

Gult: Oförändrat

Rött: Ökning

Andel fossilbränslefri och
återvunnen energi för
uppvärmning

Grönt: Mer än 98%

Gult: 85–98%

Rött: Mindre än 85%

Andel förnybara drivmedel 
i kommunkoncernens 
fordonsflotta

Grönt: Med är 49%

Gult: 40–49%

Rött: Mindre än 40%

Figur 2. Hässleholm kommuns strategiska plan 2019-2021.  
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25/25-mål

Avfall Sverige har antagit ett mål, 25/25-målet, som kommunerna frivilligt kan ansluta sig till. Hässleholms kommun
har i dagsläget inte anslutit sig till målet. Målet innebär att till år 2025 ska mat- och utsorterat brännbart avfall
minska med 25 procent jämfört med 2015. År 2015 var mängden mat- och utsorterat brännbart avfall i snitt 225 
kg per person nationellt. En minskning med 25 procent skulle motsvara en minskning med i snitt 56 kg per person
och den kvarvarande mängden mat- och utsorterat brännbart avfall skulle bli 169 kg. Exempel på åtgärder för att nå 
målet är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter. I Hässleholms kommun har mängden 
mat- och utsorterat brännbart avfall per person minskat med 21 procent år 2018 jämfört med 2015.

Nationell avfallsplan

Naturvårdsverket har tagit fram en ny nationell avfallsplan som heter ”Att göra mer med mindre – Sveriges avfalls-
plan och avfallsförebyggande program 2018–2023”. I planen beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och 
nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin. Fokus för att uppnå detta ligger
fortsatt på mat, textil, elektronik och bygg- och rivningsavfall. Nya områden som har tillkommit med den nya 
avfallsplanen är plast och nedskräpning som har identifierats som viktiga att arbeta med.

Förs
lag
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Sammanställning 

av plockanalys

7
Bakgrund

I september 2017 gjordes en plockanalys på det kommunala 
avfallet i Hässleholms kommun. En plockanalys är en analys 
av sammansättningen hos en viss mängd av ett visst avfallsslag 
genom sortering i olika fraktioner och vägning av respektive 
fraktion. En plockanalys visar således en ögonblicksbild hur 
sorteringen ser ut på det utvalda avfallet och en felkälla som 
bör beaktas är exempelvis periodiska variationer eller skillnader 
mellan olika bostadsområden. 

Avgränsning

Området som valdes ut för plockanalysen är en del av Häst-
veda med omnejd. Inom detta område finns 261 villakunder 
med fyrfackskärl. Området innefattar både villakunder i tätort 
och villakunder i landsbygd. Fyrfackskärlen består av två kärl 
med fyra fack i varje. I första kärlet, som töms varannan vecka, 
läggs plastförpackningar, pappersförpackningar, matavfall och 
ofärgade glasförpackningar. I det andra kärlet, som töms var 
fjärde vecka, läggs brännbart, tidningar, färgade glasförpack-
ningar och metall. Plockanalysen gjordes på samtliga fraktioner 
i fyrfackskärlen. rsl
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Resultat

Resultatet från plockanalysen presenteras kortfattat nedan i tårtdiagram i viktsprocent. 

Brännbart

I Figur 1 visas resultatet från plockanalys av fraktionen brännbart.

I brännbart visar plockanalysen att rättsorteringsgraden är under 50 %. De två stora delarna som är felsorterade är
matavfall (19 %) och tidningar och förpackningar (ca 30 %).

Matavfall

I Figur 2 visas resultatet från plockanalys av fraktionen m

I fraktionen matavfall visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på ca 96 % (oundvikligt matavfall + onödigt + annat: 
hushållspapper, servetter + matavfallspåsar och tidningar i botten). HMAB har tidigare rekommenderat kunderna att 
lägga en tidning i botten av matavfallspåsen för att fånga upp vätska vilket troligtvis är anledningen till de tidningar 
som har hittats.

Figur 1. Resultat från plockanalys av fraktionen brännbart.

Figur 2. Resultat från plockanalys av fraktionen matavfall.
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Tidningar

I Figur 3 visas resultatet från plockanalys av fraktionen tidningar.

I fraktionen tidningar visar plockanalysen en rättsorterings

Pappersförpackningar

I Figur 4 visas resultatet från plockanalys av frakt

I fraktionen pappersförpackningar visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på 84 %. I fraktionen hittas även en del
tidningar och andra förpackningar samt matavfall.

Figur 3. Resultat från plockanalys av fraktionen tidningar

Figur 4. Resultat från plockanalys av fraktionen pappersförpackningar.
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Figur 5. Resultat från plockanalys av fraktionen plastförpackningar. 

Figur 6. Resultat från plockanalys av fraktionen metall.

Plastförpackningar

I Figur 5 visas resultatet från plockanalys av fraktionen plastförpackningar.

I fraktionen plastförpackningar visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på ca 77 %. I fraktionen hittas även övrigt 
brännbart, tidningar och andra förpackningar samt matavfall.

Metall

I Figur 6 visas resultatet från plockanalys av fraktionen

I fraktionen metall visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på 87 % (59 % metallförpackningar och 28 % övrig 
metall som är ingår i det inerta materialet). I fraktionen metall hittas framförallt även tidningar och andra förpack-
ningar.
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Ofärgade glasförpackningar

I Figur 7 visas resultatet från plockanalys av fraktionen ofärgade glasförpackningar.

I fraktionen ofärgade glasförpackningar visar plockanalysen at

Färgade glasförpackningar

I Figur 8 visas resultatet från plockanalys av fraktion

I fraktionen färgade glasförpackningar visar plockanalysen att rättsorteringsgraden är 94 %. Den största felsorterade 
fraktionen här är tidningar och andra förpackningar (3,4 %).

Figur 7. Resultat från plockanalys av fraktionen ofärgade glasförpa
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Tabell 1. Sammanställning av rättsorteringsgrad i åtta fraktioner samt vilken fraktion 
som utgjorde den största felsorteringen från plockanalysen 2017.

Sammanställning och slutsats

För att ge en tydlig bild av hur rättsorterade fraktionerna är samt vilken den största felsorteringen är i varje fraktion, 
har en sammanställning gjorts i Tabell 1.

I fraktionen brännbart finns en stor potential till en högre rättsorteringsgrad än den som plockanalysen visar. Den 
största felsorterade fraktionen i brännbart är tidningar och förpackningar (28 %) och tätt därefter kommer matavfall
(19 %). Det hamnar dessutom en liten andel el-avfall och

Även om rättsorteringsgraden i matavfallet är hög, är det också mycket onödigt som slängs. Nästan 7 % av matav-
fallet är matsvinn, d.v.s. mat som kunde ha ätits om inte det var för att det passerat bästföredatum eller av andra 
anledningar inte tillvaratogs.

Rättsorteringsgraden i de olika fraktionerna för tidningar och förpackningar är relativt hög. De förpackningsfrak-
tionerna med sämst rättsorteringsgrad var plastförpackningar (77 %) och pappersförpackningar (84 %). Största 
felsorterade fraktionen i plastförpackningarna är övrigt brännbart (13 %), tidningar och andra förpackningar (6 %) 
och matavfall (4 %). Största felsorterade fraktionen i pappersförpackningar var andra förpackningar (8 %), matavfall
(4 %) och tidningar (3 %

Fraktion Rättsorteringsgrad Största felsorteringen

Brännbart 43,5 % Tidningar och förpackningar (27,7 %)

Matavfall 95,6 % Mjukplast (1,4 %)

Tidningar 94,8 % Övrigt brännbart (3,0 %) 

Pappersförpackningar 84,0 % Tidningar och andra förpackningar (7,7 %)

Plastförpackningar 76,6 % Övrigt brännbart (12,9

Metall 86,9 % Tidningar och andra förpackningar (7,6 %)

Ofärgade glasförpackningar 96,8 % Inert materi

Färgade glasförpackningar 93,8 % Tidnin

Förs
lagättsorteringsgrad än den som plockanalysen visar. Deringsgrad än den som plockanaly

h förpackningar (28 %) och tätt därefter kommerngar (28 %) och tätt däref
och farligt avfall i den brännbara fraktionen. t avfall i den brännbara fraktio

ög, är det också mycket onödigt som slängs. Nästackså mycket onödigt som s
ätits om inte det var för att det passerat bästföredante det var för att det passerat 

ktionerna för tidningar och förpackningar är relatiionerna för tidningar och förpackning
gsgrad var plastförpackningar (77 %) och pappersgsgrad var plastförpackningar

tförpackningarna är övrigt brännbart (13 %), tidnpackningarna är övrigt brännbar
rsta felsorterade fraktionen i pappersförpackningarrsta felsorterade fraktionen i pappersför

3 %). 3 %). 

aggg
2,9 %)

andra förpackningarrpackningar

erial (1,8 %)

ningar och andra förpackningar (3,4 %)h andra förpackningar (3,4 %).......... ...._ ~,. 
,.... ,,., . ~ 

,a... 111.. I - ,.... , ... ..... . 



80

Miljöbedömning 

av Hässleholms 

kommuns resurs-

optimeringsplan 

2022-2026

8
I enlighet med 19 § NFS 2020:6 (Naturvårdsverkets före-
skrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och 
hantering av avfall) ska en kommunal avfallsplan innehålla  
en beskrivning av hur miljöbedömning enligt 6 kap 3 § §§ 
Miljöbalken (SFS 1998:808) har genomförts. Om miljöbe-
dömning inte har bedömts vara nödvändig ska en under-
sökning enligt 6 kap. 5-6§§ Miljöbalken och 5 § miljöbe-
dömningsförordningen (2017:966) redovisas. Syftet med 
miljöbedömningen är att säkerställa att planen utformas  
på ett sådant sätt att den främjar hållbar utveckling. 

Sammanfattning av resursoptimerings- 

planens innehåll

Resursoptimeringplanen beskriver det gemensamma arbetet 
att utveckla avfallshanteringen inom Hässleholms kommun 
fram till år 2026. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp 
med representanter från olika delar av kommunens verksam-
heter, förvaltningar och bolag. Resursoptimeringsplanen är 
Hässleholm kommuns variant på den avfallsplan som varje 
kommun ska ha enligt Miljöbalken.

Åtta övergripande mål har tagits fram som tillsammans visar 
riktningen i vilken kommunens arbetet med att optimera 
resurser ska gå.  De åtta övergripande målen är:

•  Gemensamt förebygga uppkomsten av avfall och flytta 
kommunen uppåt i avfallstrappan.

• Öka möjligheten till återbruk – ett skräp blir en produkt!
• Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv.
•  Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att minska sitt 

ekologiska fotavtryck.
•  Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kommun och 

näringsliv för att skapa en positiv attityd och större intresse 
kring avfall som resurs.

•  Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kom-
munen.

• Minska äldres deponiers påverkan på mark och miljö. 
•  Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i samtliga 

kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag.

Utvärdering av den tidigare resusoptimeringsplanen, nuläget i 
kommunen och andra miljömål på global, nationell, regional 
och lokal nivå har legat till grund för att ta fram målen. För 
att uppfylla de övergripande målen har delmål och aktivite-
ter tagits fram. Delmålen har tagits fram utifrån konceptet 
SMARTA, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska 
och tidsatta mål. 
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Till de åtta övegripande målen har totalt 19 delmål tagits fram och 79 st aktivtiteter som ska genomföras för att 
målen ska nås. Resursoptimeringsplanen ska vara ett levande dokument under giltighetstiden och följas upp årli-
gen. Aktiviteter ska ses över så att det under hela giltighetstiden finns aktuella aktiviteter utifrån vad som behövs
för att nå planens mål.

Undersökning om resursoptimeringsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan

För att undersöka om avfallsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt 2 och 4 §§
Miljöbedömningsförordning (2017:966) har en undersökning enligt 6 kap 6§ miljöbalken och 5 § miljöbedöm-
ningsförordningen genomförts.

Fysisk kapacitet för avfallshantering finns inom kommunen och insamlingslogistik är väl utbyggd. Resursoptime-
ringsplanens aktiviteter medför därför inte att nya områden behöver tas i anspråk utan huvuddelen av aktivite-
terna består av informationsinsatser och liknande. Utökat behov av nya insamlingssystem eller anläggningar som
kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § Miljöbalken (1998:808) bedöms inte uppstå inom resursoptimeringsplanens
aktuella tidsperiod. Resursoptimeringsplanen bedöms totalt sett inte heller ange andra förutsättningar för avfalls-
anläggningar. 

Resursoptimeringsplanen går i linje med övriga styrdokument i kommunen, såsom ”Framtidsplanen för Hässle-
holms stad, en fördjupning av översiktsplanen” och ”Hässleholm kommuns strategiska plan 2019-2021”. Resur-
soptimeringsplanen bedöms inte påverka möjligheten att genomföra andra av Hässleholm kommuns planer.

Vidare undersökning har genomförts för att säkerställa att resursoptimeringsplanen främjar en hållbar utveckling. 
Undersökningen redovisas i nedanstående tabell och utgår från resursoptim
jöaspekter som anges 6 kap. 2 § Miljöbalken. Påverkan på miljöaspekte
och en bedömning har gjorts huruvida åtgärderna i avfallsplanen kan komma att ha en betydande miljöpåverkan
(BM) på vardera av dessa miljöaspekter

Miljöaspekt Kommentar BM

Människors hälsa
och säkerhet

En fungerande avfallshantering är nödvändigt för att undvika risk för männ-
iskors hälsa. Kopplingar till begreppen hälsa och säkerhet är främst relaterade
till tillstånd och förelägganden för befintliga anläggningar. Resursoptimerings-
planen innebär inga ändringar i dessa eller hur frågorna hanteras på befintliga
anläggningar

Nej

Gifter i miljön

Avfallsplanen syftar till både ökad sortering och minskad nedskräpning. Gen-
om ökad sortering uppnås rena fraktioner vilket minskar spridning av gifter
från ex. förbränningsavfall. Minskad nedskräpning kan också bidra till att

utsortering av farligt avfall från andra
k och kan öka risken för spill och läckage 

r där avfallet tas mot. Risken bedöms dock 
som begränsad och behandlas i respektive anläggnings befintliga tillstånd.

Nej

Naturmiljö
Avfallsplanen medför inte förändringar som innebär att ny mark tas i anspråk 
som kan begränsa naturmiljön. Minskad nedskräpning kan bidra positivt
genom att skräp inte hamnar i naturen.

Nej

Kulturmiljö Avfallsplanen medför inga förändringar som innebär att nya områden tas i
anspråk som kan påverka kulturmiljön. Nej

Rekreation och 
friluftsliv

Avfallsplanen medför inga förändringar som innebär att nya områden tas i
anspråk som kan påverka rekreation eller friluftsliv i kommunen. Nej

Hushållning med
naturresurser

Resursoptimeringsplanen syftar i sin grund till att minska avfallsmängden
som uppstår och att bättre ta tillvara på resurser. Resursoptimeringsplanen 
medför en ökad användning av sekundära material och en minskad använd-
ning jungfruliga råvaror. Resursoptimeringsplanen bedöms därför ha en 
positiv påverkan på aspekten.

Nej
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Miljöaspekt Kommentar BM

Omgivningspå-
verkan på mark

Resursoptimeringsplanen främjar minskad nedskräpning vilket har en positiv 
påverkan på aspekten. Minskad avfallsmängd och bättre sortering bidrar
även till minskad spridning av gifter till mark. I planen finns även mål om att 
minska äldre deponiers påverkan på mark vilket direkt främjar miljöaspekten. 

Nej

Luftföroreningar

Luftföroreningar uppstår från transporter vid insamling och från behandling 
av avfall vid förbränning eller nedbrytning. Resursoptimeringsplanen bedöms
medföra en minskad påverkan från behandling, främst genom minskade
avfallsmängder. Luftföroreningar från insamling väntas vara neutral eller öka
marginellt genom bättre utsortering av fler fraktioner, vilket kan leda till ett
ökat transportbehov vid insamlingen. 

Nej

Omgivning-
spåverkan på
vatten

Resursoptimeringsplanen främjar minskad nedskräpning vilket kan anses 
bidra till minskad påverkan eftersom nedskräpning kan transporteras till åar,
sjöar och hav vid regn eller via avlopp.  Minskad mängd avfall som behöver 
behandlas minskar också påverkan från utsläpp till vatten från deponier och 
andra behandlingsanläggningar.

Nej

Klimatpåverkan

Ökad sortering och återvinning av avfall kan leda till ökade utsläpp på grund 
av ökade transporter. Samtidigt kan transportbehovet minska om avfalls-
mängden minskar. Minskade avfallsmängder, återbruk och återvinning min-
skar utsläppen från tillverkning av pr

Nej

Stads- och
landskapsbild

Resursoptimeringsplanen medför inte att ny mark tas i anspråk eller någon
förändring som medför en betydande påverkan på landskaps eller stads-
bilden. En liten påverkan på framförallt stadsbilden kan det medföra om det
bedöms behövas ny insamlingsutrustning för att exempelvis minska ned-
skräpningen.

Nej

Samlad bedömning om resursoptimeringsplanens miljöpåverkan

Resursoptimeringsplanen har tagits fram i linje med andra aktuella planer och bedöms därför inte ha betydelse för 
de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför. 

Vid en genomgång av befintliga mottagnings- och behandlingsanläggningar som idag nyttjas av Hässleholms 
kommun bedöms kapaciteten vara tillräcklig vid en måluppfyllelse enligt angiven tidplan. Ny mark för utbyggnad
av mottagnings- och behandlingskapacitet kommer därför inte behöva tas i anspråk under aktuell tidsperiod.

Genomförande av resursoptimeringsplanen bidrar till uppfyllelse av de svenska miljömålen, Generationsmålet, de
globala målen för hållbar utveckling och genomförande av den nationella avfallsplanen.

Det kan för vissa aspekter förekomma en viss negativ påverkan som främst uppkommer på grund av ökad sorte-
ring och ökade transporter i samband med insamling. Den negativa miljöpåverkan i from av ökade utsläpp från
fordon, buller vid tömning och trafikstörning ska dock sättas i relation till den positiva påverkan som resursopti-
meringsplanen medför. Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå för någon av de undersökta aspekterna.
Den samlade bedömningen är därför att Hässleholms kommuns resursoptimeringsplan inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.
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Uppföljningsstrategi 

Resursoptimeringsplan 

Hässleholms kommun 

9
Denna bilaga beskriver hur resursoptimeringsplanen planeras 
att implementeras och följas upp under planens giltighetstid. 
Strategin är vägledande och anger hur processen ser ut och ger 
exempel på verktyg som kan användas för inrapportering av 
uppföljningsdata. Slutgiltigt beslut om uppföljningsmetodik 
och framtagande av verktyg ingår som aktiviteter i resursopti-
meringsplanen under delmål 8.1.

Omfattning av uppföljning

Uppföljning av resursoptimeringsplanen bör ske löpande 
under planens giltighetstid och göras årligen för att avgöra om 
utvecklingen av målens uppfyllande går åt rätt eller fel håll. 

Uppföljning bör ske utifrån följande principer:
• Uppföljningen av de mätbara delmålen sker utifrån de 

jämförelsetal som finns inkluderade i planen och av de 
verksamheter, förvaltningar eller bolag som har ett upp-
följningsansvar för respektive delmål. 

• Uppföljning av aktiviteter sker för att avgöra vilka aktivi-
teter som genomförts och vilka som kvarstår. Uppföljning 
av aktiviteter sker av dem som aktiviteten berör.

• Uppföljningen ska vara enkel och uppföljningsansvariga 
ska ha hjälp av verktyg som i stor utsträckning underlättar 
uppföljningen. Om möjligt bör uppföljningen samordnas 
med övrig uppföljning som kommunen genomför och 
genom de verktyg som kommunen använder för uppfölj-
ning i övrigt. 

• En samordningsansvarig utses som har möjlighet att ge  
en samlad bild av hela planens uppföljning. Samordnings-
ansvarig är HMAB. 

• Uppföljningens resultat bör kommuniceras till den kom-
munala organisationen. 
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Uppföljningsprocess

Uppföljningsprocessen sammanfattas i följande processschema: 

Val av verktyg för uppföljning

Val av verktyg för inrapportering styrs av följande kriterier:
•Verktyget ska vara tillgängligt för alla kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag.
•Verktyget ska vara användarvänligt för alla, med åtminstone normal digital förmåga.
•Verktyget ska ha förmåga att avgränsa inrapportering till endast de som omfattas av respektive delmål eller

aktiviteter. 
•Verktyget ska kunna sammanställa det inrapporterade resultatet.
•Verktyget bör kunna skicka ut begäran till berörda om att inrapportering ska ske.
•Det ska vara möjligt för ansvarig förvaltning eller bolag att delegera inrapportering till en underavdelning eller

enskilda personer inom organisationen.

Kommentar:  Rutor med ljusgrön ram är steg som bör automatiseras med hjälp 
av verktyg för att underlätta uppföljningsprocessen.

Uppföljningsmetoden initieras

Påminnelse om uppföljning 
skickas ut till berörda

Rapportering av jämförelsetal 
för delmålen

r  

nsvarig tolkar 
gsresultat och 

erar ut resultatet till  
munala organisationen. 

Urval av aktuella delmål och aktiviteter
per verksamhet, förvaltning eller bolag

som kräver inrapportering

Förslag
örsslag
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Exempel på verktyg som kan användas vid uppföljning

Teams

Ett verktyg för att samla information och arbetsgrupper, oavsett vilket verktyg som väljs för inrapportering kan 
Teams vara ingångsvägen för inrapportering.

Planner

Planeringsverktyg med tilldelningsfunktion, checklistor, status och tidsplanering.

Sharepoint

Ett webbverktyg, här finns ingen färdig funktion för inrapportering utan det behöver utvecklas. Verktyget bygger 
på en listfunktion med möjlighet att rapportera punkter i listan.

Excel

Kalkylverktyg med möjlighet att bygga både enklare rapportering och mer avancerad. Se exempel på inrapporte-
ring i Figur 1.

Forms

Formulärsverktyg, enkla formulär där informationen går att spara på ett enkelt sätt. Se exempel på inrapportering 
i Figur 2.

Webbplattform

Formulär via en webbplats där det finns större frihet att utveckla ett inrapporteringssystem, men det finns inget 
färdigt system utan behöver utvecklas.

Qlikview

Ett system för uppföljning och beslutsstöd som används både inom Hässleholms kommun och Hässleholm Miljö 
AB. Funktion för inrapportering saknas, men verktyget kan användas för att följa upp och visualisera resultatet 
från inrapporteringen.

rsl
ag

enkelt sätt. Se exemt. Se exem

eckla ett inrapporteringssystem, men det finnrapporteringssystem, men det fi

används både inom Hässleholms kommun och Hds både inom Hässleholms kom
n verktyget kan användas för att följa upp och vikan användas för att följa 

föl -nin ROP Hässleholms Vatten AB 

I Delmål 6.2 Senast 2G25 ska mängden avfall som spolas ner 
i a\Jlopp, s.k. fulspolning, minska med 10 %. 

■ 
Jämförelsetal 

kg/år Mängd avfall som rensas från avlopp: 

I Aktivitet Rubrili:. Genomfört Kommentar 

I Genomför en 

6.2.1 informationskampanj om 2021 Nej Kommentar 
vad som fflr spolas ner i 
avlo - et 

I Inkludera material om 

6.2.2 vad som fflr spolas ner i 2021-2023 Nej Kommentar 
avloppet i befintligt 
skolmaterial. 

Undersök möjligheten att 
ta fram och distribuera 

6.2.3 
hjälpmedel, såsom 

2021 Ja Kommentar 
fimpa.sk och miljötratt, 
för att minska 
nedskräpningen i avi opp 

Anmäl intresse och 

6.3.4 uppmuntra enheter och 2021 Nej Kommentar 
personal att delta i 
skrä lodcarveckan. 

Utse och utbi Ida en 
kontaktperson inom 

8.1.4 
varje kommunal 

2021 Nej Kommentar 
verksamhet, förvaltning 
och bolag vad gäller 
arbetet med ROP:en 
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I nrapportering ROP 
Hässleholms vatten AB 

Delmål med uppföljnings.ansvar. 

Delmål 6.2 <;~nast 2025 ska mängden avfall som spolas ner i avlopp, s.k. fulspoln ing. minska med 10 %. 

1. Mängd avfa ll som rensas från avlopp 
Jrimff,re/setal 

Ange ditt svar 

2 .. 6.2.1 Genomför en informationskampanj om vad som får spolas ner i avloppet 

Är aktiviteten genomföro? 

0 Ja 

0 Nej 

3.6.2.1 Komm entar: 

Ange ditt svar 

4. 6.2.2 Inkludera material om vad som far spolas ner i avloppet i befintligt skolmaterial. 

Är aktiviteten genomföro? 

0 Ja 

0 Nej 

5. 6.2.2 Komm entar: 

Ange ditt svar 
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Svar avser Nr Svar Föreslagen ändring

Tekniska förvaltningen 1 1.Förslaget på ny Resursoptimeringsplan bra och genomarbetad, men har några brister som bör 

rättas till. NFS 2017:2§4 säger ”Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga 

och begränsa nedskräpning” och i Naturvårdsverkets vägledning om kommunala avfallsplaner 

”rapport 6760” framgår att kommuner bör upprätta en plan för minskad nedskräpning och att 

denna planen bör ingå i den kommunala avfallsplanen. Jag kan inte se att detta tillgodoses i 

förslaget till ROP och det borde det absolut göra.

a)Föreslagen åtgärd; Ny aktivitet 6.1.7 Plan för minskad nedskräpning 

tas fram till 2023. 

Ansvarig: Tekniska förvaltningen, 

Resurser: Inom befintligt uppdrag 

Uppföljningsansvar HMAB i samarbete med Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen 2 2.Det avfall som hamnar i naturen och som också ligger inom kommunens ansvar att ta hand 

om nämns inte heller i förslaget till ROP. Varken hur det hanteras/bör hanteras eller hur/om det 

registreras i statistiken. På grund av detta blir ett stort växande problem osynliggjort och gör att 

incitament för att åtgärda det saknas. Detta problem måste också lyftas in i ROP.

a)Föreslagen åtgärd; Nytt delmål 6.2 skapas " senast 2026 ska 

kostnaden för nedskräpningen i naturen minska med 25 %. 

b)Föreslagen aktivitet; 6.2.1 Kartlägg hantering, mängd och kostnader 

för nedskräpning i naturen.  

Tidplan 2022, Resurser inom bef. uppdrag Ansvarig Tekniska 

förvaltningen. 

Aktivitet 6.2.2 Ta fram åtgärdsplan för minskad nedskräpning. Tidplan 

2022, Resurser inom bef. uppdrag Ansvarig Tekniska förvaltningen. 

Uppföljning av mål 6.2.Tekniska förvaltningen kartlägger hantering 

och kostnader för nedskräpning i naturen 2022. Uppgifter från 

kartläggningen 2022 används som basår för delmålet. Jämförelsetal: 

Nedskräpning i naturen kr/år 

 Uppföljningsansvar: Tekniska förvaltningen6.2.1 Kartlägg hantering 

och kostnader för nedskräpning i naturen 2021. 6.2.2 Ta fram 

åtgärdsplan för minskad nedskräpning

Tekniska förvaltningen 3 3.Beslutet att ändra namn från Avfallsplan till Resursoptimeringsplan kan också ifrågasättas. Det 

är naturligtvis bra att återanvända avfall och se det som en resurs men det tar samtidigt bort 

fokus från det avfall som inte kan återvinnas. Det är också förvillande för de medborgare som 

söker en kommunal avfallsplan om kommuner har egna namn på avfallsplanen

a)Föreslagen åtgärd; Benämning avfallsplan/resursoptimeringsplan 

tas med vid framtagning av Nästa avfallsplan. Vi lägger till sökbarhet 

för avfallsplan i web.

Länsstyrelsen 1 1.Länsstyrelsen Skåne har tagit emot förslag till ny avfallsplan för Hässleholms kommun. 

Länsstyrelsen avstår från att yttra sig ärendet.

a)Ingen åtgärd föreslås

Kristdemokraterna 1 1.De föreslagna åtgärderna och hållbarhetsmålen är ambitiösa och högt satta vilket innebär att 

planen måste vara känd och förankrad i hela kommunen. Vi delar därför uppfattningen som 

beskrivs enl. följande ”För att göra planen mer lättillgänglig för kommuninvånarna bör det tas 

fram en populär-version. Det hade även varit bra att ta fram kortare versioner av planen som är 

anpassade till respektive förvaltning för att göra planen mer användarvänlig”.

a)Ingen åtgärd föreslås

Kristdemokraterna 2 2.”Resursoptimeringsplan ska gälla under perioden 2021 - 2026.”Vår fråga är om den kan 

tillämpas under 2021. Planen ska antas av kommunfullmäktige och det kan troligen inte ske från 

hösten 2021. I målbeskrivningarna (sid 15 och framåt) har angivits tidplaner för genomförande 

och flertalet är satta till 2021.

a)Föreslagen åtgärd; År för Mål och aktiviteter uppdateras 

Kristdemokraterna 3 3. Uppföljningsprocessen (sid 85) ska ha verktyg för uppföljningen vilka i bästa fall ska vara klara 

då planen antas.

a)Ingen åtgärd föreslås

Kristdemokraterna 4 4. Sid 42 ”I januari 2021 blev Hässleholms Vatten och Hässleholm Miljö ett bolag.” Under bl.a. 

delmål 6.2 anges ”Uppföljningsansvar: HVAB” vilket kanske bör justeras. 

a)Föreslagen åtgärd; Justeras till HMAB

Kristdemokraterna 5 5.I övrigt är planen väl genomarbetad och kommer vara ett viktigt dokument för att fylla syftet 

som beskrivs enligt följande: ”Resursoptimeringsplanen ska genomsyra Hässleholms 

kommunsarbete med hållbarhetsfrågor och syftar till att konkretisera motivera och styra 

kommunens gemensamma arbete för att öka återvinningen samt främja förebyggandet av 

avfall.”

a)Ingen åtgärd föreslås

Resursoptimeringsplan 2021-2026 Remiss svar och föreslagna ändringar
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Omsorgsförvaltningen Delmål 1.2 – ”Ge och få ökar antalet förmedlade artiklar med 50% fram till 2025”
Omsorgsförvaltningen 1 1.Det är inte rimligt att öka antalet förmedlade artiklar med 50% till 2025 med tanke på att 

verksamheten bedrivs som en daglig verksamhet. Ett rimligare mål är en ökning med 20%. 

a)Föreslagen åtgärd; Ändra mål till 20%

Omsorgsförvaltningen 2 2.Det är positivt att fortsätta digitaliseringen av Ge och Få:s utbud. Omsorgsförvaltningen 

kommer att behöva stöd av centrala IT för att åstadkomma detta fullt ut. 

a)Föreslagen åtgärd; IT resurs läggs till i ansvar i aktivitet 1.2.1

Omsorgsförvaltningen 3 3.Det är positivt att se över verksamhetens utbud och ta fram en handlingsplan avseende hur 

antalet förmedlade artiklar kan öka. Vid uppföljningen av målet bör 2019 användas som basår 

eftersom pandemin påverkade verksamheten år 2020. 

a)Föreslagen åtgärd Ändra basår till 2019

Omsorgsförvaltningen 4 4. Det är tveksamt att öka verksamhetens synlighet genom turnéer hos kommunens 

förvaltningar. Ett bättre alternativ kan vara att ta fram en film som sprids till de olika 

förvaltningarna.

a)Föreslagen åtgärd; Ändra aktivitet 1.2.3 till framtagning av film som 

sprids

Omsorgsförvaltningen Delmål 1.3 – ”Minska matsvinnet per serverad portion i förskolor, skolor och omsorgsverksamhet 
med 50% fram till 2025”

Omsorgsförvaltningen 5 1.Det är positivt att ta fram en arbetsmodell anpassad utifrån Hässleholms kommuns 

förutsättningar med hjälp av befintliga verktyg och initiativ på nationell och lokal nivå. 

a)Ingen åtgärd föreslås

Omsorgsförvaltningen 6 2. Det kan i vissa verksamheter vara motiverande att anordna tävlingar där förskolor, skolor och 

omsorgsverksamheter tävlar om att minska mängden matsvinn mest. Berörda förvaltningar bör 

få i uppdrag att ta fram vilka verksamheter som ska vara med i tävlingarna.

a)Föreslagen åtgärd; 1.3.2 kompletteras med "Berörda förvaltningar 

tar fram vilka verksamheter som ska deltaga"

Omsorgsförvaltningen 7 3.Det är positivt att arbetsmodell för att minska matsvinnet implementeras i alla förskolor, skolor 

och omsorgsverksamheter utifrån respektive verksamhets förutsättningar. Uppföljningen av 

aktiviteterna bör Omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Tekniska 

förvaltningen ansvara för tillsammans då mängden mat som kommer ut till verksamheterna kan 

påverka hur mycket som läggs upp på tallrikarna.

a)Föreslagen åtgärd; Ändra formuleringen så att det framgår att det är 

berörd förvaltning som tar fram vilka verksamheter som ska deltaga

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 1 1.Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att resursoptimeringsplanen är tydlig och konkret 

genom de uppsatta målen, delmålen, aktiviteterna samt att det framgår tydligt vem som ansvarar 

för aktiviteterna och dess tidsplan. 

a)Ingen åtgärd föreslås

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2 2.Kommunens inriktning på avfallshantering genom användning av den så kallade 

Avfallstrappan genomsyrar planen, vilket är tydligt och bra. 

a)Ingen åtgärd föreslås

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 3 3.Hässleholms Miljö ABs innovativa arbete med pedagogisk information till barn, som tex 

sopsamlarmonster ser miljö- och stadsbyggnadsnämnden mycket positivt på. 

a)Ingen åtgärd föreslås

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 4 4.Rapporteringen från kommunens förvaltningar och bolag är satt som ett mål med tydligt delmål 

och aktiviteter. Detta ser nämnden mycket positivt på. 

a)Ingen åtgärd föreslås

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 5 5.Nämnden saknar mål och aktiviteter avseende farligt avfall. Exempelvis kan ett delmål inom 

mål 3 ”Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv”, vara minskning av mängden farligt 

avfall som sorteras och hanteras felaktigt. Genom informationskampanjer kan kunskapen om 

vad som är farligt avfall öka samt hur det ska hanteras.

a)Föreslagen åtgärd; Nytt delmål 3.5 Minska mängden farligt avfall 

som sorteras och hanteras felaktigt. 

b)Ny aktivitet 3.5.1 Följ upp och informera om mängd felsorterat farligt 

avfall
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 6 6.Nämnden anser även att planen bör inkludera mål och aktiviteter kring hur fosfor i kommunalt 

avloppsslam ska tas till vara på bästa möjliga sätt.

a)Föreslagen åtgärd; Nytt delmål 3.6 Ett aktivt och systematiskt 

uppströmsarbete bedrivs av HMAB i samarbete med 

tillsynsmyndigheter för att minska mängderna av oönskade ämnen i 

avloppsslam. Ny Aktivitet 3.6.1 Uppföljning av upphandling sker så att 

man säkerställer att endast kvalitetssäkrat slam når åkermark. Vid ny 

upphandling ställs krav på entreprenör att följa Revaq vid spridning av 

slam på åkermark. 

Aktivitet 3.6.2 Minst ett gemensamt 

uppströmsprojekt/uppströmskampanj per år mellan HMAB och 

miljöavdelningen för att minska koncentrationen av inkommande 

metall- och oljeföroreningar till avloppsreningsverken och 

avloppsslam.

Uppföljning av mål 3.6: Mängd (ton) avloppsslam som spridits på 

åkermark följs upp, samt att kvalitetssäkringen har efterlevts. År 2020 

används som basår i jämförelsen. 

Jämförelsetal: Antal ton avloppsslam som spridits på åkermark 

Tidplan 2025 Resurs: Inom bef. uppdrag Ansvarig HMAB

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 7 7. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att planen bör kompletteras med mål och aktiviteter 

rörande problematiken kring att invasiva främmande arter bland annat sprids genom att det 

slängs som trädgårdsavfall på avfallsanläggningarna eller direkt i naturen. Exempelvis kan en 

aktivitet inom mål 6 ”Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kommunen” vara att öka 

informationen till allmänheten om problematiken. 

a)Föreslagen åtgärd; Ny aktivitet 6.1.8 Informera allmänheten om 

problematiken med Invasiva främmande arter. Ansvarig HMAB & 

Tekniska förvaltningen

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 8 8.Samtliga aktiviteter har en tidsplan. Detta ser nämnden positivt på, men flera aktiviteter ska 

genomföras redan under 2021, vilket inte bedöms som en möjlig tidsplan. Även de aktiviteter 

vars tidsplan är satt till 2022, bör kontrolleras för huruvida det är en realistisk tidsplan.

a)Föreslagen åtgärd; År för Mål och aktiviteter uppdateras 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 9 9.Nämnden önskar att planen kompletteras med en aktivitet om att miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden ska bedriva tillsyn över hanteringen av bygg- och rivningsavfall.

a)Föreslagen åtgärd; Ny aktivitet 1.6.4 Tillsyn av bygg- och 

rivningsavfall Ansvarig Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Resurser Inom bef. Uppdrag

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 10 10.Enligt aktivitet 4 under delmål 1.5 om att ”Senast 2025 ska antalet anläggningsarbeten öka 

där återbruk sker av schaktmassor med ett lokalt ursprung”, ska en handlingsplan tas fram för att 

öka kapaciteten att mellanlagra massor. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill uppmärksamma 

att lagstiftningen inom detta område är komplex och  aktiviteten bör genomföras i dialog med 

miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

a)Tillägg Ansvarig Tekniska förvaltningen i dialog med Miljö och 

stadsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 11 11.Nämnden anser att ”fulspolning” är mer en felsortering än nedskräpning, som kommunen 

såklart ska arbeta med att minska på. Detta delmål bör därmed istället vara en del av mål 3 om 

att öka återvinningsgraden inom kommunen.

a)Föreslagen åtgärd; Delmål 6.2  flyttas till Mål 3  ”Öka 

återvinningsgraden inom kommun och näringsliv” delmål 3.4

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 12 12.Nämnden anser inte att kommunen bör uppmuntra rökning genom att distribuera fimpaskar. a)Ingen åtgärd föreslås

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 13 13.Nämnden önskar även en beskrivning av vad en miljötratt är a)Föreslagen åtgärd; Förklaring av miljötratt i bilaga 1 ordlista. 

*Miljötratten är ett hjälpmedel för att hushåll på ett enkelt sätt ska 

kunna källsortera använd matolja. Miljötratten skruvas fast på en 

vanlig PET-flaska och försluts med ett lock. 
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Förord

Det finns många planer i en kommun. Det vittnar om hur bred och omfattande verksamhet som varje svensk kommun 
bedriver varje dag året om. Vissa planer är väldigt specifika och omfattar bara en liten del av verksamheten och andra 
planer påverkar allt som händer och sker. Resursoptimeringsplanen är både och. Den ska visa på hur Hässleholms 
kommun ska verka för att minska uppkomsten av avfall och hur resurserna ska kunna utnyttjas bättre och bättre. På så 
sätt handlar ju planen om ett väldigt specifikt område. Det är nog sällan som frågor kring avfall diskuteras runt om i 
olika ledande organ i kommunen. Å andra sidan, det är ju inte när vi samlar in avfallet som vi kan påverka hur mycket 
avfall som uppstår. Den påverkan har alla som verkar inom den kommunala verksamheten hela tiden när de utför sina 
olika uppdrag. På så sätt är Resursoptimeringsplanen och dess genomförande allas ansvar, hela tiden. Om vi inte lyckas 
nå fram med planens budskap till alla förvaltningar och dess medarbetare kommer vi inte heller lyckas med att nå de 
resultat och genomföra de aktiviteter som vi anger i densamma.

Resursoptimeringsplanen har tagits fram gemensamt av kommunkoncernens olika förvaltningar och bolag, den är 
också hela Hässleholms kommuns. En målsättning har varit att alla ska involveras och att alla ska känna delaktighet 
och därigenom kunna bidra till att genomföra de aktiviteter och uppnå de mål som satts upp.
Hässleholms kommun har en stolt historia av att uppnå goda resultat och att ligga i framkant när det kommer 
till åtgärder och aktiviteter som bidragit till miljönytta. Målsättningen med den här resursoptimeringsplanen är att 
det ska fortsätta vara så. 

Egentligen skulle vi kalla vår plan för avfallsplan men att se på avfall som annat än en resurs känns fel. Ska vi komma 
närmare det cirkulära samhälle som är allas vårt mål måste alla resurser utnyttjas även de som vi av någon anledning 
har valt att kalla avfall.

Hässleholm Miljö AB (HMAB) har som vision att ”Tillsammans räddar vi världen lite varje dag”. Vi har dragit den 
självklara slutsatsen att ensamma har vi små möjligheter att nå goda resultat och det försöker vi genomsyra vår 
verksamhet. Resursoptimeringsplanen är ett tydligt exempel på att ”tillsammans” är nyckelordet. Tillsammans kan alla 
involverade i Hässleholms kommun göra skillnad och dra sitt strå till den stack som innebär att förutsättningarna för 
vår miljö att klara påfrestningarna blir bättre och bättre.
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Resursoptimeringplanen beskriver det gemensamma arbetet 
att utveckla avfallshanteringen inom Hässleholms kommun 
fram till år 2026. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp 
med representanter från olika delar av kommunens verksam-
heter, förvaltningar och bolag. Resursoptimeringsplanen är 
Hässleholms kommuns variant på den avfallsplan som varje 
kommun ska ha enligt Miljöbalken.

Åtta övergripande mål har tagits fram som tillsammans visar 
riktningen i vilken kommunens arbete med att optimera 
resurser ska gå.  De åtta övergripande målen är:

•  Gemensamt förebygga uppkomsten av avfall och flytta 
kommunens avfallshantering uppåt i avfallstrappan.

•  Öka möjligheten till återbruk – ett skräp blir en produkt!
•  Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv.
•  Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att minska 

sitt ekologiska fotavtryck.
•  Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kommun och 

näringsliv för att skapa en positiv attityd och större intres-
se kring avfall som resurs.

•  Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kom-
munen.

•  Minska äldre deponiers påverkan på mark och miljö.
•  Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i samtliga 

kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag.

Utvärdering av den tidigare resusoptimeringsplanen, nuläget i 
kommunen och andra miljömål på global, nationell, regional 
och lokal nivå har legat till grund för att ta fram målen. För 
att uppfylla de övergripande målen har delmål och aktivite-
ter tagits fram. Delmålen har tagits fram utifrån konceptet 
SMARTA, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska 
och tidsatta mål. 

Till de åtta övergripande målen har totalt 22 delmål tagits 
fram och 86 st aktivtiteter som ska genomföras för att målen 
ska nås. Resursoptimeringsplanen ska vara ett levande doku-
ment under giltighetstiden och följas upp årligen. Aktiviteter 
ska ses över så att det under hela giltighetstiden finns aktuella 
aktiviteter utifrån vad som behövs för att nå planens mål.

Under den förra resursoptimeringsplanens giltighetstid sked-
de flera förändringar av Hässleholms kommuns avfallshante-
ring. En återbrukspark ”Magneten* infördes, även insamling 
med fyrfackssystem, ett skolprojekt med Sopsamlarmonster 
och kommunens matavfall har börjat rötas för produktion av 
biogas. 

En analys av nuläget visar att insamlingen av avfall på det sto-
ra hela fungerar väl i kommunen, men att förbättringspoten-
tial finns att både minska mängden avfall, bättre ta till vara på 
det avfall som uppstår och att öka engagemanget för att ta till 
vara på våra resurser. En lärdom från tidigare resursoptime-
ringsplan är att mål och aktiviteter behöver beröra fler delar 
av kommunens organisation för att öka förankringen och 
sprida arbetet med att optimera kommunens resurser.
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Inledning
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalken ska varje kommun ha en 
gällande avfallsplan. Innehållet i planen regleras i Naturvårds-
verkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan, 
NFS 2020:6. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommu-
nens lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsord-
ning för kommunen.  

Enligt 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgifterna i 
en avfallsplan ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid 
behov.  Hässleholms kommun har valt att uppfylla kommu-
nens skyldigheter genom en resursoptimeringsplan. 

1.1 Bakgrund
Hässleholms kommun har sedan tidigare en resursoptime-
ringsplan ”Hässleholm 2020 är Skånes Vintagecentrum” som 
gäller för perioden 2014-2020. Under hösten 2018 påbörja-
des arbetet med att ta fram en ny resursoptimeringsplan som 
ska gälla under perioden 2021-2026.

Resursoptimeringsplanen är ett strategiskt dokument som är 
viktigt ur miljö- och resurshållningsperspektiv för kommu-
nen. Genom antagande av resursoptimeringsplanen fastslår 
kommunfullmäktige övergripande mål och delmål som ska 
gälla för Hässleholms kommun fram till och med år 2026. 
I planen anges också de aktiviteter som kommunens olika 
verksamheter, förvaltningar och bolag behöver genomföra för 
att uppnå målen. Resursoptimeringsplanen ska följas upp och 
aktiviteterna ska ses över och kompletteras efter behov så att 
målen kan uppnås till år 2026. 

Under den förra resursoptimeringsplanens giltighetstid skedde 
mycket förändringar och utveckling av Hässleholms kom-
muns avfallshantering. En återbrukspark ”Magneten”* har 
införts, insamling med fyrfackssystem har implementerats, 
skolprojekt har genomförts, bl.a. med införandet av ”Sop-
samlarmonster”, och kommunens matavfall har börjat rötas 
för produktion av biogas. En uppföljning av den tidigare 
resursoptimeringsplanen redovisas i Bilaga 4.

I den här resursoptimeringsplanen ligger fokus på att involvera 
fler delar än tidigare av kommunens organisation i arbetet 
med att optimera resursanvändningen inom kommunen. 

1.2 Syfte 
Under framtagningen av resursoptimeringsplanen har följan-
de syfte formulerats:

Resursoptimeringsplanen ska genomsyra Hässleholms kom-
muns arbete med hållbarhetsfrågor och syftar till att konkreti-
sera, motivera och styra kommunens gemensamma arbete för 
att öka återvinningen samt främja förebyggandet av avfall.1 *”Magneten” avvecklas 2020/2021
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Tabell 1. Arbetsgruppens medlemmar

ARBETSGRUPPENS MEDLEMMAR

Ola Hall Arbetsmarknad och kompetensutveckling Projektledare

Henrik Andersson Hässlehem Förvaltare

Anton Henryson Hässleholm Miljö AB Kommunikatör

Cecilia Braatz Hässleholm Miljö AB Miljösamordnare

Elin Johnsson Sivertsson Hässleholm Miljö AB EC Teknik & Utveckling

Emma Krantz Hässleholm Miljö AB Kommunikatör

Gunilla Sworén Hässleholm Miljö AB VO-chef Insamling

Johanna Karlsson Hässleholm Miljö AB Vågadministratör

Linda Arvidsson Hässleholm Miljö AB EC Kundtjänst & kommunikation

Linn Annerfeldt Hässleholm Miljö AB Miljösamordnare

Maria Kalén Hässleholm Miljö AB Kommunikatör

Matilda Ehnberg Hässleholm Miljö AB Miljöpedagog

Veronika Ekstrand Hässleholm Miljö AB EC ÅVC

Emma Isaksson Hässleholms Vatten AB VA-ingenjör

Nicklas Carlsson Hässleholms Vatten AB Driftstekniker

Anders Nählstedt Kommunledningsförvaltningen Räddningschef

Andreas Ask Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planarkitekt

Anna Brandin Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör

Malin Backman Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planarkitekt

Sebastian Appelqvist Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör

Louise Nordholm Omsorgsförvaltningen Kommunikatör

Anders Iversen Socialförvaltningen Verksamhetschef

Tove Juhl Andersen Sweco Enviroment AB Extern processledare

Arvid Lindell Sweco Environment AB Extern processledare

Christer Söderling Tekniska förvaltningen Handläggare Gata Park

1.3 Organisation och arbetsmetod
Arbetet med att ta fram resursoptimeringsplanen påbörjades under hösten 2018 och har efter det varit en fort-
löpande process fram till antagandet. I januari 2019 hölls ett informationsmöte med förvaltningschefer inom 
kommunen med uppmaning att föreslå personer för en arbetsgrupp för framtagandet av resursoptimeringsplanen.

Arbetsgruppen träffades första gången 11 mars 2019 och har därefter träffats regelbundet under våren och hösten 
2019 för att ta fram den nya resursoptimeringsplanen. Arbetsgruppen har bestått av följande personer.

Förslag på ny resursoptimeringsplan fanns tillgängligt för samråd mellan den 7 juni och 5 juli 2021. Förslaget  
skickades på remiss till 70 instanser enligt sändlista. Förslaget fanns under hela samrådstiden tillgängligt på  
Hässleholms kommuns hemsida och på Hässleholm Miljös hemsida samt kunde beställas i tryckt format.

Inkomna synpunkter och kompletteringar har hanterats i en arbetsgrupp på HMAB samt förankrats med projekt-
ledare. Relevanta synpunkter har arbetats in i det slutliga förslaget.

Till sin hjälp har arbetsgruppen haft en styrgrupp. Styrgruppen har haft en rådgivande funktion under resursoptime-
ringsplanens framtagande och fattat beslut om att gå vidare med planen för utställning. Styrgruppen har bestått av 
följande personer.
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Beskrivning

År Anger det år när respektive aktivitet ska utföras. Kan vara ett tidsintervall eller enstaka 
år. Aktiviteter som återkommer varje år beskrivs som ”återkommande”.

Resurser Bedömning om aktiviteten ryms inom befintliga uppdrag jämfört med idag eller om ett 
utökat uppdrag behövs.

Ansvarig

Beskriver vilken av kommunens verksamheter, förvaltning eller bolag som har ett 
huvudsakligt ansvar för genomförandet av aktiviteten. I enstaka fall är ansvaret delat 
mellan flera verksamheter, förvaltningar eller bolag. Tilldelande av ansvar innebär inte 
per automatik att ansvarig är den som självständigt genomför aktiviteten. Ansvarig kan 
fördela arbetsuppgifter till annan, men har i sådana fall fortsatt ett ansvar för att aktiv-
iteten blir utförd. När en förvaltning, verksamhet eller bolag anges som ansvarig avses 
förvaltnings- respektive verksamhetschef som får delegera ansvaret utifrån respektive 
organisations förutsättningar.

Tabell 3. Beskrivning av begreppen år, resurser och ansvarig som används för att beskriva aktiviteterna.

Tabell 2. Styrgruppens medlemmar

STYRGRUPPENS MEDLEMMAR

Joachim Fors Ledamot Kommunfullmäktige Förtroendevald

Johan Peltonen Ledamot Kommunfullmäktige Förtroendevald

Mats Svensson Tekniska förvaltningen Förvaltningschef

Robin Gustavsson Ledamot Kommunfullmäktige Förtroendevald

Sven Carlsson Hässleholm Miljö AB VD

Sven-Inge Svensson Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Miljöchef

För att ytterligare förankra resursoptimeringsplanen i hela kommunens organisation genomfördes under september 
2019 en heldagsworkshop, där deltagare fick chansen att tycka till om de förslag till mål som tagits fram. Förutom re-
presentanter från arbetsgrupp och styrgrupp deltog ytterligare ett tiotal personer bestående av tjänstemän från kommu-
nens olika verksamheter, förvaltningar och bolag.

1.4 Läsanvisning 
Resursoptimeringsplanen består av detta huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet fokuserar på mål 
och aktiviteter för perioden 2021-2026 och ger en bild över hur avfallshanteringen kommer utvecklas i Hässleholms 
kommun de närmaste åren. 

I bilagorna redovisas detaljer som tillsammans ger en bild över nuläget samt en utökad bild av hur framtagandet av 
resursoptimeringsplanen har gått till.

I kapitel 4 anges delmål och vilka aktiviteter som planeras att utföras för att uppnå målen. För varje aktivitet anges ett år 
när aktiviteten ska utföras, ansvarig organisation och resurser enligt tabell 1 nedan. I kapitel 5 redogörs för vilka styrme-
del kommunen kan använda i syfte att uppnå resursoptimeringsplanens mål.

I bilaga 1 redovisas en ordlista med förklaringar till de begrepp och facktermer som används i resursoptimeringsplanen.
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En resursoptimeringsplan ska innehålla uppgifter om tidigare 
avfallshantering, nuvarande avfallsmängder och framtida 
behov för kommunens avfallshantering. Dessa uppgifter redo-
visas i bilagor enligt följande:

En sammanställning av det avfall som samlas in i Hässleholms 
kommun redovisas i bilaga 2.

En uppföljning av den tidigare resursoptimeringsplanen 
redovisas i bilaga 4.

I bilaga 7 redovisas en sammanställning av den plockanalys av det 
avfall som kommunen ansvarar för, som genomfördes 2017.

Uppgifter om nedlagda deponier inom Hässleholms kommun 
redovisas i bilaga 5.

Uppgifter om vilka mål och strategier som har identifierats 
under arbetet med framtagningen av resursoptimeringsplanen 
redovisas i bilaga 6.

En redovisning av befintliga avfallsanläggningar, koppling till 
kommunens översiktsplan och övriga planer, samt behov av 
förändring av avfallshanteringen redovisas i bilaga 3. 
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Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitets-
målen, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och 
planer. I samband med framtagande av mål till Hässleholms 
resursoptimeringsplan, har globala-, nationella-, regionala- 
och lokala mål som berör planen identifierats och samman-
ställts. 

Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling antogs 
2015. Avfallshantering ingår i mål antingen direkt eller indi-
rekt, exempelvis i mål 11 Hållbara städer och samhällen och 
mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd 
i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Åtgärder 
för hållbar avfallshantering påverkar främst målen begränsad 
klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. Utöver 
miljökvalitetsmål finns även två etappmål för avfall som 
handlar om ökad resurshushållning i byggsektorn och ökad 
resurshushållning i livsmedelskedjan.

Avfallshanteringen har också betydelse för möjligheten att 
uppnå generationsmålet. Generationsmålet är det övergripande 
målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik. 

Region Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram som heter 
”Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020” med syfte att 
bidraga till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

Hässleholms kommun har antagit en strategisk plan för 2019-
2021 med ett övergripande mål om hållbar produktion och 
konsumtion.

Avfall Sverige har ett frivilligt 25/25-mål som Hässleholms 
kommun kan ansluta sig till som handlar om minskning av 
mat- och utsorterat brännbart avfall. Hässleholms kommun 
har vid framtagning av planen inte anslutit sig till målet.

Den nationella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre – Sve-
riges Avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023”
anger vilka områden som är viktiga att prioritera.33
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4.1 Sammanställning övergripande mål
Som grund för arbetet med att ta fram mätbara mål och aktivi-
teter har åtta stycken övergripande mål tagits fram med hänsyn 
till var det finns förbättringspotential inom kommunen idag 
och till hur resursoptimeringsplanen kan bidra för att uppfylla 
andra mål på global, nationell, regional och lokal nivå. 

De övergripande målen är:
•  Gemensamt förebygga uppkomsten av avfall och flytta 

kommunens avfallshantering uppåt i avfallstrappan.
•  Öka möjligheten till återbruk – ett skräp blir en produkt!
•  Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv.
•  Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att minska sitt 

ekologiska fotavtryck.
•  Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kommun och 

näringsliv för att skapa en positiv attityd och större intres-
se kring avfall som resurs.

•  Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kom-
munen.

•  Minska äldre deponiers påverkan på mark och miljö.
•  Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i samtliga 

kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag.

Nedan beskrivs de övergripande målen med delmål och 
aktiviteter.

4.2 Mål 1. Gemensamt förebygga uppkom-

sten av avfall och flytta kommunens avfalls-

hantering uppåt i avfallstrappan.
Att förebygga avfall innebär att skapa förutsättningar för att 
avfallet inte ens uppstår. Även om det går att återvinna, är det 
bättre om avfallet inte uppstår alls. Detta är något som kom-
munen har möjlighet att påverka. Dels genom avfallstaxan, 
dels genom att skapa förutsättningar för att minska slit och 
släng och dels genom att föregå som ett gott exempel.
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Uppföljning av mål 1.1:  

Målet och aktiviteter berör kommunalt avfall såväl som verksamhetsavfall. Möjligheten att följa upp målet för annat avfall
än det avfall kommunen ansvarar för är dock begränsad. Uppföljningen sker därför för insamlad mängd kommunalt 
avfall som HMAB följer upp årligen. År 2020 används som basår för uppföljningen.

Jämförelsetal: 

Mängd insamlat kommunalt avfall, totalt inkl. trädgårdsavfall (kg/person).

Uppföljningsansvar:

HMAB

Delmål 1.1 Minska mängden avfall med 100 kg  per invånare fram till 2025

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.1

1.1.1
Ta fram en handlingsplan som beskriver praktiska och ekonomiska förutsättningar för att 
införa en lokal där verktyg och andra produkter som används sällan kan lånas av de boende i 
kommunens bostadsbolag. 

1.1.2 Genomför ett pilotprojekt där boende i ett bostadsområde får tillgång till en lokal där verk-
tyg och andra produkter som används sällan kan lånas. 

1.1.3 Informationskampanj som syftar till att synliggöra avfall och göra människor medvetna om 
sina avfallsmängder.

1.1.4 Undersök möjligheten att skapa en samverkansplattform tillsammans med restauranger 
och affärer i kommunen för att minska antalet onödiga förpackningar.

1.1.5 Bytesdagar arrangeras inom kommunen där privatpersoner har möjlighet att byta saker 
med varandra.

1.1.6 Tillsyn av verksamheters avfallsförebyggande rutiner ska ingå i den operativa tillsynen. 

1.1.7
Se över och uppdatera befintliga inköps-, handhavande- och administrativa rutiner för att 
förlänga livslängden och öka återanvändningen av IT-produkter inom den kommunala 
organisationen. 

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.1.1 2022 Kräver utökat uppdrag Hässlehem

1.1.2 2025 Kräver utökat uppdrag Hässlehem

1.1.3 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

1.1.4 2022 Inom bef. uppdrag Tillväxtavdelningen

1.1.5 Återkommande Inom bef. uppdrag Kultur- och fritidsförvaltningen 

1.1.6 Återkommande Inom bef. uppdrag Miljö- och stadsbyggnads- 
förvaltningen

1.1.7 2025 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen

Förpföljning av mål 1.1:  pföljning av mål 1.1:  
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.2.1 2022 Inom bef. uppdrag Omsorgsförvaltningen, Kommun- 
ledningsförvaltningen, IT avdelningen

1.2.2 2022 Inom bef. uppdrag Omsorgsförvaltningen

1.2.3 Återkommande Inom bef. uppdrag Omsorgsförvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.3.1 2022 Inom bef. uppdrag Omsorgsförvaltningen, 
Barn & utbildningsförvaltningen

1.3.2 Återkommande Kräver utökat uppdrag Omsorgsförvaltningen, 
Barn & utbildningsförvaltningen

1.3.3 Återkommande Inom bef. uppdrag
Omsorgsförvaltningen, 
Barn & utbildningsförvaltningen,  
Tekniska fövaltningen

Uppföljning av mål 1.2:  

Antalet förmedlade artiklar genom Ge och Få mäts och följs upp idag. År 2018 förmedlades 4728 st. artiklar. För 
uppföljning av målet används 2019 som basår.

Jämförelsetal: 

Antalet förmedlade artiklar genom Ge och Få (st./år).

Uppföljningsansvar:

Omsorgsförvaltningen i samverkan med Kommunledningsförvaltningens IT avdelning

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.3

1.3.1 Ta, med hjälp av redan befintliga verktyg och initiativ på nationell och lokal nivå, fram en 
arbetsmodell anpassad utifrån Hässleholms kommuns förutsättningar.

1.3.2 Tävlingar anordnas där förskolor, skolor och omsorgsverksamhet tävlar om att minska 
mängden matsvinn mest. Berörda förvaltningar tar fram vilka verksamheter som ska deltaga.

1.3.3 Arbetsmodellen för att minska matsvinnet ska implementeras i alla kommunala förskolor, 
skolor och omsorgsverksamheter.

Delmål 1.3 Minska matsvinnet per serverad portion i förskolor, skolor och omsorgsverksamheter med 50 % till 2025.

Uppföljning av mål 1.3:  

Jämförelsetal tas fram under aktivitet 1.3.1 och 1.3.3. Jämförelsetalet är baserat på matsvinn per serverad portion 
så att variationer i årskullar inte påverkar möjligheten att nå målet.

Jämförelsetal: 

Mängden matsvinn per serverad portion (g/portion).

Uppföljningsansvar:

Omsorgsförvaltningen samordnat med Barn & utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.2

1.2.1 Genomföra en digitalisering av Ge och Få:s utbud.

1.2.2 Ta fram en handlingsplan som undersöker och beskriver hur Ge och Få:s utbud såväl som hur 
antalet förmedlade artiklar kan öka.

1.2.3 Ge och Få ska öka sin synlighet genom att ta fram en film som sprids till kommunens förvaltningar.

Delmål 1.2 Ge och Få ökar antalet förmedlade artiklar med 20 % fram till 2025. 
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.5.1 2023 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

1.5.2 2022 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen

1.5.3 2023 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

1.5.4 2022 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen i dialog med Miljö 
och Stadsbyggnadsförvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.4.1 2022 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen

1.4.2 2022 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen

1.4.3 2022 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.5

1.5.1 Kartlägg kommunens tänkta mark för exploatering utifrån vilka typer av schaktmassor som 
kan uppstå och i vilka områden som de kan medföra risk för miljö och hälsa. 

1.5.2
Inför krav i upphandlingar av anläggningsprojekt på att massor ska återbrukas på plats inom 
varje projekt där kommunen är byggherre och där skäl för borttransport inte finns för skydd 
av miljö och hälsa.

1.5.3
Ta fram en massbalansplan för kommunen som beskriver när planerade anläggningspro-
jekt ska genomföras och vilka mängder schaktmassor som beräknas uppstå eller behövas i 
projekten.

1.5.4 Ta fram en handlingsplan för att öka kapaciteten att mellanlagra återbrukningsbara massor 
inom kommunen, då lokal användning i projekten där massor uppstår inte är möjlig. 

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.4

1.4.1 Undersök och kartlägg hur många engångsartiklar som köps in och på vilket sätt det är möj-
ligt att mäta hur mängden förändras över tid.

1.4.2 Ta fram en åtgärdsplan för att fasa ut engångsartiklar inom kommunens verksamheter, 
förvaltningar och bolag som går att ersätta med andra alternativ.

1.4.3
Ta fram en vägledning för kommunens förvaltningar, organisationer och bolag som ger stöd 
om hur engångsartiklar kan undvikas vid arrangerandet av evenemang, konferenser och 
möten och implementera krav vid bokningar av konferensrum och andra lokaler.

Delmål 1.5 Senast 2025 ska antalet anläggningsarbeten öka där  
återbruk sker av schaktmassor med ett lokalt ursprung.

Delmål 1.4 Minska antalet inköpta engångsartiklar med 50% till 2025.

Uppföljning av mål 1.4:  

Jämförelsetal för uppföljning kommer tas fram under aktivitet 1.4.1. Idag saknas sammanställning över antalet 
inköpta engångsartiklar. År 2020 används som basår för uppföljning.

Jämförelsetal: 

Antalet inköpta engångsartiklar per år (st./år).

Uppföljningsansvar:

Kommunledningsförvaltningen
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

1.6.1 2022 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

1.6.2 2025 Kräver utökat uppdrag HIBAB

1.6.3 2022 Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen

1.6.4 Återkommande Inom bef. uppdrag Miljö- och stadsbyggnadsfövaltningen

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 1.6

1.6.1 Vid nybyggnation av fastigheter som ägs av kommunen ska alla projekt hållbarhetscertifi-
eras, alternativt genomföras enligt de krav som ställs vid en certifiering.

1.6.2 Minst ett pilotprojekt ska genomföras där byggdelar tas till vara och används i en annan 
byggnad.

1.6.3 Vid upphandlingar ska Sveriges Byggindustriers "Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande 
och rivning" användas.

1.6.4 Tillsyn av bygg- och rivningsavfall

Delmål 1.6 Senast 2025 ska avfall från bygg- och rivningsprojekt minska med 25 %.

Uppföljning av mål 1.6: 

Mängden avfall som uppstår från bygg- och rivningsprojekt följs upp genom att sammanställa mängden bygg- 
och rivningsavfall som HMAB tar emot. År 2020 används som basår vid jämförelsen.

Jämförelsetal: 

Mängden bygg- och rivningsavfall (kg/år).

Uppföljningsansvar:

HMAB

Uppföljning av mål 1.5:  

Målet syftar till att minimera användningen av jungfruliga massor, såväl som onödiga transporter in och ut från 
kommunen. Detta kan ske genom samordning mellan anläggningsarbeten så att massor som uppstår i ett projekt 
kan återbrukas i ett annat projekt. Uppföljning av målet begränsas till projekt där kommunen är byggherre eller 
anläggningsarbeten som sker på kommunens mark. År 2020 anges som basår.

Jämförelsetal: 

Antalet projekt där återbruk sker av lokala massor (st./år).

Uppföljningsansvar:
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

2.1.1 2022 Kräver utökat uppdrag HMAB

2.1.2 2022 Kräver utökat uppdrag HMAB

2.1.3 2022 Kräver utökat uppdrag HMAB

2.1.4 Återkommande Kräver utökat uppdrag HMAB

2.1.5 2022 Kräver utökat uppdrag Barn- och utbildningsförvaltningen & 
Näringslivsutvecklare

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 2.1

2.1.1 Inför möjlighet att lämna saker för återbruk på alla ÅVC:er.

2.1.2 Undersök möjligheten att öka servicen av den befintliga hämtningen av grovsopor, så att 
saker för återbruk inkluderas. 

2.1.3 Inrätta en mobil ÅVP som åker på turné och uppmanar till återbruk.

2.1.4 Skapa nya möjligheter för återbruk, informera och genomför kampanjer utifrån erfarenheter 
och kunskap från Magneten.

2.1.5 Skapa en plattform där spillmaterial från verksamheter och industrier kan förmedlas och 
komma till nytta för barn och ungdomar i förskolor och skolor.

Delmål 2.1 Minst 50 kg per invånare av den totala mängden avfall  
som samlas in från hushållen ska återbrukas senast 2025.  

4.3 Mål 2.  Öka möjligheten till återbruk – ett skräp blir en produkt!
Genom att återanvända produkter undviks att nya produkter köps in och därmed har ett förebyggande gjorts. 
Idag slängs stora mängder grovavfall som istället hade kunnat användas någon annanstans. Om ett samarbete 
sker mellan kommunen, näringslivet och invånarna kan en verksamhets skräp bli en annans produkt. På så sätt 
minskar miljöbelastningen och även en ekonomisk besparing görs. Det finns en mängd olika lösningar och idéer 
för att öka återbruket. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt, men det bör användas i en större utsträckning!

Uppföljning av mål 2.1:  

Målet syftar till att öka återbruket av kommunalt avfall och följs upp genom HMAB:s statistik över mängden 
insamlat avfall som återbrukas. 

Jämförelsetal: 

Mängden insamlat avfall per invånare som går till återbruk (kg/inv).

Uppföljningsansvar:
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4.4 Mål 3. Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv 
Hässleholms kommun är duktiga, men vi kan bli bättre! Materialåtervinning är inte det översta steget i avfall-
strappan, men det är en bit på vägen. För några år sedan infördes fyrfacksystem för hushållen och sorteringsgra-
den ökade markant. Om materialåtervinning möjliggörs överallt är chansen för rättsortering mycket större!  

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.1.1 Återkommande Kräver utökat uppdrag HMAB

3.1.2 2022 Kräver utökat uppdrag HMAB

3.1.3 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

3.1.4 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.1

3.1.1 Genomför besök där verksamheter får information och rådgivning i hur deras verksamhets-
avfall ska sorteras.

3.1.2 Ta fram informationsmaterial, checklistor och goda exempel som beskriver nyttan med 
källsortering och praktiska hjälpmedel som riktar sig mot verksamheter.

3.1.3 Alla marknader och evenemang som kommunen arrangerar eller sponsrar ska erbjuda 
källsortering för sina besökare. 

3.1.4 Genomför pilotprojekt där flerfackscontainer används för att öka sorteringen vid byggprojekt. 

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.2

3.2.1 Ta fram riktlinjer för vad som gäller för att få utmärkelsen återvinnande verksamhet.

3.2.2 Ta fram informationsmaterial som riktar sig till kommunala verksamheter, förvaltningar och 
bolag som visar på nyttan med källsortering.

3.2.3 HMAB erbjuder personligt besök hos kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag för 
att informera om avfall och hjälpa till att utforma sorteringsmöjligheter. 

3.2.4 Ta fram en webbutbildning i hållbarhet med avfall som en del.  

3.2.5 Alla nyanställda i kommunen får information om sortering av avfall på arbetsplatsen.

Delmål 3.1 Senast 2025 ska minst 80 % av innehållet i det brännbara  
avfallet från verksamheter vara rätt sorterat. 

Delmål 3.2 Senast 2025 ska alla kommunala verksamheter, förvaltningar och 
bolag inneha utmärkelsen “återvinnande verksamhet”.

Uppföljning av mål 3.1:  

Uppföljning av målet görs genom plockanalyser som samordnas med delmål 3.3 och 3.5. Vid plockanalysen  
undersöks vad som finns i det brännbara avfallet och hur stor andel som är rätt sorterat. Plockanalys ska  
genomföras år 2020 och följs därefter upp med nya plockanalyser vartannat år.

Jämförelsetal: 

Andel rätt sorterat brännbart avfall från verksamheter (%).

Uppföljningsansvar:

HMAB FöFFITETER

Delmål 3.2 Delmål 3.2 Senast 2025 ska alla kommunak
bolag inneha utmärkelsen “Förs

laglagsla
g

urser nsvarig

tökat uppdrag HMA

Kräver utökat uppdrag HMABt uppdrag HM

Inom bef. uppdrag

Inom bef. uppdragInom bef. uppdrag HMA

ag
om beskriver nyer ny

erksamheter.er.

sponsrar ska erbjuda

används för att öka sorteringen vid byggprojekt. ör att öka sorteringen vid byggprojekt.

ål 3.1:  

ålet görs genom plockanalyser som samordnas med delmåålet görs genom plockanalyser som samordnas
som finns i det brännbara avfallet och hur stor andel som som finns i det brännbara avfal

år 2020 och följs därefter upp med nya plockanalyser varår 2020 och följs därefter upp med n

örelsetal: öre

ndel rätt sorterat brännbart avfall från verksamheter (%).ndel rätt sorterat brännbart avfall från ve

Uppföljningsansvar:Uppföljningsansvar:

HMABH

. ,gerar eller' nsrar ska e • 

.:SU, Al ] 

Kräver utL •tppdrag H' -\8 

.. - .f. uppdra!:, HMAB 

~SOM BEHr 



21

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.3.1 2022 Kräver utökat uppdrag HMAB

3.3.2 2023 Inom bef. uppdrag HMAB

3.3.3 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB & Hässlehem

3.3.4 2022 Inom bef. uppdrag Hässlehem

3.3.5 2022-2023 Kräver utökat uppdrag Miljö- och stadsbyggnads-
förvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.2.1 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

3.2.2 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

3.2.3 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

3.2.4 2022 Kräver utökat uppdrag HMAB

3.2.5 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.3

3.3.1 Genomför plockanalyser och kartlägg skillnader mellan geografiska områden. 

3.3.2 Genomför informationskampanjer i områden med förbättringspotential.

3.3.3 Undersök vilka aktiviteter som skulle behövas för att främja en bättre sortering i flerfa-
miljshus och genomför dessa.

3.3.4 Ta fram riktlinjer för hur inredning ska utformas för att underlätta för källsortering i lägenheter. 

3.3.5 Undersök vilka krav som kan ställas i bygglovsprocessen vid nybyggnationer och större om-
byggnationer för att främja källsortering. 

Delmål 3.3 Minst 80% av innehållet i det insamlade brännbara avfallet 
från hushåll i kommunen ska vara rätt sorterat till 2025.

Uppföljning av mål 3.2:  

Utmärkelsen ”återvinnande verksamhet” är under framtagning och är tänkt att vara ett stöd i avfallsfrågan för 
kommunens verksamheter, förvaltningar och bolag. HMAB samordnar utmärkelsen och dokumenterar vilka som 
fått utmärkelsen.

Jämförelsetal: 

Antal kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag som fått utmärkelsen ”återvinnande verksamhet” (st.).

Uppföljningsansvar:

HMAB

Uppföljning av mål 3.3:  

Uppföljning av målet görs med hjälp av plockanalyser och samordnas med delmål 3.1.och 3.5. Vid senaste  
plockanalysen var andelen rättsorterat avfall av det brännbara avfallet 43,5 %.  Plockanalys ska genomföras  
år 2020 och följs därefter upp med nya plockanalyser vartannat år.

Jämförelsetal: 

Andel rätt sorterat brännbart avfall från hushåll (%).

Uppföljningsansvar:
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.4.1 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

3.4.2 2022-2023 Inom bef. uppdrag HMAB

3.4.3 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.4

3.4.1 Genomför en informationskampanj om vad som får spolas ner i avloppet.

3.4.2 Inkludera material om vad som får spolas ner i avloppet i befintligt skolmaterial.

3.4.3 Undersök möjligheten att ta fram och distribuera hjälpmedel, såsom fimpask och miljötratt, 
för att minska nedskräpningen i avlopp.

Delmål 3.4 Senast 2025 ska mängden avfall som spolas ner i avlopp, s.k. fulspolning, minska med 10 %.

Uppföljning av mål 3.4:  

HMB följer idag upp hur mycket avfall som rensas från avloppet vid reningsverkens galler. Uppgifter från 2020 
används som basår för delmålet.  

Jämförelsetal: 

Mängd avfall som rensas från avlopp (kg/år)

Uppföljningsansvar:

HMAB

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.5.1 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.5

3.5.1 Följ upp och informera om mängd felsorterat farligt avfall

Delmål 3.5 Minska mängden farligt avfall som sorteras och hanteras felaktigt. 

Uppföljning av mål 3.5:  

Uppföljning av målet görs med hjälp av plockanalyser och samordnas med delmål 3.1och 3.3. 
Plockanalys ska genomföras år 2020 och följs därefter upp med nya plockanalyser vartannat år.

Jämförelsetal: 

Mängd felsorterat farligt avfall (%)

Uppföljningsansvar:
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4.5 Mål 4. Väcka barns och ungas nyfikenhet  

och vilja att minska sitt ekologiska fotavtryck.
Hässleholm har sedan flera år tillbaka jobbat aktivt med att öka kunskapen och nyfikenheten hos barn och unga 
angående miljö och resursoptimering. Exempelvis har Sopsamlarmonster tagits fram, som inte bara blivit en lokal 
utan även en nationell sensation. Flera projekt har gjorts och läromedel har tagits fram. Syftet med detta över-
gripande mål är att fortsätta öka den kunskap och nyfikenhet som byggs upp under skolåren så att den inte går 
förlorad när de unga går ut ur skolan.

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 4.1

4.1.1 Uppdatera och vidareutveckla befintligt material från förskola till högstadiet och sprid  
materialet till elever.

4.1.2 Personal från alla skolor bjuds in till en informationsträff en gång per år där utbildnings- 
material presenteras.

4.1.3 Vidareutveckla nya digitala lösningar som komplement till det informationsmaterial 
som finns.

4.1.4 Ta fram olika populärversioner av ROP:en anpassad för olika målgrupper.

4.1.5 Alla skolor som har mellanstadium ska erbjudas vara med i en tävling inom miljö och hållbarhet .

4.1.6 Ta fram anpassat utbildningsmaterial till olika gymnasieutbildningar och sprid materialet  
till elever.

4.1.7 Ta fram en barnbok om ROP:en och hållbarhet.

Delmål 4.1 Senast 2025 ska alla elever på ett lättillgängligt sätt kunna arbeta med frågor inom avfall, 
miljö och hållbarhet som en del av deras utbildning.

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

3.6.1 2025 Inom bef. uppdrag HMAB

3.6.2 2025 Inom bef. uppdrag HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 3.6

3.6.1
Uppföljning av upphandling sker så att man säkerställer att endast kvalitetssäkrat slam når 
åkermark. Vid ny upphandling ställs krav på entreprenör att följa Revaq vid spridning av slam 
på åkermark

3.6.2
Minst ett gemensamt uppströmsprojekt/uppströmskampanj per år mellan HMAB och miljö-
avdelningen för att minska koncentrationen av inkommande metall- och oljeföroreningar till 
avloppsreningsverken och avloppsslam.

Delmål 3.6 Ett aktivt och systematiskt uppströmsarbete bedrivs av HMAB i samarbete med tillsynsmyndigheter 
för att minska mängderna av oönskade ämnen i avloppsslam. 

Uppföljning av mål 3.6:  

Mängd (ton) avloppsslam som spridits på åkermark följs upp, samt att kvalitetssäkringen har efterlevts. År 2020 
används som basår i jämförelsen.

Jämförelsetal: 

Antal ton avloppsslam som spridits på åkermark

Uppföljningsansvar:
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Uppföljning av mål 4.2:  

”Grön flagg” är en certifiering som drivs av Håll Sverige Rent som publicerar vilka skolor och förskolor som 
certifierats på sin hemsida. Antalet skolor i kommunen som certifierats jämförs med det totala antalet skolor i 
kommunen.

Jämförelsetal: 

Andel skolor och förskolor som certifierats enligt ”Grön flagg” (%). 

Uppföljningsansvar:

HMAB i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

4.1.1 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

4.1.2 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB & Barn- och utbildningsförvaltningen

4.1.3 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

4.1.4 2022 Inom bef. uppdrag Arbetsgruppen för ROP:en

4.1.5 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

4.1.6 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

4.1.7 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

Uppföljning av mål 4.1:  

Delmålet ska följas upp med en enkätundersökning riktad mot pedagoger. Lämpligtvis utökas redan befintlig 
undersökning med en kompletterande fråga om tillgängliga informationsmaterial. 

Jämförelsetal: 

Andel pedagoger som anser att alla elever på ett lättillgängligt sätt kan arbeta med frågor inom avfall, miljö och 
hållbarhet. 

Uppföljningsansvar:

HMAB i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen.

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

4.2.1 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB

4.2.2 2021 Inom bef. uppdrag HMAB

4.2.3 Återkommande Inom bef. uppdrag Barn och utbildnings-förvaltningen & 
HMAB.

4.2.4 Återkommande Inom bef. uppdrag Barn och utbildningsförvaltningen & 
HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 4.2

4.2.1 Öka kunskapen om vad Grön flagg är genom informationsträffar en gång per år. 

4.2.2 Inför en miljöcoach som kan nyttjas vid certifiering enligt Grön flagg. 

4.2.3 Lyfta pilotförskolor som goda exempel. 

4.2.4 Belöna dem som under året fått Grön flagg-certifiering genom att t.ex. uppmärksamma dem 
vid ett lämpligt evenemang.  .

Delmål 4.2 Senast 2025 ska 50 % av alla skolor och förskolor vara certifierad enligt “Grön flagg”.
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

5.1.1 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

5.1.2 Återkommande Kräver utökat uppdrag HMAB 

5.1.3 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

5.1.4 2025 Kräver utökat uppdrag HMAB

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 5.1

5.1.1 Alla nyinflyttade ska få ett informationsutskick med instruktioner om avfallshanteringen och 
uppgifter om avfallsmängder i kommunen.

5.1.2 Genomför informationskampanjer som konkretiserar och visualiserar mängden avfall i syfte att 
minska mängden avfall. 

5.1.3 Utveckla kommunens hemsida för att synliggöra mängden avfall som uppkommer.

5.1.4 Utred möjligheten att väga och informera om varje hushålls avfallsmängder. 

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 5.2

5.2.1 Inspirera verksamheter och kommunala bolag/förvaltningar till återbruk genom olika kam-
panjer eller föreläsningar.

5.2.2 Genomför informationskampanjer till kommuninvånare.

5.2.3 Publicera en karta på kommunens hemsida där alla reparations- och återbruksverksamheter 
kan informera om sin verksamhet.

Delmål 5.1 Minst 80 % av kommunens vuxna invånare ska senast 2025 ha kunskap om 
hur mycket avfall som varje invånare i kommunen ger upphov till.

Delmål 5.2 Minst 80 % av kommunens vuxna invånare ska senast 2025 ha kunskap om 
var man kan vända sig för att få saker reparerade eller lämnade för återbruk.

Uppföljning av mål 5.1:  

Målet handlar om att öka den grundläggande kunskapen om vad varje invånare bidrar med i form av avfalls-
mängd. Uppföljning sker via enkätundersökning riktad mot invånare, förslagsvis via en komplettering via  
HMAB:s återkommande enkät. Uppföljningen ska samordnas med delmål 5.2. 

Jämförelsetal: 

Andelen av kommunens vuxna invånare som har kunskap om hur mycket avfall som varje invånare i kommunen 
ger upphov till (%).

Uppföljningsansvar:

HMAB

4.6 Mål 5. Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kommun och näringsliv för 
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4.7 Mål 6. Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kommunen.
De negativa aspekterna av nedskräpning påverkar alla tre delarna av hållbarhet – miljömässig, social och ekono-
misk. Miljömässig då det sprider gifter i naturen, haven, sjöarna och våra vattendrag, social då nedskräpning kan 
skapa otrygghet och ge en otrevlig stadsbild och ekonomisk då det varje år medför stora kostnader att samla upp 
skräp från allmänna platser. Dessutom skapar skräp ofta ännu mer skräp, d.v.s. risken att någon slänger något på 
en plats som redan är nedskräpad är större än att det slängs på en ren plats. Det finns med andra ord mycket att 
vinna på att arbeta för att minska och förebygga nedskräpningen.

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 6.1

6.1.1 Vid renovering eller nybyggnation av lekplatser ska monsterkällsortering införas.

6.1.2 Genomför regelbundna skräpmätningar där resultatet synliggörs för allmänheten.

6.1.3 Beräkna och presentera kostnaderna för att ta hand om nedskräpning.

6.1.4 Tillsätt en samverkansgrupp med syfte att minska nedskräpningen med hjälp av  
nudging-projekt.

6.1.5 Kartlägg behov av kärl och var det behövs fler avfallskärl på allmän plats. 

6.1.6 Genomför en utställning om nedskräpning. 

6.1.7 Plan för minskad nedskräpning tas fram.

6.1.8 Informera allmänheten om problematiken med Invasiva främmande arter.

Delmål 6.1 Senast 2025 ska nedskräpning på mark minska med 30 % 
 jämfört med skräpmätningen som gjordes 2019.

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

5.2.1 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kultur- och fritidsförvaltningen

5.2.2 Återkommande Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

5.2.3 2022 Kräver utökat uppdrag Kommunledningsförvaltningen

Uppföljning av mål 5.2:  

Målet handlar om att öka den grundläggande kunskapen om vad varje invånare kan göra för att förlänga livet på 
olika produkter genom reparation och återbruk. Ett viktigt första steg är att veta vart man kan vända sig.  Upp-
följning sker via enkätundersökning riktad mot invånare, förslagsvis via en komplettering via HMAB:s återkom-
mande enkät. Samordnas med delmål 5.1.

Jämförelsetal: 

Andelen av kommunens vuxna invånare som har kunskap om var man kan vända sig för att få saker reparerade 
eller lämnade för återbruk (%).

Uppföljningsansvar:

HMAB
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

6.2.1 2022 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

6.2.2 2022 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 6.2

6.2.1 Kartlägg hantering, mängd och kostnader för nedskräpning i naturen.

6.2.2 Ta fram åtgärdsplan för minskad nedskräpning. .

Delmål 6.2 Senast 2026 ska kostnaden för nedskräpningen i naturen minska med 25 %.

Uppföljning av mål 6.1:  

Under 2019 genomfördes en skräpmätning som utgör basår för delmålet. Uppföljning bör ske med nya skräpmät-
ningar enligt samma metoder på årsbasis. Återkommande skräpmätningar anges som aktivitet 6.1.2. 

Jämförelsetal: 

Antal skräpföremål per kvadratmeter (st./m2).

Uppföljningsansvar:

HMAB i samarbete med Tekniska förvaltningen

Uppföljning av mål 6.2:  

Tekniska förvaltningen kartlägger hantering och kostnader för nedskräpning i naturen 2022. Uppgifter från kart-
läggningen 2022 används som basår för delmålet.  

Jämförelsetal: 

Nedskräpning i naturen kr/år

Uppföljningsansvar:

Tekniska förvaltningen

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

6.1.1 Återkommande Kräver utökat uppdrag Tekniska förvaltningen

6.1.2 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB & Tekniska förvaltningen

6.1.3 2022 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

6.1.4 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

6.1.5 2023 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

6.1.6 2022 Inom bef. uppdrag HMAB & Tekniska förvaltningen

6.1.7 2023 Inom bef. uppdrag Tekniska förvaltningen

6.1.8 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB & Tekniska förvaltningen
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

7.1.1 Återkommande Inom bef. uppdrag. Tekniska förvaltningen

7.1.2 2025 Inom bef. uppdrag. Tekniska förvaltningen

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 7.1

7.1.1 Nedlagda deponiers påverkan ska övervakas och genomförda åtgärder ska löpande redovisas. 

7.1.2 Undersök möjligheten till Urban mining och likvärdiga metoder för att åtgärda äldre deponier.

Delmål 7.1 Äldre deponiers påverkan på deras närområden ska vara mindre år 2025 än idag. 

4.8 Mål 7. Minska äldre deponiers påverkan på mark och miljö. 
I Hässleholms kommun finns flera äldre deponier som inte längre är i bruk och som fortsatt riskerar påverka 
marken och miljön i deras närområden. Äldre deponier är exempel på förorenade områden som ingår i miljö- 
stadsbyggnadsförvaltningens arbete för att nå en giftfri miljö. Deponier har inventerats och i vissa fall har åtgärder 
redan skett. Det återstår ett långsiktigt arbete för att minska deponiers påverkan och ta hand om samhällets gamla 
synder. Åtgärder är kostsamma och behöver prioriteras utifrån var de gör störst nytta. En sammanställning över 
nedlagda deponier redovisas i bilaga 5.

Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

6.3.1 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB 

6.3.2 Återkommande Inom bef. uppdrag HMAB 

6.3.3 Återkommande Inom bef. uppdrag Kommunledningsförvaltningen

6.3.4 2022 Inom bef. uppdrag Alla verksamheter, förvaltningar och bolag.

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 6.3

6.3.1 Genomför en tävling för att öka deltagandet i skräpplockarveckan.

6.3.2 Ta fram informationsmaterial för att öka intresset för skräpplockarveckan.

6.3.3 Synliggöra på kommunens sociala medier vilka verksamheter, förvaltningar och bolag som är 
representerade.

6.3.4 Anmäl intresse och uppmuntra enheter och personal att delta i skräpplockarveckan.

Delmål 6.3 Senast 2025 ska alla kommunala verksamheter, förvaltningar och 
bolag vara representerade i Håll Sverige Rents skräpplockarvecka.

Uppföljning av mål 6.3:  

Uppföljning sker genom mätning av hur många av de kommunala verksamheterna som deltar i Håll Sverige 
Rents skräpplockarvecka.  

Jämförelsetal: 

Antal verksamheter, förvaltningar och bolag som är representerade (st.).

Uppföljningsansvar:

HMAB
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Aktivitet Tidplan Resurser Ansvarig

8.1.1 2022 Kräver utökat uppdrag Kommunstyrelsen

8.1.2 2022 Inom bef. uppdrag Respektive förvaltning 

8.1.3 2022 Inom bef. uppdrag HMAB

8.1.4 2022 Kräver utökat uppdrag Alla förvaltningar och bolag

AKTIVITETER SOM BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DELMÅL 8.1

8.1.1
Utse ansvarig enhet för rapporteringen som tar fram verktyg och underlag, informerar hur 
rapportering ska gå till och återkopplar resultatet av rapporteringen till respektive verksam-
het, förvaltning och bolag, i enlighet med bilaga 9. Uppföljningsstrategi. 

8.1.2 Alla verksamheter, förvaltningar och bolag rapporterar årligen in uppgifter enligt det verktyg 
som tas fram under aktivitet 8.1.1.

8.1.3 Ta fram en kort sammanfattning av ROP:en som beskriver vad respektive verksamhet, förvalt-
ning och bolag ska bidra med.

8.1.4 Utse och utbilda en kontaktperson inom varje kommunal verksamhet, förvaltning och bolag 
vad gäller arbetet med ROP:en. 

Delmål 8.1 Samtliga kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag ska fram till och med 2026 årligen 
rapportera till kommunstyrelsen på vilket sätt de bidrar till målens uppfyllande.   

Uppföljning av mål 7.1:

Uppföljning av delmålet görs genom att en årlig redovisning av vilka åtgärder som genomförts och vilka åtgärder 
som planeras att göras nästkommande år.  

Jämförelsetal: 

Antal åtgärder som genomförts för att minska påverkan från äldre deponier.

Uppföljningsansvar:

Tekniska förvaltningen

4.9 Mål 8. Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i samtliga  

kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag. 
För att lyckas implementera resursoptimeringsplanen måste många vara med och bidra. Många har varit med 
och bidragit till planens utformning men ännu fler behöver göra sin del för att målen ska uppnås. Tillsammans är 
kommunen stark! 
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Kommunens 

styrmedel
Enligt NFS 2020:6. 8 § ska en avfallsplan innehålla en redo-
görelse för de styrmedel som kommunen planerar att använda 
för att uppnå målen. Vissa av målen riktar sig mot den egna 
kommunorganisationen och då behövs personal inom den 
interna organisationen mobiliseras för att målen ska nås. 
Andra mål kan kommunen inte uppnå på egen hand, utan 
hjälp behövs av andra aktörer. Exempel på interna och externa 
mottagare för styrmedel är anställda, pedagoger, politiker, 
invånare, näringsliv (exempelvis byggbolag och handeln), 
föreningar, turister, pendlare, studenter, myndigheter, m.fl. 

Totalt sätt har följande styrmedel identifierats som möjliga att 
använda för att nå resursoptimeringsplanens mål. De styrme-
del som är särskilt angivna i en aktivitet är skrivna i fet stil:

Ekonomiska styrmedel: 
- Avfallstaxa 
- Bidrag (exempelvis stöd till föreningar)
- Vite
- Budgetarbete
- Avgifter 

Administrativa styrmedel:
- Förelägganden
- Krav i upphandlingar
- Renhållningsföreskrifterna
- Interna rutiner inom kommunen
- Lönekriterier
- Belöning för måluppfyllnad
- Krav i bygglov
- Fysisk planering 
- Villkor i tillstånd

Informativa styrmedel:
- Information vid tillsyn
- Informationskampanjer
- Sociala medier
- Intern och extern information via hemsidor. 
- Nudging
- Information i extern media

Stimulansfrämjande styrmedel:
- Projekt
- Tävlingar5 rsl
ag
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•  Avfallshierarkin/Avfallstrappan – ett EU-direktiv. 
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika 
behandlingsmetoder för avfall bör användas för att mini-
mera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirek-
tivet om avfall och är implementerad i svensk lagstiftning 
genom olika bestämmelser i miljölagstiftningen. Trappan 
består av fem steg: Minimera, återbruka, återvinna, ener-
giutvinna och deponera. 

•  Biogas – gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biolo-
giskt material. Biogas kan användas för energiproduktion 
eller, efter uppgradering (rening), som fordonsbränsle. 

•  Brännbart avfall – avfall som behandlas genom ener-
giutvinning. I Hässleholms kommuns fall på HMABs 
fjärrvärmeverk där det brännbara avfallet genom förbrän-
ning skapar fjärrvärme och el. 

•  Bygg- och rivningsavfall – avfall som uppstår vid 
nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller 
rivning av byggnad.

•  Energiutvinning/Energiåtervinning – tillvaratagande 
av el/värme som alstras i en anläggning för avfallsförbrän-
ning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning eller på en deponi.

•  Fastighetsnära insamling (FNI) – insamling av avfall 
vid fastigheten eller vid överenskommen eller anvisad 
plats inom rimligt avstånd från fastigheten.

•  Fulspolning – att spola ned saker som inte hör hemma i 
toaletten.

•  Förebyggande av avfall – åtgärder som vidtas för att 
förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall 
exempelvis genom minskad konsumtion, återbruk eller 
delat ägande.

•  Grovavfall – kommunalt avfall som är så tungt eller 
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det 
inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.

•  Kommunalt avfall – avfall som kommer från hushåll 
och liknande avfall från annan verksamhet, exempelvis 
butiker och restauranger.
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•  Kretsloppspark – med kretsloppspark avses en anläggning där återanvändning, återvinning och avfallssorte-
ring samlas.

•  Källsortering – sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel i 
hushållet.

•  Magneten* – en verksamhet bestående av tre delar, en återbruksbutik, en återvinningspunkt och ett maker- 
space som drivs av Hässleholms kommun och Hässleholm Miljö. 

•  Matavfall – livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsin-
dustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis ben, kärnor och skal.

•  Matsvinn – onödigt matavfall, d v s sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt sätt och 
ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.

•  Miljötratt – Miljötratten är ett hjälpmedel för att hushåll på ett enkelt sätt ska kunna källsortera använd 
matolja. Miljötratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska och försluts med ett lock.

•  Resursoptimeringsplan – resursoptimeringsplanen är Hässleholms kommuns variant på den avfallsplan 
som varje kommun ska ha enligt Miljöbalken. Resursoptimeringsplanen beskriver det gemensamma arbetet 
att utveckla avfallshanteringen inom Hässleholms kommun fram till år 2026.

•  Sopsamlarmonster – ett koncept, framtaget av Hässleholm Miljö, som på ett enkelt och roligt sätt engage-
rar barn i frågor om miljö, källsortering och hållbarhet. Idag används Sopsamlarmonstren av minst 750 olika 
verksamheter i hela Sverige.

•  Verksamhetsavfall – avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess, exempelvis vid en industri. I en 
verksamhet kan det uppstå både med kommunalt avfall jämförligt avfall och annat avfall än kommunalt avfall.

•  Återbruk – en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent, istället för att bli avfall, används igen för 
att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för eller en annan funktion som den kan anpassas 
för.

•  Återvinnande verksamhet – en märkning som kan uppnås av verksamheter som infört en sortering som 
av Hässleholm Miljö anses fullgod. 

•  Återvinningscentral/ÅVC – bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt 
avfall etc, samt kommunalt avfall. Ibland även med verksamhet för återanvändning.

*”Magneten” avvecklades 2020/2021
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Nuläges-

beskrivning

1 Nulägesbeskrivning – avfall som  

kommunen ansvarar för
Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av förhållanden i 
kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansätt-
ning. Denna nulägesbeskrivning ger en översiktlig beskrivning 
av Hässleholms kommuns befolkning, näringsliv och avfalls-
mängder. Statistik presenteras för avfall som kommunen an-
svarar för, d.v.s. kommunalt avfall och avfall som uppkommer 
i kommunens egna verksamheter. I kapitel 3 beskrivs även 
avfall som omfattas av producentansvaret kortfattat. 

1.1 Fakta om Hässleholms kommun

1.1.1 Befolkning, boende och bebyggelse

Hässleholms kommun bildades 1974 genom en sammanslag-
ning av flera kommuner. Kommunen ligger i Skåne län och 
består av 17 tätorter, varav Hässleholm är den största både till 
ytan och befolkningsmässigt. Kommunen är till landytan den 
största i Skåne och har en landareal på ca 1 276 km2 och en 
vattenareal på ca 3,7 km2. År 2015 användes den största delen 
av marken i kommunen till skogsmark. Därefter kommer 
åkermark, bebyggd mark och betesmark i fallande ordning. 

Befolkningsmässigt är Hässleholms kommun den femte störs-
ta kommunen i Skåne med drygt 52 000 invånare.1 I Tabell 1 
nedan presenteras fakta i siffror om Hässleholms kommun.   
Nästan 60 % av invånarna i Hässleholms kommun bor i små-
hus, 22 % i hyresrätt och 8 % i bostadsrätt. Den vanligaste 
storleken på ett hushåll i Hässleholm är två personer, därefter 
fyra, en och tre i fallande ordning.2  

1 Statistikmyndigheten SCB, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=1293&region2= [2019-04-18]
2 Statistikmyndigheten, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/
kommuner-i-siffror/#?region1=1293&region2= [2019-04-18]22
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Tabell 1  Fakta om Hässleholms kommun3

1.2 Näringsliv

2018 startade knappt 300 nya företag i Hässleholms kommun. Antalet har minskat med ca 3 procent jämfört med 
2016 vilket stämmer överens med resten av Sveriges kommuner. I Tabell 2 visas antalet etablerade företag i kommu-
nen, arbetsplatser i kommunen och anställda i Hässleholms kommun år 2018. 

Tabell 2  Antalet etablerade företag i kommunen, arbetsplatser i kommunen och  
anställda i Hässleholms kommun år 2018.4

Det fanns 21 st. arbetsplatser i kommunen med över 100 anställda år 2018. Bland de största arbetsgivarna i Häss-
leholms kommun är Hässleholms kommun, Region Skåne, Samhall AB, Bombardier Transportation Sweden AB, 
Apoteket AB och Försvarsmakten. Företaget med störst omsättning i Hässleholms kommun 2018 var Bergendahl 
Food AB.  

1.3 Insamlingssystem 

Alla hushåll, villor, fritidsboenden, samt flerfamiljshus, ska ha abonnemang för sophämtning enligt det kommunala 
renhållningsansvaret. Hösten 2016 infördes fyrfacksystem i Hässleholms kommun med syftet att få en bättre utsor-
teringsgrad, göra det enklare för hushållen och förbättra arbetsmiljön för chaufförerna. Med två fyrfackskärl samt 
påhängsboxar, kan hushållen i villor och fritidsboenden sortera ut elva olika avfallsfraktioner. Motsvarande fraktioner 
kan hämtas från flerfamiljshus med hjälp av olika lösningar av kärl, underjordsbehållare och containrar.  

Utöver insamling från fastigheter har hushållen även möjlighet att lämna sitt avfall på en av kommunens återvin-
ningscentraler; Vankiva, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv. Återvinningscentralerna beskrivs närmare 
i bilaga 3.

3 Källa tillgänglig: https://www.hassleholm.se/kommun-och-politik/fakta-om-kommunen.html [2019-04-18]

Kategori Antal

Etablerade företag i kommunen Ca 5 400 st.

Arbetsplatser i kommunen 5 930 st.

Anställda i Hässleholms kommun Ca 4 500 pers.

Kategori Antal

Folkbokförda (2018) 52 121 pers.

    - Varav kvinnor 25 836 pers.

    - Varav män 26 285 pers.

Befolkningstäthet 41,1 inv./km2

Bor och arbetar i kommunen (2017) 16 493 pers.

Pendlar in i kommunen (jobbar i kommunen men bor i en annan kommun) (2017) 5 673 pers.

Pendlar ut från kommunen (bor i kommunen men jobbar i en annan kommun) (2017) 7 487 pers.
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2 Avfallsslag och mängden avfall som kommunen ansvarar för
Nedan presenteras avfallsmängder av olika avfallsfraktioner som samlades in 2015-2018 i Hässleholms kommun. All 
statistik har hämtats från Avfall Webb5 om inte annat framgår. 

2.1 Mat- och utsorterat brännbart avfall

År 2018 samlades 8 238 ton mat- och utsorterat brännbart avfall in från hushållen i Hässleholms kommun varav 
3 615 ton var matavfall och 4 623 ton var utsorterat brännbart avfall. Det motsvarar i genomsnitt 158 kg mat- och 
utsorterat brännbart avfall per invånare varav 69 kg matavfall och 89 kg utsorterat brännbart avfall. Totalt i hela 
Sverige var genomsnittet samma år för insamlat mat- och utsorterat brännbart avfall per invånare 208 kg/invånare 
varav ca 42 kg matavfall och 166 kg utsorterat brännbart avfall per invånare. 

Mängden mat- och utsorterat brännbart avfall per invånare i Hässleholms kommun har minskat med ca 20 % sedan 
2015, trots att invånarantalet har ökat med ca 1 000 personer. Detta är antagligen tack vare införandet av fyrfacksin-
samlingen som infördes 2016. I samband med detta syns även att körsträckan från insamling av mat- och utsorterat 
brännbart avfall per invånare minskade avsevärt mellan 2016 och 2017. Allt insamlat utsorterat brännbart avfall per 
invånare går till förbränning och allt insamlat matavfall går till en biogasanläggning. Se sammanställd information i 
Tabell 3 nedan. 

Tabell 3 Insamlat mat- och utsorterat brännbart avfall i Hässleholms kommun 2015-2018. 

2.2 Grovavfall inkl. trädgårdsavfall

År 2018 samlades totalt drygt 24 000 ton grovavfall in i Hässleholms kommun. Detta motsvarar ca 469 kg/invånare. 
Inget grovavfall gick till deponering 2018. Ungefär 20 % av grovavfallet (exkl. trädgårdsavfall) gick till materialåter-
vinning och 80 % till förbränning. Ungefär 30 % av trädgårdsavfallet gick till central biologisk behandling och 70 % 
till förbränning. 84 ton av grovavfallet gick till återanvändning. I Tabell 4 nedan sammanställs vilken typ av grovav-
fall samt vilka mängder som samlades in i Hässleholms kommun 2015-2018. 

5 https://www.avfallweb.se/

2015 2016 2017 2018

Matavfall (ton) 3 778 3 699 3 560 3 615

Utsorterat brännbart avfall (ton) 6 416 6 683 5 120 4 623

Mat- och utsorterat brännbart avfall (ton) 10 194 10 382 8 680 8 238

Utsorterat brännbart avfall till förbrännings- 
anläggning (ton) 6 416 5 891 5 120 4 623

Matavfall till central biogasanläggning (ton) 3 778 3 699 3 560 3 615

Körsträcka för insamling av mat- och utsorterat  
brännbart avfall (km) 3 206 560 3 206 560 270 204 270 204
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Tabell 4 Insamlat grovavfall i Hässleholms kommun 2015-2018.  

2.3 Farligt avfall

År 2018 samlades totalt drygt 2 800 ton farligt avfall in i Hässleholms kommun. Detta motsvarar ca 54 kg/invånare. 
I Tabell 5 nedan sammanställs vilken typ av farligt avfall samt mängder som samlades in i Hässleholms kommun 
2015-2018. 

Tabell 5 Insamlat farligt avfall i Hässleholms kommun 2015-2018 . 

2015 2016 2017 2018

Material och produkter från hem och fritid (loppis)  
till återanvändning (ton) 76 43 42 22

Textil till återanvändning (ton) 31 85 47 62

Grovavfall från hushåll inkl trädgårdsavfall och  
konstruktionsmaterial (ton) 11 112 10 275 13 695 12 176

Wellpapp (ton) 257 276 290 327

Metallskrot (ton) 961 1 039 983 706

Däck, producentansvar (ton) 58 75 54 52

Gips - endast materialåtervinning (ton) 94 132 123 119

Trädgårdsavfall (ton) 2 428 4 373 4 943 4 253

Träavfall, ej impregnerat virke (ton) 2 489 2 423 2 535 2 530

Brännbart avfall (ton) 2 428 2 362 2 411 1 857

Konstruktionsmaterial (ton) 2 337 1 980 2 328 2 328

Ej brännbart/inert avfall (ton) 60 51 29 4

Totalt (ton) 22 331 23 114 27 480 24 436

2015 2016 2017 2018

Farligt avfall (ton) 765 622 825 1 003

Småkemikalier (kg) 1 4 6 1

Vattenbaserad färg (ton) 57 54 52 53

Lösningsbaserad färg (ton) 37 38 44 51

Oljehaltigt avfall (ton) 44 28 14 118

Tryckimpregnerat trä (ton) 245 288 321 321

Asbest (kg) 114 118 95 113

Övrigt farligt avfall från hushåll (ton) 269 376 295 446

Elavfall, exkl. batterier (ton) 642 652 656 659

Bärbara batterier (ton) 17 18 19 15

Bilbatterier (ton) 34 38 34 30

Totalt (kg) 2 225 2 236 2 361 2 810
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2.4 Nedlagda deponier 

Nedlagda deponier beskrivs i bilaga 5. 

3 Avfall som omfattas av producentansvar
Hässleholms kommun är ansvarig för att samla in, transportera och återvinna eller bortskaffa kommunalt avfall som 
uppstår i kommunen. För förpackningar, returpapper, bilar, däck, läkemedel, elektroniska och elektriska produkter 
gäller dock producentansvar. Det innebär att de som har producerat dessa produkter ansvarar för att de samlas in och 
återvinns på rätt sätt. Nedan beskrivs dessa produkter kortfattat och i det fall det är möjligt presenteras även avfalls-
mängderna i Hässleholms kommun. 

3.1 Förpackningar

År 2018 hade 9 515 hushåll i flerbostadshus fastighetsnära insamling med mer än två fraktioner i Hässleholms kom-
mun. Motsvarande siffra för hushåll i en- och tvåfamiljshus var 17 587 st. Anslutningsgraden till fyrfackssystemet 
gick upp till 100 % år 2018 (året innan låg anslutning på 95 %). 

Det insamlades totalt drygt 2 600 ton förpackningar i Hässleholms kommun år 2018. Detta motsvarar ca 50 kg/
invånare. I Tabell 6 nedan sammanställs insamlade mängder förpackningar i Hässleholms kommun 2015-2018.

Tabell 6 Insamlade mängder förpackningar i Hässleholms kommun 2015-2018.

Hässleholms kommun har avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för insamling av förpackningar 
och Svensk glasåtervinning för insamling av glasförpackningar.

3.2 Returpapper

Returpapper samlas in i kombination med förpackningar via fastighetsnära insamling från flerbostadshus samt en- 
och tvåfamiljshus.

Det insamlades totalt ca 1 500 ton returpapper i Hässleholms kommun år 2018. Detta motsvarar ca 29 kg/invånare. 
I Tabell 7 nedan sammanställs insamlade mängder returpapper i Hässleholms kommun 2015-2018.  

Tabell 7 Insamlade mängder returpapper i Hässleholms kommun 2015-2018. 

Hässleholms kommun har avtal med TMR förpackningsinsamling för insamling av returpapper. 

3.3 Bilar

Bilproducenterna ska utan kostnad ta emot eller anvisa en plats för att ta emot uttjänta bilar. Det finns fyra företag 
som tar emot uttjänta bilar i Hässleholms kommun: AD Bilverkstad Hässleholm Bilskrot, Bilskrot Hässleholm 
EKONEX, Sten Norbergs Bil AB och Tyringe Bildemontering AB. 

3.4 Däck

Svensk däckåtervinning AB ansvarar för insamling och återvinning av alla uttjänta däck. Privatpersoner kan lämna 
in däck till bilverkstäder som ska ta emot däcken utan extra kostnad. Däcken materialåtervinns till andra gummipro-
dukter, t.ex. till konstgräsplaner och lekplatser. 

2015 2016 2017 2018

Glasförpackningar (ton) 834 984 1 066 1 013

Pappersförpackningar (ton) 542 633 807 788

Plastförpackningar (ton) 284 378 579 619

Metallförpackningar (ton) 164 171 258 244

Totalt (ton) 1 824 2 166 2 710 2 664

2015 2016 2017 2018

Returpapper (ton) 1 752 1 695 1 689 1 479Förs
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3.5 Läkemedel

Alla apotek har en skyldighet att ta emot och omhänderta överblivna och utgångna läkemedel. Detta gäller både 
läkemedel som är receptförskrivet och receptfritt. Läkemedlet ska läggas i genomskinliga plastpåsar och sedan lämnas 
in till ett apotek. Sprutor, kanyler och insulinpennor köps med en safe-box kanylbehållare som sedan kan användas 
vid inlämning. 

3.6 Pantburkar

År 2018 pantades 9 006 936 burkar och pet-flaskor i Hässleholms kommun. Det motsvarar i snitt 173 burkar och 
pet-flaskor per person. Enligt pantamera.nu motsvarar det lika mycket energi som går åt för att rosta 2 659 brödskivor
eller lika mycket energi som det går åt till att tvätta 55 tvättar i 40 grader. Genom att tillverka en aluminiumburk 
från återvunnet material istället för ny råvara sparas 95 % energi.6

3.7 Elektronikavfall och batterier

Hässleholms kommun har avtal med El-kretsen för insamling av el-avfall i kommunen. El-kretsen är en bransch-
organisation skapad av elektronikproducenterna för att underlätta insamlingen och återvinningen av el-avfall. Det 
insamlade el-avfallet transporteras till specialiserade återvinningsanläggningar för demontering. Därefter tas miljöfar-
liga komponenter om hand och de kvarvarande beståndsdelarna förädlas till nya råvaror eller energi. 

2018 insamlades totalt 751 192 kg el-avfall i Hässleholms kommun. Det motsvarar ca 14,4 kg per invånare. Fördel-
ningen mellan olika typer av el-avfall visas i Tabell 7.

Tabell 8 Mängder el-avfall i Hässleholms kommun 2018.7

6 Pantamera https://pantamera.nu/pantsystem/statistik/sa-pantar-ni-i-din-kommun/ [2019-07-08]
7 El-kretsen Hållbarhetsrapport  https://www.el-kretsen.se/pressrum/#press_id_svensk  [2019-07-08]

Kilo Kg/invånare

Diverse elektronik (exkl. inbyggda batterier) 351 643 6,75

Kylskåp och frysar 135 300 2,60

Vitvaror exkl. kylskåp och frysar 232 879 4,47

Batterier (inkl. inbyggda batterier) 16 329 0,31

Gasurladdningslampor (lysrör) 6 843 0,13

Icke gasurladdningslampor 4 217 0,08

Professionell elektronik 1 150 0,02

Totalt 751 192 14,41
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Avfallsanläggningar i kommunen

Avfallsanläggningar i kommunen

Återvinningscentraler 

Det finns sex stycken bemannade återvinningscentraler 
(ÅVC:er) i Hässleholms kommun som tar emot källsorterat 
avfall. Utöver den största, Vankiva, finns även Bjärnum, 
Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv. 

Sedan 1 januari 2019 tar de bemannade ÅVC:erna endast emot 
avfall i genomskinliga säckar. Syftet är att göra avfallet synligt 
och på så sätt öka källsorteringsgraden och skapa en bättre 
arbetsmiljö för personalen på anläggningarna. 

Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms 
kommun kan kostnadsfritt lämna upp till tre kubikmeter 
sorterat avfall per dag. Det motsvarar ungefär ett personbilssläp. 
Större mängder kan lämnas mot en avgift på ÅVC:n i Vankiva. 
Upp till fyra gånger per år kan privatpersoner dessutom beställa 
hämtning av grovavfall, textil och deponi, farligt avfall och 
matfett. 

Företag och verksamheter betalar en avgift för att lämna avfall 
på ÅVC:erna då detta inte ingår i företagsabonnemanget. 

Avloppsreningsverk

Hässleholms Vatten AB har ansvar för kommunens allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar, ledningsnät och avlopps-
rening. I januari 2021 blev Hässleholms Vatten och Hässle-
holm Miljö ett bolag. Vi ansvarar för att leverera kranvatten 
och hantera spill- och dagvatten. Vi sköter även kommunens 
drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna 
VA-ledningar. Med hjälp av reningsanläggningarna runt om i 
kommunen hjälper vi till att hålla sjöar och vattendrag rena 
och friska.

Hässleholms Kretsloppscenter

I Vankiva, strax norr om Hässleholm, ligger Hässleholms krets-
loppscenter (HKC). Där erbjuds mottagning av flera sorters 
avfall, bland annat förorenade jordar från bygg- och anlägg-
ningsprojekt, väg- och saneringsprojekt, slam från dagvatten-
brunnar och industriverksamheter, rivningsavfall, brännbart 
verksamhetsavfall och trä- och trädgårdsavfall.

På HKC läggs stort fokus på att hantera och behandla avfall på 
ett miljöriktigt och effektivt sätt. Bland annat utvinns metangas 
från deponierna och ett eget reningsverk hanterar och renar det 
lakvatten som bildas på anläggningen. 

Det inkomna materialet bearbetas och hanteras i största möjliga 
mån för att optimera resurshanteringen. Biobränsle produceras 
exempelvis av trä- och trädgårdsavfall, asfalt processas för att 
återanvändas som bärlager och jordmassor sorteras och siktas 
för att minska mängden material som deponeras.3
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Magneten 2020 

Våren 2020 beslutade kommunen sig för att lägga ner sin del av verksamheten vilket innebar för stora lokaler och 
resursbrist för återbruksbutik och återvinningspunkt. Magneten avvecklas  under 2020/2021.

Magneten har gett oss oerhört mycket erfarenhet, kunskap och material att bygga vidare på. Vi ska fortsätta ställa om 
och förändra för en hållbar framtid. Vi ska fortsätta optimera och skapa möjligheter för återbruk, minimering och 
minskade mängder avfall, och därmed klättra på avfallstrappan.

Fjärrvärmeverket i Hässleholm

Förbränning av avfall för produktion av värme och el sker vid Beleverket i Hässleholm som drivs av Hässleholm Mil-
jö AB. Verket kombinerar förbränning av avfall med biobränslen i separata pannor. För närvarande har avfallspannan 
en effekt på 18 MW värme och ca 1,5 MW el. 

Beleverket fick under 2019 ett förnyat tillstånd med utökad panneffekt och ökad mängd årlig avfallsförbränning. De 
nya villkoren anger möjlighet att öka avfallsförbränningen till 30 MW eller förbränning av 70 000 ton avfall, samt 
el- och värmeproduktion av total installerad effekt om högst 138 MW. 

Under 2019 installeras en ny ackumulatortank med syfte att effektivisera verket och bättre ta till vara på värmepro-
duktionen av avfallsförbränningen.

Avfall i andra planer

Översiktsplan

Översiktsplanen anger hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur bebyg-
gelsen kan utvecklas och bevaras. Hässleholms kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2007-05-02, 
men en ny är under framtagande och förväntas antas 2020. 

I den nuvarande översiktsplanen finns ett stycke, under rubriken ”Strategi för teknisk försörjning”, som handlar om 
avfall i kommunen. Där framgår att HKC är av regional betydelse för sortering, behandling av kompost och efter-
behandling av trä och plast. Dessutom lyfts utveckling av biogas som energibärare fram som något som bör beaktas 
som en del av ett miljövänligare energisystem. 

År 2007 då översiktsplanen antogs var potentialen för biogas outnyttjad i Hässleholms kommun. Sedan drygt fem år 
skickas dock allt matavfall till biogasanläggningen i Mörrum i Karlshamns kommun, som ägs av Västblekinge Miljö 
AB. Där torrötas matavfallet och omvandlas bl.a. till fordonsgas. En påse matavfall räcker till en busstur på 2,5 km. 
Det som inte blir till gas blir istället produkter som återanvänds i kretsloppet, t.ex. kompostjord.  

I översiktsplanen pekas HKC ut som ett starkt allmänt intresse och därför är det viktigt att åtgärder som kan hindra 
anläggningens utveckling inte får företas.  

Detaljplaner

I planbeskrivningen som hör till planhandlingarna finns under rubriken ”Planförslag” en underrubrik som heter 
”Teknisk försörjningen” där avfallshantering/källsortering är en av de frågor som avhandlas.

Framtida behov

Framtidsplan

Hässleholms kommun har tagit fram en framtidsplan för Hässleholms stad som är en fördjupning av Hässleholms 
kommuns kommuntäckande översiktsplan. Den blev antagen av kommunfullmäktige 2018-06-25. 

Framtidsplanen baseras på målbilden om att Hässleholms stad ska vara en nationell knutpunkt och tillväxtmotor, en 
ung och urban stad samt en grön och robust stad. 

Även i framtidsplanen tas avfall upp i ett stycke där det beskrivs att målet är att minska avfallsmängderna och öka 
andelen återvunnet material. Detta ska även gälla för matavfall. För att underlätta för medborgarna att mat- och 
källsortera ska hänsyn tas till avfallshanteringens transportbehov samt markbehov för sorteringsutrymmen, både på 
allmän plats och på kvartersmark. 

Framtidsspaning 

Effekten av en lång period av högkonjunktur är tydlig med stora avfallsströmmar från handeln, tillverkningsindu-
strin och privatpersoners konsumtion. Även avfallsströmmar som uppkommer i byggsektorn och i samband med 
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infrastrukturprojekt har varit stora vilket syns genom ökning av exempelvis förorenade jordar, asfalt, rivningsrester 
som tegel och betong och farligt avfall som t.ex. asbest.  

En stor efterfrågan inom detaljhandeln syns också på avfallsmängderna då wellpapp, lastpallar och övrigt emballage-
virke har ökat kraftigt under många år. 

I Hässleholms kommun kan avfallsproducenterna grovt delas in i följande segment:  
•  En grupp som består av hushåll och detaljhandel. Dessa avfallsmängder hanteras genom fastighetsnära insamling 

respektive ÅVC för privatpersoner och företag. 
•  Tillverkningsindustri, som genererar olika typer av avfall som metallskrot, slip- och blästerdamm, oljeslam, 

vattenbaserat slam och olika typer av emballage. 
•  Ytterligare en grupp som genererar avfall som hanteras av HMAB, alternativt av privata åkerier och container-

uthyrare. Avfallet kommer från vitt skilda verksamheter, som kontor, skolor, verksamheter och tillfälliga aktiviteter 
som mässor, festivaler mm.

•  Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet som till stora delar består av trä, skrot, förorenade jordar, brännbart 
och el-avfall (kabel, aggregat, motorer m.m.).

Om högkonjunkturen skulle vända, kommer vissa avfallsflöden minska. Antagligen kommer det först och främst att 
synas inom detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

I Hässleholms kommun har byggandet under många år haft en svag utveckling. De senaste två åren har dock bo-
stadsbyggandet och nyproduktion inom handeln tagit fart. Bland annat handlar det om T4-området, Stobyvägens 
norra del, Kärråkra och Finjasjöpark. Planer finns även på att återuppta utvecklingen av området Hässleholm Nord, 
vilket är ett område tänkt för logistik och lager. Så länge byggtrenden håller i kommer det troligtvis också att synas i 
avfallsmängderna från byggsektorn. 

Aktuella förändringar i lagstiftning

Vid tidpunkten för framtagande av resursoptimeringsplanen sker flera förändringar i lagstiftningen inom avfalls-
området som antingen är under genomförande eller kan uppstå inom de närmaste åren och som har en direkt eller 
indirekt påverkan på förutsättningarna för kommunen att bedriva avfallsverksamhet. 

Tillståndspliktiga insamlingssystem

Krav på tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningar är under genomförande. Kortfattat är innebörden att 
de som samlar in förpackningar behöver tillstånd av Naturvårdsverket. För att erhålla tillstånd ställs flera nya krav, 
bl.a. att insamling ska ske bostadsnära och att systemet ska vara nationellt. Då inga insamlingssystem hittills fått 
tillstånd är kravet på tillståndspliktiga insamlingssystem uppskjutet till 1 januari 2023. Läget är för närvarande så 
osäkert att det inte går att dra tydliga slutsatser hur de nya kraven påverkar den fastighetsnära insamling av förpack-
ningar som HMAB utför idag. 

Producentansvar för returpapper avskaffas

Producentansvaret för returpapper tas bort från och med den 1 januari 2022 och returpapper blir då ett kommunalt 
avfall. Det betyder att kommunerna måste säkerställa att det utsorterade papperet kan lämnas i kommunens insam-
lingssystem så att det kan materialåtervinnas. HMAB har redan idag  en infrastruktur för insamling av returpapper, 
vilket begränsar förslagets påverkan på avfallshanteringen i Hässleholms kommun.

Nytt producentansvar för textil

Regeringen utreder ett införande av producentansvar för textil. Utredningen planeras att redovisas i december 2020. 
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa 
direktiv (avfallsdirektivet), återfinns krav om att medlemsstaterna ska införa separat insamling av avfall för textilier 
senast den 1 januari 2025. Om producentansvar implementeras i enlighet med den pågående utredningen förväntas 
mängden utsorterat brännbart avfall som samlas in genom kommunens ansvar att minska.

Krav på utsortering för bygg- och rivningsavfall

Från den 1 augusti 2020 gäller nya bestämmelser för den som hanterar bygg- och rivningsavfall vilket medför ökade 
krav på att sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Bygg- och rivnings-
avfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet räknas som kommunalt avfall som kommunen ansvarar för 
att samla in och omhänderta. Kombinationen av förändringen av kommunalt avfall och de nya kraven på utsortering 
av bygg- och rivningsavfall ställer i huvudsak ökade krav på kommunens insamling av bygg- och rivningsavfall. 
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Inledning

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) ska varje 
avfallsplan (nedan kallat resursoptimeringsplan) innehålla en 
uppföljning av föregående plan. Uppföljning utgör ett viktigt 
underlag i samband med att en ny resursoptimeringsplan tas 
fram. Syftet är att kommunen på så sätt kan dra lärdom av 
hur den föregående planen har fungerat samt vilka eventuella 
förbättringspotentialer som finns. 

Mål

Hässleholms kommuns nuvarande resursoptimeringsplan gäller 
2014-2020 och visionen med planen är att ”Hässleholm 2020 
är Skånes vintagecentrum”. Planen är uppdelad i två över-
gripande mål med mer specifika mål samt aktiviteter under. 
Målen och aktiviteterna presenteras nedan:

Övergripande mål: 
1.  Fram till 2020 vill Hässleholm förebygga och minska avfall 

och återanvända sopor.

Specifikt mål:
1.1. Fram till 2020 vill Hässleholm minska mängden upp-

kommet avfall och utveckla olika sätt att ta tillvara och 
återanvända produkter så att deras livslängd förlängs.

Aktiviteter:
• Byggande av en återbrukspark.
• Samarbete med kommunens alla skolor.
•  Samarbetsprojekt mellan kommunens förvaltningar och 

bolag med syfte att förebygga avfall.

Övergripande mål:
2.  Fram till 2020 vill Hässleholm öka andelen sopor som

materialåtervinns. 

Specifikt mål:
2.2  Fram till 2020 vill Hässleholm öka andelen avfall som

behandlas genom materialåtervinning.

Aktiviteter: 
•  Utveckling av källsortering i det offentliga rummet och i 

alla lokaler där kommunen driver verksamhet.
• Enklare insamlingssystem.
• Bra service på återvinningscentralerna.
• Miljövänligare hantering av matavfallet.
• Mer återvinning av fett och fosfor.
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Uppföljning av aktiviteter

Målen i resursoptimeringsplanen 2014-2020 är inte direkt mätbara och det är därför svårt att genom uppföljning 
säga om målen har uppfyllts eller inte. Däremot går det att titta på vilka aktiviteter som har genomförts. Nedan 
presenteras ett urval av de aktiviteter som har genomförts i syfte att försöka uppnå målen. 

Återbrukspark*

Återbruksparken Magneten invigdes i augusti 2018. Magneten är ett samarbete mellan Hässleholm Miljö AB 
(HMAB) och RSFI (Resurs, språk, friskvård och integration). Återbruksparken består av tre delar: ett ”maker-space”
 där besökare har möjlighet att vara kreativa och skapa eller laga saker som de tagit med sig eller bytt genom åter-
bruksbutiken, en återvinningspunkt som är ett komplement till kommunens återvinningscentraler samt en åter-
bruksbutik där besökaren kan fynda second hand eller lämna något de själva vill bli av med. Dessutom har RSFI 
påbörjat kurser i möbelrenovering, cykelreparationer och sömnad på Magneten. 

Samarbete med skolor

HMAB har gjort en stor satsning på att få in avfallslära i skolorna och bl.a. tagit fram mycket material till skolorna. 
Fokus ligger på olika nivåer beroende på vilken årskurs materialet är riktat. I förskolan börjar barnen med att lära 
sig hur de ska källsortera för att sedan i lågstadiet gå vidare till att prata om varför de ska källsortera och slutligen i 
mellanstadiet lär de sig om avfallstrappan och hur de kan bli mer energismarta. 
Som ett pedagogiskt material för förskolan togs Sopsamlarmonster fram för varje fraktion med syftet att göra avfall 
och sortering roligare för barnen. Genom en namntävling fick barnen vara med och döpa de olika monstren. Sop-
samlarmonstren blev en succé! Material om och med Sopsamlarmonstren ökar hela tiden och finns lättillgängligt för 
barn och pedagoger att hämta på skolhemsidan mittavtryck.se. Flera förskolor runt om i Sverige har hört av sig och 
tagit del av monstermaterialet. 

Skåpet TaGe togs fram som ett hjälpmedel för att minska miljöpåverkan men också för att underlätta ekonomiskt 
för familjer. Genom att etablera Skåpet TaGe i ett befintligt skåp på förskolan eller i skolan så kan föräldrar och barn 
byta kläder med varandra på ett enkelt sätt. HMAB har informerat skolledning och lärare om projektet och därmed 
fått upp skåp på ett flertal skolor och förskolor i kommunen.

Våren 2015 genomfördes ett samarbete mellan HMAB och elever i årskurs fyra och fem på Kyrkskolan i Hässle-
holm. Samarbetet gick ut på att eleverna fick vara med och förändra miljön på avfallsanläggningen i Vankiva i ett 
praktiskt arbete där de målade upp avfallstrappan på en mur. Projektets syfte och mål var att öka kunskapen kring 
miljö och hållbar utveckling i skolan genom att lära ut om avfallstrappan och källsortering på avfallsanläggningen i 
Vankiva. Ett annat syfte var även att få avfallstrappan synliggjord för allmänheten som besöker anläggningen samt att 
göra den tillgänglig vid studiebesök i ett pedagogiskt syfte. 

Källsortering på kontor

Med syftet att förbättra sorteringssystemet på arbetsplatser och möjliggöra att mer återvinns av kontorsavfallet, star-
tade HMAB ett pilotprojekt på kontorsarbetsplatsen vid Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Papperskorgar på 
rummen byttes ut mot fullt sorteringssystem i korridorer, konferenser och köksutrymmen. Denna justering ledde till 
att det brännbara avfallet minskade. Dessutom minskade åtgången av plastpåsar då de inte längre behövdes till alla 
rum. Källsorteringen i köksutrymmena har ökat då alla material sorteras i sin fraktion och behållaren för brännbart 
har bytts ut till en liten istället för en stor hink.

Källsorteringsguide

HMAB har tagit fram en källsorteringsguide, i form av en broschyr, med information och tips på sortering för att 
öka intresset hos kunderna. Broschyren innehåller bilder från skolor och verksamheter i kommunen för att öka den 
lokala förankringen och få en igenkänningsfaktor som motiverar kunderna till att källsortera på sin arbetsplats eller 
skola. Detta är ett pågående projekt som betar av verksamheter och skolor efterhand. 

Enklare insamlingssystem

För att underlätta sortering och mellanlagring för hushållen samt för att förbättra arbetsmiljön för chaufförerna och 
öka utsorteringsgraden, infördes fyrfackssystem hösten 2016. Som en del av utredningen inför bytet startades två 
försöksområden upp i september 2014 med fyrfack som modell. Detta försöksprojekt syftade till att ta reda på vilken 
fraktionsindelning och vilket tömningsintervall som lämpade sig i Hässleholms kommun. Systemet med fyrfack är 
enklare för både kunder och chaufförer då allt kan sorteras i kärlen och man slipper extra hinkar och säckar samt en 
mellanlagring i exempelvis sitt garage.

HMAB möttes av både ris och ros från kunderna i samband med bytet, men i det stora hela gick övergången till det 
nya systemet bra. En stor anledning till detta beror antagligen på att en stor kampanj genomfördes i samband med 
införandet. Direktkontakt med kunder utanför mataffärer i hela kommunen och på marknader, direktpost med 
tävling och reklam på bussar är några exempel på marknadsföring som genomfördes. 

*”Magneten” avvecklas 2020/2021
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Farligt avfall är en fraktion som vid plockanalyser ses i relativt stora mängder i andra fraktioner. Som en del i det 
nya insamlingssystemet togs en lösning på problemet fram. Genom att plocka bort deponi som en fraktion i kärlet 
minskade felsorteringen. Deponi, farligt avfall och matfett ska nu istället budas i den röda miljöboxen. 

Vid införandet av det nya insamlingssystemet ingår nu också ett visst antal matavfallspåsar varje år. Dessa delas ut lö-
pande efter beställning av kund under året för att minska felsorteringar i matavfall genom felförpackning i plastpåsar. 

Mer återvinning av fett och fosfor

Slammet som töms från fettavskiljare lämnas hos C4 energi i Karpalund där det omvandlas till biogas. Tidigare har 
många verksamheter inte haft fettavskiljare eller har de haft fettavskiljare som töms av andra än kommunen. Slam 
från fettavskiljare räknas som kommunalt avfall och omfattas därför av det kommunala monopolet. På grund av detta
startades en arbetsgrupp för ändamålet att öka återvinningen av fett och minska påfrestningarna på ledningsnätet. 
Gruppen, bestående av HMAB, Hässleholms Vatten, Hässleholms teknik, Stadsbyggnadskontoret och Miljökonto-
ret, har tagit fram en gemensam broschyr kring information om tömning och regler vad gäller fettavskiljare. 

Hässleholms Vatten har skickat ut broschyren till alla verksamheter i Hässleholms kommun som på något sätt han-
terar livsmedel. Dessutom har HMAB haft frukostseminarium med de stora fastighetsbolagen i kommunen som har 
fettavskiljare. Det har gjorts en inventering av vilka fettavskiljare som finns och dessa har lagts in i verksamhetssyste-
met så att de finns listade för tömning. Tack vare detta töms fler fettavskiljare vilket medför att mer avfall skickas till 
biogasanläggningen i Karpalund. Förhoppningen är att detta på lång sikt minskar påfrestningarna på ledningsnätet 
så att kostnaden för exempelvis spolningar kan minska. 

Styrkor och förbättringspotential

Som en del av uppföljningen av resursoptimeringsplanen 2020 har arbetsgruppen för den nya planen tittat på vilka 
styrkor samt förbättringspotential det finns med den gamla att ta med till den nya. Nedan listas dessa: 

•  Den nuvarande resursoptimeringsplanen fokuserar mycket på HMAB:s arbete. I den nya planen bör hela kom-
munen involveras.

•  Planen bjuder in till läsning och är inte så tung. Den bör dock bli mer konkret och sammanhängande, bl.a. 
genom att göra målen mätbara och förtydliga vem som ansvarar för uppföljning.

•  För att göra planen mer lättillgänglig för kommuninvånarna bör det tas fram en populär-version. Det hade även 
varit bra att ta fram kortare versioner av planen som är anpassade till respektive förvaltning för att göra planen 
mer användarvänlig. 

• Det är bra att förtydliga med hjälp av konkreta exempel.
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Nedan sammanfattas uppgifter om nedlagda kommunala depo-
nier i Hässleholms kommun. Detta dokument utgör en bilaga 
till den gemensamma resursoptimeringsplanen för Hässleholms 
kommun. Enligt kraven i Naturvårdsverkets Föreskrifter och 
allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 
2020:6) ska kommunerna inventera och riskklassa samtliga 
kända deponier inom kommunens gränser. Inventering och 
riskklassning har genomförts utifrån prioriteringen att  Hässle-
holms kommun ska antas ha avhjälpandeansvaret för deponier-
na. För tre deponier ansvarar HMAB för avhjälpandet, dessa 
redovisas sist. Sammanställning av antalet inventerade deponier 
enligt MIFO fas 1, MIFO fas 2, lokaliserad men MIFO ej 
genomförd och identifierade men ännu ej lokaliserade redovisas 
i tabellen nedan.

Nedlagda  

deponier i 

Hässleholms 

kommun

5
Steg Antal objekt

MIFO fas 1 genomförd 8

MIFO fas 2 genomförd 9

Lokaliserade, MIFO ännu ej genomförd 0
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Hässleholm, Läredadeponin

Namn: Läredadeponin, Beletippen, Belebacken

Plats/Fastighet: Läreda 436:6, Hässleholm 87:9.
Typ av avfall som deponerats: Deponering av kommunalt avfall, byggnadsavfall, trädgårdsavfall, kemikalieavfall, 
industriavfall och slam. Det har deponerats mineralullsavfall från industrin Rockwool, både torravfall och tvättat/
urlakat våtavfall. Modulent Konstruktioner AB har deponerat träavfall och färgrester. Det fanns även en del bilverk-
städer och mekaniska verkstäder som kan ha deponerat spillolja, thinner, färgrester, koks mm. 

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 1 000 000 m3 – 3 000 000 m3.

Aktiv driftsperiod: Okänd driftsstart. Driftsslut 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 1 (mycket stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin har en täckning som enligt fältinventering 1997 
(VA-teknik & Vattenvård) har bedömts vara god - medelgod. Senare observationer (2010, Tyréns AB) visar på en 
möjligen bristfällig täckning på deponin men något bättre på deponins slänter. Deponigas har tidigare uttagits och 
tillgodogjorts, detta görs dock inte längre. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgång-
ar under årens lopp. Den senaste utredningen genomfördes under 2017, vilken resulterade i att en kompletterade 
skyddstäckning av deponin påbörjades under 2018.

Planerade åtgärder: Den påbörjade skyddstäckningen ska avslutas inklusive avskärande av grundvatten till depo-
nin. Deponin och dess risk för människors hälsa och för miljön ska utredas ytterligare, innan eventuella ytterligare 
åtgärder kan vidtas för att minska den risk deponin utgör.
Deponins utbredning: Ca 10 ha med en mäktighet om mellan 10-30 m.

Figur 1. Deponins utbredning. Bild tagen från Sigma Civils rapport (2017).
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Vittsjö 

Namn: Sågen.

Plats/Fastighet: Vittsjö 2:26. Deponin är belägen ca 500 m söder om Vittsjö samhälle.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, byggnads-, trädgårdsavfall, skrot, slam latrin och 
ospecificerat miljöfarligt avfall. Till stor del bedöms avfallet utgöras av träavfall från träindustrier. Eldning av avfall 
ska också ha förekommit. Det har förekommit anmälningar om miljöfarligt avfall, bland annat hormoslyr, vilket inte 
kunnat bekräftas. Klorfenolbaserade doppningspreparat har använts på sågverket, varför det kan föreligga en risk för 
att även sådant avfall har deponerats. Även industriavfall från Bjärnums gamla kommun ska ha deponerats på platsen 
men hur länge detta har pågått eller vilka avfallsvolymer det skulle röra sig om är okänt.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Ca 100 000 m3. 

Aktiv driftsperiod: Okänd start. Deponering upphörde ca 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (måttlig risk) (Tyréns 2013).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamheten upp-
hörde med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. 
Den senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i att en förbättrad yttäckning av delar av deponin 
genomfördes under 2018. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder utöver kontinuerlig övervakning, bedöms i dagsläget ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

Deponins utbredning: Ca 2,5 ha enligt figur nedan:

Figur 2. Deponins utbredning. Bild tagen från Tyréns rapport (2013).
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Tormestorp

Namn: Tormestorp

Plats/Fastighet: Tormestorp 99:10.

Typ av avfall som deponerats: Tippning av kommunalt avfall har förekommit. Eventuellt har även industriavfall 
deponerats. Efter maj 1969 användes deponin huvudsakligen för trädgårdsavfall.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 3 400 m3.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår. Deponering skedde i huvudsak fram till 1973. 

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Fastighetsägaren har efter att deponiverksamheten upphörde 
fyllt ut delar av området, dock inte till följd av deponiverksamheten.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.
Deponins utbredning: ca 0,2 ha.

Övrigt: Information har inkommit till kommunen om att det ska finnas ytterligare en deponi med okänt ursprung 
belägen sydost om den deponi som är inventerad enligt MIFO fas 1. Det är oklart om det ens är kommunen som är 
ansvarig för deponin, varför den inte redovisas ytterligare här.

Figur 3. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, 
men har hämtats från MIFO-blanketten.

Figur 4. Område för ytterligare en deponi. Den andra tippen är också inritad som ”Tipp Sösdala kommun). 
Kartan inkommen till Miljönämnden i Hässleholms kommun.
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Vinslöv, Kullen

Namn: Kullen.

Plats/Fastighet: Vanneberga 2:80 (tidigare Kullen 1). 

Typ av avfall som deponerats: Innehållet i deponin är okänt, men det finns risk för att kommunalt avfall har 
deponerats på platsen.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 5 000 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: Okänd start. Deponeringsverksamheten upphörde troligtvis under 1950 eller 1960-talet.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Det har troligtvis påförts täckmassor på avfallet, då det inte 
syns något avfall och området är gräsbevuxet.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.
Deponins utbredning: Ca 0,2 ha (osäker uppgift).

Figur 5. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.
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Figur 6. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.

Ranseröd

Namn: Ranseröd.

Plats/Fastighet: Ranseröd 3:17.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall. Det är oklart om industriavfall och farligt avfall har deponerats 
på platsen. Vätskor som olja och liknande samlades upp och lagrades ovan mark till dess att kommunen kom och 
hämtade det. Eldning av avfall skedde under driftåren, vilket innebär att det finns risk för dioxiner i marken. 

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 1 000 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: 1960-talet fram till 1978. ”Okynnestippning” verkar fortfarande till viss del pågå.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Det har troligtvis påförts täckmassor på avfallet. En del avfall 
syns fortfarande, men kan ha tillkommit efter att deponiverksamheten avslutades.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: 0,05 ha (osäker uppgift).

Förs
lag

Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Deponins lokalisering. Bilderna kommer urspr

del pågå.

äckmassor på avfallet. En del avfall vfallet. En del avfall 
des.

ljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.lsoskyddssynpunkt motiverade.
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Röke 

Namn: Röke.

Plats/Fastighet: Röke 2:1.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall. Möjligtvis har även jordbruksavfall, olja och bekämpningsmedel
deponerats.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 5 800 m3 (osäker uppgift). Det verkar som att avstjälpning har skett även efter att verk-
samheten upphörde.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår, driftslut 1978.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Det har troligtvis påförts en del täckmassor på avfallet, då områ-
det är skogbevuxet. En del avfall syns fortfarande, men kan ha tillkommit efter att deponiverksamheten avslutades.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: 0,3 ha (osäker uppgift).

Figur 7. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.Förs
lag

s påförts en del täckmassor på avfallet, dåtäckmassor på avfallet, då
ommit efter att deponiverksamheten avslutadeponiverksamheten avslutade

släget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.iljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Figur 7. Figu Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprunins lokalisering. Bilderna ko
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Torup 

Namn: Torup.

Plats/Fastighet: Torup 1:199.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, möjligen har även industriavfall deponerats. Ingen förbränning 
av sopor ska ha skett.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 9 000 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: Okänd driftstart. Driftslut ca 1978.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 2 (stor risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Soporna täcktes kontinuerligt över med massor och när depo-
nin stängdes sluttäcktes den med jordmassor. En del avfall syns dock fortfarande på platsen.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: Ca 0,5 ha (osäker uppgift)

Figur 8. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.

Förs
lag
över med massor och när depoassor och när depo--

på platsen.

- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.kyddssynpunkt mo

eponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Heponins lokalisering. Bilderna kommer urspr
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Ignaberga

Namn: Ignaberga.

Plats/Fastighet: Ignaberga 6:27.

Typ av avfall som deponerats/hanterats: Kommunalt avfall. Enligt fastighetsägaren förvarades avfallet i sex 
containrar på fastigheten. När en container var full kom kommunen och hämtade avfallet. Inget avfall ska vara 
nedgrävt på fastigheten utan det var endast mellanlagring av avfall som skedde. Inga avfallsrester har påträffats 
vid markarbeten inom området.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Okänt, troligtvis har ingen deponering skett.

Aktiv driftsperiod: Okänd driftstart. Driftslut 1975.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 4 (liten risk). 

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Efter avslutad verksamhet ska marken där containrarna stått 
ha jämnats ut och ytan ha använts som uppställningsplats för baracker och maskiner.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: Okänt, troligtvis har ingen deponering skett.

Figur 9. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se, men har hämtats från MIFO-blanketten.Förs
lag

d verksamhet ska marken där containrarna stmarken där containrarna s
racker och maskiner.

dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

n deponering skett.deponering skett.

Figur 9. Fig Deponins lokalisering. Bilderna kommer urspronins lokalisering. Bilderna ko
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Figur 10. Deponins utbredning. Bild tagen från Tyréns rapport (2013).

Tyringe 

Namn: Släbobygget

Plats/Fastighet: Släbobygget 3:1, ca 1,5 km nordväst om Tyringe.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, byggnads- och trädgårdsavfall samt miljöfarligt avfall 
och slam. Enligt tidigare genomförda utredningar ska slam från metallhärdning och restprodukter från avfettning 
med klorerade kolväten ha deponerats. Det ska även finnas uppgifter på att olja ska ha deponerats, mer än 6 m3 per 
år samt stora mängder ospecificerat miljöfarligt avfall. Eldning ska ha förekommit år 1973, vilket bland annat kan 
medföra risk för dioxinbildning.

Deponiklass: (Kommunal) avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Ca 400 000 m3.

Aktiv driftsperiod: 1969 - 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (måttlig risk) (Tyréns 2013).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamheten upp-
hörde med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. 
Den senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i rekommendationen att förbättra yttäckningen 
på delar av deponin. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

Deponins utbredning: Ca 4,5 ha enligt figur nedan: sla
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Tyringe

Namn: Tvärskog

Plats/Fastighet: Tvärskog 1:97, Tyringe 129:1. Deponin är belägen i Tyringes centrala delar.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, byggnads- och trädgårdsavfall samt miljöfarligt 
avfall och slam. Deponin användes fram till dess att Släbobygget-deponin togs i bruk, och ungefär samma typ av 
avfall bedöms kunna ha deponerats (slam från metallhärdning, restprodukter från avfettning, olja med mera).

Deponiklass: (Kommunal) avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Ca 200 000 m3.

Aktiv driftsperiod: 1950-talet fram till 1969.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (måttlig risk) (Tyréns 2013).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamheten upp-
hörde med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. 
Den senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i rekommendationen att förbättra yttäckningen 
av delar av deponin. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

Deponins utbredning: Ca 4,8 ha enligt figur nedan:

Figur 11. Deponins utbredning. Bild tagen från Tyréns rapport (2013).
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Figur 12. Deponins utbredning. Bild tagen från Sigma Civils rapport (2017).

Ballingslöv

Namn: Ballingslöv

Plats/Fastighet: Ballingslöv 9:4, 9:46 samt 9:72, strax norr om centrala Ballingslöv.

Typ av avfall som deponerats: Deponering av kommunalt avfall, kemikalieavfall, trädgårdsavfall, industriavfall, 
byggnadsavfall, jordbruksavfall.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 10 000-15 000 m3.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår. Driftslut 1975.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 3 (Tyréns 2013).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin är försedd med täckmassor. I deponins västra kant 
noterades sprängsten och en del avfall, som metallskrot och glas. Avfallet bedöms vara ditlagt efter att deponin täck-
tes. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den senaste utred-
ningen genomfördes under 2017 och resulterade i ett förslag om förbättrad yttäckning av delar av deponin. 

Planerade åtgärder: Förutom en eventuell komplettering av yttäckning, bedöms inga ytterligare åtgärder i dagslä-
get ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt vara motiverade. 
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Stoby

Namn: Stoby.

Plats/Fastighet: Stoby 6:30.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall. Invid tippen ska det ha förekommit mindre deponering av 
trädgårdsavfall från Stoby kyrkogård.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 7 200 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: Okänd driftsstart. Driftsslut ca 1960.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 4 (liten risk). 

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Efter avslutad deponeringsverksamhet har täckmassor påförts 
deponin, då området idag används som upplag för massor.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Deponins utbredning: Ca 0,3 ha (osäker uppgift).

Figur 13. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se,  
men har hämtats från MIFO-blanketten.Förs

lag
verksamhet har täckmassor påförts r täckmassor påförts 

ljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.soskyddssynpunkt motiverade.

Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen fråDeponins lokalisering. Bilderna kommer ur
men har hämtats från MIFO-blanketten.men har hämtats från MIFO-blanketten.
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Bjärnum

Namn: Bjärnumsdeponin

Plats/Fastighet: Skeröd 3:18, ca 1 km söder om Bjärnums samhälle.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, byggnads-, trädgårdsavfall, skrot, schaktmassor och 
slam.

Deponiklass: (Kommunal) avfallsdeponi.

Deponerade mängder: Ca 100 000 m3 baserad på en area om ca 1,4 ha samt en uppskattad genomsnittlig mäk-
tighet om 7 m.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår, aktiv fram till ca 1975.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (Tyréns 2013).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin förseddes efter att deponeringsverksamheten upp-
hörde med täckmassor. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. 
Den senaste utredningen genomfördes under 2013 och resulterade i att en förbättrad yttäckning av delar av deponin 
genomfördes under 2017. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

Figur 14. Deponins utbredning. Bild tagen från Tyréns rapport (2013).Förs
lag
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Deponins utbredning: Ca 1,4 ha enligt figur nedan:

Bjärnum, Västra deponin

Namn: Bjärnum, västra deponin

Plats/Fastighet: Skeröd 3:18, Bjärnum 1:69

Typ av avfall som deponerats: Okänt

Deponiklass: (Kommunal) avfallsdeponi.

Deponerade mängder: ?. Uppschaktade mängder 2014: ca 5 000 m3.

Aktiv driftsperiod: ?

Riskklassning enligt MIFO fas 2: ?

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Delar av deponin efterbehandlades genom uppschaktning 
och bortforsling av avfallet till behandlingsanläggning (Hässleholm Miljö) då Sydvästlänken anlades. Inför anlägg-
ningsarbetena genomfördes en översiktlig, miljöteknisk markundersökning 2011. En kompletterande miljöteknisk 
markundersökning genomfördes år 2013. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder är planerade, dock har konsult rekommenderat efterbehandling av 
även den del av deponin som legat utanför nu behandlat område.

Figur 15. Bilder tagna ur ”SVK-Bjärnum deponi, Efterbehandling av förorenad mark”.
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Figur 16. Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprungligen från Hitta.se,  
men har hämtats från MIFO-blanketten.

Deponins lokalisering, översikt:

Torp

Namn: Torp.

Plats/Fastighet: Torp 4:1.

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall (fram till 1960-talet), därefter enbart trädgårdsavfall. Inget 
farligt avfall ska ha tippats.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 1 500 m3 (osäker uppgift).

Aktiv driftsperiod: Driftsperiod troligtvis 1950-60-talet fram till 1970-80-talet.

Riskklassning enligt MIFO fas 1: Riskklass 4 (liten risk).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Avstjälpning verkar fortfarande ske i viss mån. Täckmassor 
har troligtvis påförts deponin i någon utsträckning, då området idag är skogbevuxen.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade.

Förs
lag

Figur 16. Figur 1 Deponins lokalisering. Bilderna kommer ursprus lokalisering. Bilderna
men har hämtats från MIFO-blanketten.har hämtats från MIFO-bl
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Figur 17. Deponins utbredning. Bild tagen från SWECOs rapport 2014.

Deponins utbredning: 0,15 ha (osäker uppgift).

Deponier där HMAB ansvarar för avhjälpandet

Sösdala

Namn: Sösdaladeponin.

Plats/Fastighet: Vannaröd 6:14 (på Skolgatan, i anslutning till den aktiva återvinningscentralen).

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, trädgårds- industri- och byggavfall samt slam. Bland industri-
avfallet fanns avfall från livsmedels- och elektronikindustri.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 100 000 – 150 000 m3, baserat på ett antagande om en genomsnittlig mäktighet om 4 m.

Aktiv driftsperiod: Okänd startperiod. Deponering upphörde 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (SWECO 2014).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin är försedd med täckmassor ovanpå det deponerade 
avfallet och på delar av området ligger idag en återvinningscentral. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har 
utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den senaste utredningen genomfördes under 2014. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget motiverade.
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Figur 18. Deponins utbredning. Bild tagen från SWECOs rapport 2014.

Deponins utbredning: Ca 3,1 ha.

Vinslöv

Namn: Vinslövs deponi.

Plats/Fastighet: Vinslöv 21:27 (på Boarpsvägen, norr om den aktiva återvinningscentralen).

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, industri-, trädgårds- och byggnadsavfall samt slam och miljö-
farligt avfall. Mest emballage, textilier och bildäck ska ha deponerats men även spillolja och slam.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 300 000-400 000 m3 (Uppgifter från HMAB i MIFO-inventering).

Aktiv driftsperiod: Okänd startperiod. Deponering upphörde 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (SWECO 2014).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Avfallet har efter avslutad deponiverksamhet täckts över med 
jord och inert avfall. Deponin och dess risk för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den 
senaste utredningen genomfördes under 2014, då deponin också täcktes med ytterligare 29 000 m3 sediment från 
muddringen av Vinslövssjön.

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget motiverade. Täckning av slänterna och rensning 
av skrot skulle kunna förbättra områdets estetik men behövs inte för att minska föroreningsspridningen.

Deponins utbredning: Ca 3,2 ha (i SWECO’s rapport anges ca 6 ha, detta omfattar dock ”verksamhetsområdet”, 
vilket troligtvis även omfattar ÅVC). En kontrollmätning av deponins utbredning visade att själva deponins area 
uppgår till ca 3,2 ha. sla
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Figur 19. Deponins utbredning. Bild tagen från SWECOs rapport 2014.

Hästveda

Namn: Hästvedadeponin.

Plats/Fastighet: Hästveda 14:98 (på Östra Storgatan i Hästveda, i anslutning till den aktiva återvinningscentralen).

Typ av avfall som deponerats: Kommunalt avfall, trädgårds-, industri- och byggnadsavfall samt slam. Industriav-
fallet har bestått i bl.a. möbelindustriavfall, som till exempel polyetanskum blandat med kloreten.

Deponiklass: Kommunal avfallsdeponi.

Deponerade mängder: 55 000 - 70 000 m3, baserad på en uppskattad genomsnittlig mäktighet om ca 5 m.

Aktiv driftsperiod: Okänt startår, aktiv fram till 1979.

Riskklassning enligt MIFO fas 2: Riskklass 4 (liten risk) (SWECO 2014).

Vidtagna åtgärder sedan deponering avslutades: Deponin är försedd med täckmassor. Deponin och dess risk 
för miljö och hälsa har utretts i flertalet omgångar under årens lopp. Den senaste utredningen genomfördes under 
2014. 

Planerade åtgärder: Inga ytterligare åtgärder bedöms i dagsläget ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt motiverade. 

Deponins utbredning: Ca 1,1 ha.
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Andra mål  

och strategier 

6
Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmå-
len, etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer. 
I samband med framtagande av mål till Hässleholms resurs-
optimeringsplan (ROP), tittade arbetsgruppen bl.a. på hur 
ROP:ens mål kan bidra till att uppfylla de globala målen för 
hållbar utveckling, nationella miljökvalitetsmål, regionala mil-
jömål och lokala miljömål. Dessutom pratade arbetsgruppen 
om den nationella avfallsplanen samt det så kallade 25/25-må-
let. Nedan presenteras ett urval av de mål och styrdokument 
som har bedömts vara relevanta att ta hänsyn till i samband 
med att målen i ROP:en har tagits fram. 
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Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Målen ska gälla fram till 2030. Målen illustreras enligt Figur 1.

De globala hållbarhetsmålen är högt satta och berör många aspekter av hur världen ska bli en bättre plats. I en del av 
de mål som berör miljömässig hållbarhet ingår även avfallshantering direkt och indirekt, exempelvis mål 11 ”Håll-
bara städer och samhällen” och mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”. I mål 11 syftar delmålen till att möta 
den stora inflyttningen till städer på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Detta innebär bl.a. hållbar 
planering av avfallshantering. I mål 12 syftar delmålen till att minska det ekologiska fotavtrycket genom att ändra 
på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Detta innebär bl.a. minskad konsumtion och en ökning av 
återbruk. 

Nationella miljökvalitetsmål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Åtgärder för hållbar avfallshantering påverkar främst målen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd 
miljö. Begränsad klimatpåverkan kan exempelvis uppnås genom effektivare insamling av deponigas och använd-
ning av drivmedel i form av biogas från matavfall istället för fossila bränslen. Genom att minska nedskräpning och 
spridning av farliga ämnen på land och i hav bidrar en hållbar avfallshantering till att uppnå målet giftfri miljö. Bra 
system för avfallsinsamling och god hantering av massor och farligt avfall i samband med exempelvis bostadsbyggan-
de är exempel på insatser som bidrar till att uppnå målet god bebyggd miljö. 

Generationsmålet

Avfallshanteringen har också betydelse för möjligheten att uppnå generationsmålet. Generationsmålet är det övergri-
pande målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas 
och den omställning av samhället som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen. Exempel på fokusom-
råden som berör avfall är:

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.
• En god hushållning sker med naturresurserna. 

Etappmål

Utöver miljökvalitetsmålen finns även två etappmål för avfall som handlar om ökad resurshushållning i byggsektorn 
och ökad resurshushållning i livsmedelskedjan:

Etappmålet ökad resurshushållning i byggsektorn innebär att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvänd-
ning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 
viktprocent senast år 2020. 

Figur 1. De 17 globala målen för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. 
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Etappmålet ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras 
minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.  

Regionala mål

Region Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram som heter ”Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020” med syfte 
att bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen. Programmet ger vägledning och stöd för att kunna priori-
tera åtgärder och utvecklingsinsatser hos Skånska aktörer, exempelvis kommuner, Region Skåne eller privata aktörer, 
och stimulera till ökad samverkan i det regionala miljöarbetet. Följande fem utmaningar anses vara extra viktiga för 
miljöarbetet i Skåne: 

• Hållbara transporter i Skåne  
• Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag
• Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
• Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
• Hållbar konsumtion i Skåne

Under varje utmaning finns mål och åtgärder framtagna och många av dessa kan kopplas till avfallsarbetet i regionen. 
Exempel på mål är minskad mängd skräp i haven, samverkan för ökad resurseffektivitet genom industriell symbios, 
kompetenscentrum för hållbara inköp, förebyggande av avfall, minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan, strategiskt 
arbete för giftfri vardag och stimulera en cirkulär ekonomi för bättre resurshushållning. 

Lokala mål

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun har tagit fram en strategisk plan för 2019-2021. I den finns sex 
övergripande mål varav ett är ”hållbar produktion och konsumtion”. Under detta mål finns två inriktningsmål samt 
riktlinjer för hur målen ska mätas och utvärderas, se Figur 2.

Övergripande mål Inriktningsmål Hur mäter vi detta? Målvärde

Hållbar produktion 

och konsumtion

Hässleholms kommun ska 
öka sin självförsörjningsgrad

Mängden matsvinn i  
kommunala verksamheter

Grönt: Minskning

Gult: Oförändrat

Rött: Ökning

Självförsörjningsgrad av 
förnybar energi i form av 
installerad effekt

Grönt: Ökning

Gult: Oförändrat

Rött: Minskning

Hässleholms kommun ska 
ha en effektiv energi- 
användning

Energianvändningen i 
kommunens fastigheter 
(kWh/m2)

Grönt: Minskning

Gult: Oförändrat

Rött: Ökning

Andel fossilbränslefri och 
återvunnen energi för 
uppvärmning

Grönt: Mer än 98%

Gult: 85–98%

Rött: Mindre än 85%

Andel förnybara drivmedel  
i kommunkoncernens 
fordonsflotta

Grönt: Med är 49%

Gult: 40–49%

Rött: Mindre än 40%

Figur 2. Hässleholm kommuns strategiska plan 2019-2021.  
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25/25-mål

Avfall Sverige har antagit ett mål, 25/25-målet, som kommunerna frivilligt kan ansluta sig till. Hässleholms kommun
har i dagsläget inte anslutit sig till målet. Målet innebär att till år 2025 ska mat- och utsorterat brännbart avfall 
minska med 25 procent jämfört med 2015. År 2015 var mängden mat- och utsorterat brännbart avfall i snitt 225 
kg per person nationellt. En minskning med 25 procent skulle motsvara en minskning med i snitt 56 kg per person 
och den kvarvarande mängden mat- och utsorterat brännbart avfall skulle bli 169 kg. Exempel på åtgärder för att nå 
målet är att minska matsvinnet och minska onödig användning av produkter. I Hässleholms kommun har mängden 
mat- och utsorterat brännbart avfall per person minskat med 21 procent år 2018 jämfört med 2015. 

Nationell avfallsplan

Naturvårdsverket har tagit fram en ny nationell avfallsplan som heter ”Att göra mer med mindre – Sveriges avfalls-
plan och avfallsförebyggande program 2018–2023”. I planen beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och 
nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin. Fokus för att uppnå detta ligger 
fortsatt på mat, textil, elektronik och bygg- och rivningsavfall. Nya områden som har tillkommit med den nya 
avfallsplanen är plast och nedskräpning som har identifierats som viktiga att arbeta med. 
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Sammanställning 

av plockanalys

7
Bakgrund

I september 2017 gjordes en plockanalys på det kommunala 
avfallet i Hässleholms kommun. En plockanalys är en analys 
av sammansättningen hos en viss mängd av ett visst avfallsslag 
genom sortering i olika fraktioner och vägning av respektive 
fraktion. En plockanalys visar således en ögonblicksbild hur 
sorteringen ser ut på det utvalda avfallet och en felkälla som 
bör beaktas är exempelvis periodiska variationer eller skillnader 
mellan olika bostadsområden. 

Avgränsning

Området som valdes ut för plockanalysen är en del av Häst-
veda med omnejd. Inom detta område finns 261 villakunder 
med fyrfackskärl. Området innefattar både villakunder i tätort 
och villakunder i landsbygd. Fyrfackskärlen består av två kärl 
med fyra fack i varje. I första kärlet, som töms varannan vecka, 
läggs plastförpackningar, pappersförpackningar, matavfall och 
ofärgade glasförpackningar. I det andra kärlet, som töms var 
fjärde vecka, läggs brännbart, tidningar, färgade glasförpack-
ningar och metall. Plockanalysen gjordes på samtliga fraktioner 
i fyrfackskärlen. rsl
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Resultat

Resultatet från plockanalysen presenteras kortfattat nedan i tårtdiagram i viktsprocent. 

Brännbart

I Figur 1 visas resultatet från plockanalys av fraktionen brännbart.

I brännbart visar plockanalysen att rättsorteringsgraden är under 50 %. De två stora delarna som är felsorterade är 
matavfall (19 %) och tidningar och förpackningar (ca 30 %).

Matavfall

I Figur 2 visas resultatet från plockanalys av fraktionen matavfall.

I fraktionen matavfall visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på ca 96 % (oundvikligt matavfall + onödigt + annat: 
hushållspapper, servetter + matavfallspåsar och tidningar i botten). HMAB har tidigare rekommenderat kunderna att 
lägga en tidning i botten av matavfallspåsen för att fånga upp vätska vilket troligtvis är anledningen till de tidningar 
som har hittats.

Figur 1. Resultat från plockanalys av fraktionen brännbart. 

Figur 2. Resultat från plockanalys av fraktionen matavfall. analys 
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Tidningar

I Figur 3 visas resultatet från plockanalys av fraktionen tidningar.

I fraktionen tidningar visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på nästan 95 %.

Pappersförpackningar

I Figur 4 visas resultatet från plockanalys av fraktionen pappersförpackningar.

I fraktionen pappersförpackningar visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på 84 %. I fraktionen hittas även en del 
tidningar och andra förpackningar samt matavfall.

Figur 3. Resultat från plockanalys av fraktionen tidningar

Figur 4. Resultat från plockanalys av fraktionen pappersförpackningar.Förs
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Figur 5. Resultat från plockanalys av fraktionen plastförpackningar. 

Figur 6. Resultat från plockanalys av fraktionen metall.

Plastförpackningar

I Figur 5 visas resultatet från plockanalys av fraktionen plastförpackningar.

I fraktionen plastförpackningar visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på ca 77 %. I fraktionen hittas även övrigt 
brännbart, tidningar och andra förpackningar samt matavfall.

Metall

I Figur 6 visas resultatet från plockanalys av fraktionen metall.

I fraktionen metall visar plockanalysen en rättsorteringsgrad på 87 % (59 % metallförpackningar och 28 % övrig 
metall som är ingår i det inerta materialet). I fraktionen metall hittas framförallt även tidningar och andra förpack-
ningar.
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Ofärgade glasförpackningar

I Figur 7 visas resultatet från plockanalys av fraktionen ofärgade glasförpackningar.

I fraktionen ofärgade glasförpackningar visar plockanalysen att rättsorteringsgraden är nästan 97 %. 

Färgade glasförpackningar

I Figur 8 visas resultatet från plockanalys av fraktionen färgade glasförpackningar. 

I fraktionen färgade glasförpackningar visar plockanalysen att rättsorteringsgraden är 94 %. Den största felsorterade 
fraktionen här är tidningar och andra förpackningar (3,4 %). 

Figur 7. Resultat från plockanalys av fraktionen ofärgade glasförpackningar.

Figur 8. Resultat från plockanalys av fraktionen färgade glasförpackningar.Förs
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Tabell 1. Sammanställning av rättsorteringsgrad i åtta fraktioner samt vilken fraktion  
som utgjorde den största felsorteringen från plockanalysen 2017.

Sammanställning och slutsats

För att ge en tydlig bild av hur rättsorterade fraktionerna är samt vilken den största felsorteringen är i varje fraktion, 
har en sammanställning gjorts i Tabell 1.

I fraktionen brännbart finns en stor potential till en högre rättsorteringsgrad än den som plockanalysen visar. Den 
största felsorterade fraktionen i brännbart är tidningar och förpackningar (28 %) och tätt därefter kommer matavfall 
(19 %). Det hamnar dessutom en liten andel el-avfall och farligt avfall i den brännbara fraktionen. 

Även om rättsorteringsgraden i matavfallet är hög, är det också mycket onödigt som slängs. Nästan 7 % av matav-
fallet är matsvinn, d.v.s. mat som kunde ha ätits om inte det var för att det passerat bästföredatum eller av andra 
anledningar inte tillvaratogs. 

Rättsorteringsgraden i de olika fraktionerna för tidningar och förpackningar är relativt hög. De förpackningsfrak-
tionerna med sämst rättsorteringsgrad var plastförpackningar (77 %) och pappersförpackningar (84 %). Största 
felsorterade fraktionen i plastförpackningarna är övrigt brännbart (13 %), tidningar och andra förpackningar (6 %) 
och matavfall (4 %). Största felsorterade fraktionen i pappersförpackningar var andra förpackningar (8 %), matavfall 
(4 %) och tidningar (3 %). 

Fraktion Rättsorteringsgrad Största felsorteringen

Brännbart 43,5 % Tidningar och förpackningar (27,7 %)

Matavfall 95,6 % Mjukplast (1,4 %)

Tidningar 94,8 % Övrigt brännbart (3,0 %) 

Pappersförpackningar 84,0 % Tidningar och andra förpackningar (7,7 %)

Plastförpackningar 76,6 % Övrigt brännbart (12,9 %)

Metall 86,9 % Tidningar och andra förpackningar (7,6 %)

Ofärgade glasförpackningar 96,8 % Inert material (1,8 %)

Färgade glasförpackningar 93,8 % Tidningar och andra förpackningar (3,4 %)
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Miljöbedömning 

av Hässleholms 

kommuns resurs-

optimeringsplan 

2021-2026

8
I enlighet med 19 § NFS 2020:6 (Naturvårdsverkets före-
skrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och 
hantering av avfall) ska en kommunal avfallsplan innehålla  
en beskrivning av hur miljöbedömning enligt 6 kap 3 § §§ 
Miljöbalken (SFS 1998:808) har genomförts. Om miljöbe-
dömning inte har bedömts vara nödvändig ska en under-
sökning enligt 6 kap. 5-6§§ Miljöbalken och 5 § miljöbe-
dömningsförordningen (2017:966) redovisas. Syftet med 
miljöbedömningen är att säkerställa att planen utformas  
på ett sådant sätt att den främjar hållbar utveckling. 

Sammanfattning av resursoptimerings- 

planens innehåll

Resursoptimeringplanen beskriver det gemensamma arbetet 
att utveckla avfallshanteringen inom Hässleholms kommun 
fram till år 2026. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp 
med representanter från olika delar av kommunens verksam-
heter, förvaltningar och bolag. Resursoptimeringsplanen är 
Hässleholm kommuns variant på den avfallsplan som varje 
kommun ska ha enligt Miljöbalken.

Åtta övergripande mål har tagits fram som tillsammans visar 
riktningen i vilken kommunens arbetet med att optimera 
resurser ska gå.  De åtta övergripande målen är:

•  Gemensamt förebygga uppkomsten av avfall och flytta 
kommunen uppåt i avfallstrappan.

• Öka möjligheten till återbruk – ett skräp blir en produkt!
• Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv.
•  Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att minska sitt 

ekologiska fotavtryck.
•  Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kommun och 

näringsliv för att skapa en positiv attityd och större intresse 
kring avfall som resurs.

•  Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kom-
munen.

• Minska äldres deponiers påverkan på mark och miljö. 
•  Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i samtliga 

kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag.

Utvärdering av den tidigare resusoptimeringsplanen, nuläget i 
kommunen och andra miljömål på global, nationell, regional 
och lokal nivå har legat till grund för att ta fram målen. För 
att uppfylla de övergripande målen har delmål och aktivite-
ter tagits fram. Delmålen har tagits fram utifrån konceptet 
SMARTA, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, realistiska 
och tidsatta mål. 
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Till de åtta övegripande målen har totalt 19 delmål tagits fram och 79 st aktivtiteter som ska genomföras för att 
målen ska nås. Resursoptimeringsplanen ska vara ett levande dokument under giltighetstiden och följas upp årli-
gen. Aktiviteter ska ses över så att det under hela giltighetstiden finns aktuella aktiviteter utifrån vad som behövs 
för att nå planens mål.

Undersökning om resursoptimeringsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan

För att undersöka om avfallsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt 2 och 4 §§ 
Miljöbedömningsförordning (2017:966) har en undersökning enligt 6 kap 6§ miljöbalken och 5 § miljöbedöm-
ningsförordningen genomförts.

Fysisk kapacitet för avfallshantering finns inom kommunen och insamlingslogistik är väl utbyggd. Resursoptime-
ringsplanens aktiviteter medför därför inte att nya områden behöver tas i anspråk utan huvuddelen av aktivite-
terna består av informationsinsatser och liknande. Utökat behov av nya insamlingssystem eller anläggningar som 
kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § Miljöbalken (1998:808) bedöms inte uppstå inom resursoptimeringsplanens 
aktuella tidsperiod. Resursoptimeringsplanen bedöms totalt sett inte heller ange andra förutsättningar för avfalls-
anläggningar. 

Resursoptimeringsplanen går i linje med övriga styrdokument i kommunen, såsom ”Framtidsplanen för Hässle-
holms stad, en fördjupning av översiktsplanen” och ”Hässleholm kommuns strategiska plan 2019-2021”. Resur-
soptimeringsplanen bedöms inte påverka möjligheten att genomföra andra av Hässleholm kommuns planer. 

Vidare undersökning har genomförts för att säkerställa att resursoptimeringsplanen främjar en hållbar utveckling. 
Undersökningen redovisas i nedanstående tabell och utgår från resursoptimeringsplanens påverkan på de mil-
jöaspekter som anges 6 kap. 2 § Miljöbalken. Påverkan på miljöaspekterna har sammanfattats i tabellen nedan 
och en bedömning har gjorts huruvida åtgärderna i avfallsplanen kan komma att ha en betydande miljöpåverkan 
(BM) på vardera av dessa miljöaspekter

Miljöaspekt Kommentar BM

Människors hälsa 
och säkerhet

En fungerande avfallshantering är nödvändigt för att undvika risk för männ-
iskors hälsa. Kopplingar till begreppen hälsa och säkerhet är främst relaterade 
till tillstånd och förelägganden för befintliga anläggningar. Resursoptimerings-
planen innebär inga ändringar i dessa eller hur frågorna hanteras på befintliga 
anläggningar.

Nej

Gifter i miljön

Avfallsplanen syftar till både ökad sortering och minskad nedskräpning. Gen-
om ökad sortering uppnås rena fraktioner vilket minskar spridning av gifter 
från ex. förbränningsavfall. Minskad nedskräpning kan också bidra till att 
påverka miljöaspekten positivt. Bättre utsortering av farligt avfall från andra 
fraktioner bör öka fraktionens storlek och kan öka risken för spill och läckage 
från transporter och anläggningar där avfallet tas mot. Risken bedöms dock 
som begränsad och behandlas i respektive anläggnings befintliga tillstånd.

Nej

Naturmiljö
Avfallsplanen medför inte förändringar som innebär att ny mark tas i anspråk 
som kan begränsa naturmiljön. Minskad nedskräpning kan bidra positivt 
genom att skräp inte hamnar i naturen.

Nej

Kulturmiljö Avfallsplanen medför inga förändringar som innebär att nya områden tas i 
anspråk som kan påverka kulturmiljön. Nej

Rekreation och 
friluftsliv

Avfallsplanen medför inga förändringar som innebär att nya områden tas i 
anspråk som kan påverka rekreation eller friluftsliv i kommunen. Nej

Hushållning med 
naturresurser

Resursoptimeringsplanen syftar i sin grund till att minska avfallsmängden 
som uppstår och att bättre ta tillvara på resurser. Resursoptimeringsplanen 
medför en ökad användning av sekundära material och en minskad använd-
ning jungfruliga råvaror. Resursoptimeringsplanen bedöms därför ha en 
positiv påverkan på aspekten.

Nej
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Miljöaspekt Kommentar BM

Omgivningspå-
verkan på mark

Resursoptimeringsplanen främjar minskad nedskräpning vilket har en positiv 
påverkan på aspekten. Minskad avfallsmängd och bättre sortering bidrar 
även till minskad spridning av gifter till mark. I planen finns även mål om att 
minska äldre deponiers påverkan på mark vilket direkt främjar miljöaspekten. 

Nej

Luftföroreningar

Luftföroreningar uppstår från transporter vid insamling och från behandling 
av avfall vid förbränning eller nedbrytning. Resursoptimeringsplanen bedöms 
medföra en minskad påverkan från behandling, främst genom minskade 
avfallsmängder. Luftföroreningar från insamling väntas vara neutral eller öka 
marginellt genom bättre utsortering av fler fraktioner, vilket kan leda till ett 
ökat transportbehov vid insamlingen. 

Nej

Omgivning-
spåverkan på 
vatten

Resursoptimeringsplanen främjar minskad nedskräpning vilket kan anses 
bidra till minskad påverkan eftersom nedskräpning kan transporteras till åar, 
sjöar och hav vid regn eller via avlopp.  Minskad mängd avfall som behöver 
behandlas minskar också påverkan från utsläpp till vatten från deponier och 
andra behandlingsanläggningar.

Nej

Klimatpåverkan

Ökad sortering och återvinning av avfall kan leda till ökade utsläpp på grund 
av ökade transporter. Samtidigt kan transportbehovet minska om avfalls-
mängden minskar. Minskade avfallsmängder, återbruk och återvinning min-
skar utsläppen från tillverkning av produkter från jungfruliga material.

Nej

Stads- och 
landskapsbild

Resursoptimeringsplanen medför inte att ny mark tas i anspråk eller någon 
förändring som medför en betydande påverkan på landskaps eller stads-
bilden. En liten påverkan på framförallt stadsbilden kan det medföra om det 
bedöms behövas ny insamlingsutrustning för att exempelvis minska ned-
skräpningen.

Nej

Samlad bedömning om resursoptimeringsplanens miljöpåverkan

Resursoptimeringsplanen har tagits fram i linje med andra aktuella planer och bedöms därför inte ha betydelse för 
de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program medför. 

Vid en genomgång av befintliga mottagnings- och behandlingsanläggningar som idag nyttjas av Hässleholms 
kommun bedöms kapaciteten vara tillräcklig vid en måluppfyllelse enligt angiven tidplan. Ny mark för utbyggnad 
av mottagnings- och behandlingskapacitet kommer därför inte behöva tas i anspråk under aktuell tidsperiod.

Genomförande av resursoptimeringsplanen bidrar till uppfyllelse av de svenska miljömålen, Generationsmålet, de 
globala målen för hållbar utveckling och genomförande av den nationella avfallsplanen. 

Det kan för vissa aspekter förekomma en viss negativ påverkan som främst uppkommer på grund av ökad sorte-
ring och ökade transporter i samband med insamling. Den negativa miljöpåverkan i from av ökade utsläpp från 
fordon, buller vid tömning och trafikstörning ska dock sättas i relation till den positiva påverkan som resursopti-
meringsplanen medför. Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå för någon av de undersökta aspekterna. 
Den samlade bedömningen är därför att Hässleholms kommuns resursoptimeringsplan inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.
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Uppföljningsstrategi 

Resursoptimeringsplan 

Hässleholms kommun 

9
Denna bilaga beskriver hur resursoptimeringsplanen planeras 
att implementeras och följas upp under planens giltighetstid. 
Strategin är vägledande och anger hur processen ser ut och ger 
exempel på verktyg som kan användas för inrapportering av 
uppföljningsdata. Slutgiltigt beslut om uppföljningsmetodik 
och framtagande av verktyg ingår som aktiviteter i resursopti-
meringsplanen under delmål 8.1.

Omfattning av uppföljning

Uppföljning av resursoptimeringsplanen bör ske löpande 
under planens giltighetstid och göras årligen för att avgöra om 
utvecklingen av målens uppfyllande går åt rätt eller fel håll. 

Uppföljning bör ske utifrån följande principer:
• Uppföljningen av de mätbara delmålen sker utifrån de 

jämförelsetal som finns inkluderade i planen och av de 
verksamheter, förvaltningar eller bolag som har ett upp-
följningsansvar för respektive delmål. 

• Uppföljning av aktiviteter sker för att avgöra vilka aktivi-
teter som genomförts och vilka som kvarstår. Uppföljning 
av aktiviteter sker av dem som aktiviteten berör.

• Uppföljningen ska vara enkel och uppföljningsansvariga 
ska ha hjälp av verktyg som i stor utsträckning underlättar 
uppföljningen. Om möjligt bör uppföljningen samordnas 
med övrig uppföljning som kommunen genomför och 
genom de verktyg som kommunen använder för uppfölj-
ning i övrigt. 

• En samordningsansvarig bör utses som har möjlighet att 
ge en samlad bild av hela planens uppföljning. Som sam-
ordningsansvarig föreslås HMAB. 

• Uppföljningens resultat bör kommuniceras till den kom-
munala organisationen. 
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av aktiviteter sker av dem som akav aktiviteter sker av 

•• Uppföljningen ska vara enkel Uppföljning
ska ha hjälp av verktyg somska ha hjälp 
uppföljningen. Om möuppföljning
med övrig uppföljninmed övri
genom de verktyg
ning i övrigt. 

• En samordn
ge en sam
ordn

• U
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Uppföljningsprocess

Uppföljningsprocessen sammanfattas i följande processschema: 

Val av verktyg för uppföljning

Val av verktyg för inrapportering styrs av följande kriterier:
•Verktyget ska vara tillgängligt för alla kommunala verksamheter, förvaltningar och bolag.
•Verktyget ska vara användarvänligt för alla, med åtminstone normal digital förmåga. 
•Verktyget ska ha förmåga att avgränsa inrapportering till endast de som omfattas av respektive delmål eller 

aktiviteter. 
•Verktyget ska kunna sammanställa det inrapporterade resultatet. 
•Verktyget bör kunna skicka ut begäran till berörda om att inrapportering ska ske. 
•Det ska vara möjligt för ansvarig förvaltning eller bolag att delegera inrapportering till en underavdelning eller 

enskilda personer inom organisationen.

Kommentar:  Rutor med ljusgrön ram är steg som bör automatiseras med hjälp  
av verktyg för att underlätta uppföljningsprocessen.

Uppföljningsmetoden initieras

Påminnelse om uppföljning  
skickas ut till berörda

Rapportering av jämförelsetal  
för delmålen

Sammanställning av uppföljning

Rapportering av aktiviteter.
Aktiviteter följs upp genom att de  
antingen anses genomförda eller  

inte genomförda

Samordningsansvarig tolkar  
uppföljningsresultat och  

kommunicerar ut resultatet till  
den kommunala organisationen. 

Urval av aktuella delmål och aktiviteter 
per verksamhet, förvaltning eller bolag 

som kräver inrapportering

Förslag

med ljusgrön ram är s med lju
yg för att underlä ygfö

a s örsslag

Fö
Sammanställning av uppföljning nställning av uppföljn

Rapportering av aktiviteter. Rapportering av aktiviteter.
Aktiviteter följs upp genom att de  ktiviteter följs upp genom att
antingen anses genomförda eller  ngen anses genomförda e

inte genomförda inte genomförda

Samordningsansvarig t Samordnin
uppföljningsresult uppfölj

kommunicerar ut r
den kommunala ör ör örsl ssr
örr

t 

l I 
t t 

t 
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Exempel på verktyg som kan användas vid uppföljning

Teams

Ett verktyg för att samla information och arbetsgrupper, oavsett vilket verktyg som väljs för inrapportering kan 
Teams vara ingångsvägen för inrapportering.

Planner

Planeringsverktyg med tilldelningsfunktion, checklistor, status och tidsplanering.

Sharepoint

Ett webbverktyg, här finns ingen färdig funktion för inrapportering utan det behöver utvecklas. Verktyget bygger 
på en listfunktion med möjlighet att rapportera punkter i listan.

Excel

Kalkylverktyg med möjlighet att bygga både enklare rapportering och mer avancerad. Se exempel på inrapporte-
ring i Figur 1.

Forms

Formulärsverktyg, enkla formulär där informationen går att spara på ett enkelt sätt. Se exempel på inrapportering 
i Figur 2.

Webbplattform

Formulär via en webbplats där det finns större frihet att utveckla ett inrapporteringssystem, men det finns inget 
färdigt system utan behöver utvecklas.

Qlikview

Ett system för uppföljning och beslutsstöd som används både inom Hässleholms kommun och Hässleholm Miljö 
AB. Funktion för inrapportering saknas, men verktyget kan användas för att följa upp och visualisera resultatet 
från inrapporteringen.

Förs
lag

erad. Se exempmp

ett enkelt sätt. Se exempel på inrapporSe exempel på inrappor

utveckla ett inrapporteringssystem, men det finns inget inrapporteringssystem, men det finns inget 

om används både inom Hässleholms kommun och Hässleåde inom Hässleholms komm
men verktyget kan användas för att följa upp och visualiseanvändas för att följa upp 

föl -nin ROP Hässleholms Vatten AB 
Delmåll 6.2 Senast 2025 ska mängden avfall s<Jm spolas ner 
i a\Jlopp, s.k. fulspo.lnirng, minska med 10 %. 

Jämförelsetal 
kg/år Mängd avfall som rensas fr.§n avlopp: 

Aktivitet Rubrik Genomfört Kommentar 

Genomför en 

6.2.1 informationskampanj om 2021 
vad som ~r sp<Jlas ner i 

Nej Kommentar 

avla pet 
Inkludera material om 

6.2.2 vad som ~r spolas ner i 2021-2023 Nej Kommentar 
avloppet i befintligt 
skolmaterial. 

Undersök möjligheten att 
ta fram <Jch distribuera 

6.2.3 
hjä[pmedel, såsom 

2021 Ja Kommentar 
fimpask och miljötratt, 
för att minska 
nedskräpningen i avf opp 

Anmäl irntresse <Jch 

6.3.4 uppmuntra enheter och 2021 Nej Kommentar 
pers<Jnal att delta i 
skrä , lodcarveckan. 

Utse och utbi Ida en 
k<Jnta ktperso n in om 

8.1.4 
varje kommunal 

2021 Nej Kommentar 
verksamhet, förvaltning 
och bolag vad gäller 
arbetet med ROP:en 
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Förs
lag

I nrapportering ROP 
Hässleholms vatten AB 

Delmål med uppföUnings.ansvar: 

Delmål 6.2 Senast 2025 ska mängden avfall som spolas ner i avlopp, s.k. rulspolning, minska med 10 %. 

1. Mängd avfa ll som rensas från avi opp 
1/imföre/sElal 

Ange ditt svar 

2. 6.2. 1 Genomför en informat ionskampanj om vad ,;om får spolas ner i avloppet 

Är allillileten genomföra? 

0 Ja 

0 Nej 

3.6.2.1 Komm entar: 

Ange ditt svar 

4, 6.2.2 Inkludera material om vad som får spolas ner i avloppet i befintligt skolmaterial. 

Är allillileten genomföra? 

0 Ja 

Q Nej 

5. 6.2.2 Kommentar: 

Ange ditt svar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 183 

Motion om att införa p-skiva omgående 
Dnr: KLF 2021/839 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen ska anses besvarad vad avser frågan om införande av p-skiva. 

2. Motion i övriga delar avslås. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 

Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akerborn M reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) och Magnus Akeborn M yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslagsyrkandet och finner 
arbetsutskottets förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson och Ann-Kristin Johns son, båda Centerpartiet, har väckt en motion 
i kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 

Runt om i landet har P-skiva införts i stadskärnor i syfte att stärka cityhandeln. Det 
är vanligt att man kan parkera centralt avgiftsfritt i en till två timmar med P-skivan. 
Restalliansen har förespeglat invånarna att de avser att införa detta under år 2023, 
efter ett helt års utredningstid. Samtidigt diskuteras det inom tekniska förvaltningen 
att parkeringsavgifterna måste höjas. Hässleholms kommun har jämförelsevis låga 
parkeringsavgifter, som inte höjts på många år. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (30) 



H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Med stöd av det anförda yrkar motionärerna följande . 
1) Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 införa P-skiva i Hässlehohns stads 
centrala delar. 
2) En omfattande informationskampanj ska genomföras. 
3) Effekter och konsekvenser av P-skivans införande ska noggrant dokumenteras. 
4) Rapport innehållande antal parkeringsanmärkningar på platser med p-skiva samt 
påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 17 
februari 2022, § 7, har beslutat föreslå att motionen ska anses besvarad, "men med 
reservation för motionens angivna införandetid som avslås". 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande. 

I den av Kommunfullmäktige beslutade "Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024" framgår att tekniska nämnden tilldelats budget och 
därmed uppdrag att utreda frågan under 2022. Eftersom det är ett pågående och 
beslutat uppdrag för förvaltningen anses motionen som besvarad avseende 
sakfrågan. När det gäller frågor kring eventuell utredningstid vill förvaltningen 
förmedla att det utöver en faktisk tid för att utreda ärendet, även behövs tid för att 
behandla frågan politiskt. En utrednings eventuella slutsatser och 
rekommendationer ligger som stöd för ett beslutsfattande och en trolig effekt av ett 
införande antas vara förändrade intäkter och kostnader. För att inte omkullkasta 
beslutade planeringsramar i en allt för stor utsträckning rekommenderas att beslut 
som genererar ekonomiska konsekvenser, så långt det är möjligt hanteras i samband 
med en kommande budgetberedning. Därvidlag anser förvaltningen att den av 
motionärerna framförda tidpunkt för införande ska avslås. 

Bedömning 
Av" Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024" 
framgår (sidan 11) att tekniska nämnden ska tillföras" 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 under 2022 utreda ett införande av p-skiva". Det är alltså 
bestämt att det ska införas p-skiva i Hässlehohn och att tekniska nämnden av 
kommunfullmäktige redan har fått ett uppdrag att utreda införandet. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det saknas anledning att ändra detta 
uppdrag på så sätt att det skulle slutföras tidigare eller att utredningen ska 
kompletteras med tilläggsdirektiv och föreslår därför att det beslutas att motionen 
ska anses besvarad vad avser frågan om införande av P-skiva och att den i övriga 
delar avslås. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

1 S (30) 



H ·ssl holms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-09, § 112, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Motionen ska anses besvarad vad avser frågan om införande av p-skiva. 

2. Motion i övriga delar avslås. 

Joachim Fors (S) reserverar sig mot beslutet. 

Joachim Fors (S) yrkar att motionen ska avslås. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot avslagsyrkandet och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

}1J ~ 

16 (30) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-02-23 KLF 2021/839 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 
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Motion om att införa p-skiva omgående 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Motionen ska anses besvarad vad avser frågan om införande av p-skiva. 
2) Motion i övriga delar avslås. 

 

Beskrivning av ärendet 

Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson, båda Centerpartiet, har väckt en motion 
i kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 
 
Runt om i landet har P-skiva införts i stadskärnor i syfte att stärka cityhandeln.  Det 
är vanligt att man kan parkera centralt avgiftsfritt i en till två timmar med P-skivan. 
Restalliansen har förespeglat invånarna att de avser att införa detta under år 2023, 
efter ett helt års utredningstid. Samtidigt diskuteras det inom tekniska förvaltningen 
att parkeringsavgifterna måste höjas. Hässleholms kommun har jämförelsevis låga 
parkeringsavgifter, som inte höjts på många år.  
 
Med stöd av det anförda yrkar motionärerna följande. 
 
1) Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 införa P-skiva i Hässleholms stads 
centrala delar.  
2) En omfattande informationskampanj ska genomföras. 
3) Effekter och konsekvenser av P-skivans införande ska noggrant dokumenteras. 
4) Rapport innehållande antal parkeringsanmärkningar på platser med p-skiva samt 
påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 
 
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, som vid sammanträde den 17 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

februari 2022, § 7, har beslutat föreslå att motionen ska anses besvarad, ”men med 
reservation för motionens angivna införandetid som avslås”.  
 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår bland annat 
följande.  
 
I den av Kommunfullmäktige beslutade ”Strategisk plan 2022–2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023–2024” framgår att tekniska nämnden tilldelats budget och 
därmed uppdrag att utreda frågan under 2022. Eftersom det är ett pågående och 
beslutat uppdrag för förvaltningen anses motionen som besvarad avseende 
sakfrågan. När det gäller frågor kring eventuell utredningstid vill förvaltningen 
förmedla att det utöver en faktisk tid för att utreda ärendet, även behövs tid för att 
behandla frågan politiskt. En utrednings eventuella slutsatser och rekommendatio-
ner ligger som stöd för ett beslutsfattande och en trolig effekt av ett införande antas 
vara förändrade intäkter och kostnader. För att inte omkullkasta beslutade 
planeringsramar i en allt för stor utsträckning rekommenderas att beslut som 
genererar ekonomiska konsekvenser, så långt det är möjligt hanteras i samband med 
en kommande budgetberedning. Därvidlag anser förvaltningen att den av motionär-
erna framförda tidpunkt för införande ska avslås. 
 
Bedömning 
 
Av ” Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024” 
framgår (sidan 11) att tekniska nämnden ska tillföras” 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 under 2022 utreda ett införande av p-skiva”. Det är alltså 
bestämt att det ska införas p-skiva i Hässleholm och att tekniska nämnden av 
kommunfullmäktige redan har fått ett uppdrag att utreda införandet. Kommunled-
ningsförvaltningen bedömer att det saknas anledning att ändra detta uppdrag på så 
sätt att det skulle slutföras tidigare eller att utredningen ska kompletteras med 
tilläggsdirektiv och föreslår därför att det beslutas att motionen ska anses besvarad 
vad avser frågan om införande av P-skiva och att den i övriga delar avslås. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 
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JAV 

Tekniska nämnden 

 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 8 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7   
 

Motion P-skiva 
Dnr: TF 2022/50 

Beslut 
 

Tekniska nämnden beslutar att anse motionen besvarad, men med reservation för 
motionens angivna införandetid som avslås. 

 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet.  
 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulf Berggren (SD) avstår att delta i beslutet.  
 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att invänta pågående 
utredningsarbete.  
Ernst Herslow (FV) stöder Ulf Berggren (SD) återremissyrkande. Om det faller 
yrkar han avslag till motionen.  
Thomas Haraldsson (L), Agne Nilsson (C), Benny Petersson (S) yrkar bifall till 
liggande förslag.  
 

Omröstning 
Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. 
  
Han ställer sen liggande förslag och Ernst Herslow (FV) avslagsyrkande mot 
varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet.  
 
 
Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

I motion till kommunfullmäktige har Centerpartiet i Hässleholm inkommit med 
förslag att:  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 9 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 införa P-skiva i Hässleholms stads 
centrala delar.   

 En omfattande informationskampanj ska genomföras.  

 Effekter och konsekvenser av P-skivans införande ska noggrant dokumenteras.  

 Rapport innehållande antal parkeringsanmärkningar på platser med p-skiva samt 
påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

I motionen framför motionärerna att P-skiva omgående ska införas i Hässleholms 
stads centrala delar. Som skäl anges att kommuninvånarna ska få enklare parkering 
samt att det syftar till att stärka cityhandeln. Motionärerna lyfter även fram att 
tekniska förvaltningen alltjämt har uppdrag att utreda frågan vars utredningstid 
anges till ett år. Förvaltningens tolkning av motionens andemening är att en sådan 
utredning ska tidigareläggas vartefter ett införande ska genomföras. 
 
Yttrande 
I den av Kommunfullmäktige beslutade ”Strategisk plan 2022–2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023–2024” framgår att tekniska nämnden tilldelats budget och 
därmed uppdrag att utreda frågan under 2022. Eftersom det är ett pågående och 
beslutat uppdrag för förvaltningen anses motionen som besvarad avseende 
sakfrågan.  

När det gäller frågor kring eventuell utredningstid vill förvaltningen förmedla att det 
utöver en faktisk tid för att utreda ärendet, även behövs tid för att behandla frågan 
politiskt. En utrednings eventuella slutsatser och rekommendationer ligger som stöd 
för ett beslutsfattande och en trolig effekt av ett införande antas vara förändrade 
intäkter och kostnader. För att inte omkullkasta beslutade planeringsramar i en allt 
för stor utsträckning rekommenderas att beslut som genererar ekonomiska 
konsekvenser, så långt det är möjligt hanteras i samband med en kommande 
budgetberedning. Därvidlag anser förvaltningen att den av motionärerna framförda 
tidpunkt för införande ska avslås. 

 

 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 11, följande:   
 
Föreslå tekniska nämnden besluta att anse motionen besvarad, men med 
reservation för motionens angivna införandetid som avslås. 

 

 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 10 (22) 
Sammanträdesdatum:  
2022-02-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____________________ 

 
Sänt till: Kommunstyrelsen 
 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-01-24 TF 2022/50 

   

  
Handläggare 
Tobias Oscarsson 
Tekniska förvaltningen 
tobias.oscarsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Yttrande motion P-skiva 
  

Förslag till beslut 

Att föreslå tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden besluta att 
anse motionen besvarad, men med reservation för motionens angivna införandetid 
som avslås. 

Beskrivning av ärendet 

I motion till kommunfullmäktige har Centerpartiet i Hässleholm inkommit med 
förslag att:  

 Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 införa P-skiva i Hässleholms stads 
centrala delar.   

 En omfattande informationskampanj ska genomföras.  

 Effekter och konsekvenser av P-skivans införande ska noggrant dokumenteras.  

 Rapport innehållande antal parkeringsanmärkningar på platser med p-skiva samt 
påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

I motionen framför motionärerna att P-skiva omgående ska införas i Hässleholms 
stads centrala delar. Som skäl anges att kommuninvånarna ska få enklare parkering 
samt att det syftar till att stärka cityhandeln. Motionärerna lyfter även fram att 
tekniska förvaltningen alltjämt har uppdrag att utreda frågan vars utredningstid 
anges till ett år. Förvaltningens tolkning av motionens andemening är att en sådan 
utredning ska tidigareläggas vartefter ett införande ska genomföras.  

Yttrande 
I den av Kommunfullmäktige beslutade ”Strategisk plan 2022–2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023–2024” framgår att tekniska nämnden tilldelats budget och 
därmed uppdrag att utreda frågan under 2022. Eftersom det är ett pågående och 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

beslutat uppdrag för förvaltningen anses motionen som besvarad avseende 
sakfrågan.  

När det gäller frågor kring eventuell utredningstid vill förvaltningen förmedla att det 
utöver en faktisk tid för att utreda ärendet, även behövs tid för att behandla frågan 
politiskt. En utrednings eventuella slutsatser och rekommendationer ligger som stöd 
för ett beslutsfattande och en trolig effekt av ett införande antas vara förändrade 
intäkter och kostnader. För att inte omkullkasta beslutade planeringsramar i en allt 
för stor utsträckning rekommenderas att beslut som genererar ekonomiska 
konsekvenser, så långt det är möjligt hanteras i samband med en kommande 
budgetberedning. Därvidlag anser förvaltningen att den av motionärerna framförda 
tidpunkt för införande ska avslås. 

 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt i detta skede, hanteras i utredning 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt i detta skede, hanteras i utredning 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt i detta skede, hanteras i utredning 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt  

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt i detta skede, hanteras i utredning 

Bilagor 

Motion ” inför P-skiva omgående!” 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

 

Tekniska förvaltningen 

Tobias Oscarsson  



  
Motion till kommunfullmäktige 

 
Inför P-skiva omgående! 
Centerpartiet vill ge Hässleholms kommuninvånare möjlighet  

till enklare parkering i stadens centrum 

Runt om i landet har P-skiva införts i stadskärnor i syfte att stärka cityhandeln.  
Det är vanligt att man kan parkera centralt avgiftsfritt i en till två timmar med P-skivan. 

Restalliansen har förespeglat invånarna att de avser att införa detta under år 2023, efter ett helt 
års utredningstid. Samtidigt diskuteras det inom tekniska förvaltningen att 
parkeringsavgifterna måste höjas. Hässleholms kommun har jämförelsevis låga 
parkeringsavgifter, som inte höjts på många år.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår vi att: 

 Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 införa P-skiva i Hässleholms stads 
centrala delar.  

 En omfattande informationskampanj ska genomföras.  
 Effekter och konsekvenser av P-skivans införande ska noggrant dokumenteras.  
 Rapport innehållande antal parkeringsanmärkningar på platser med p-skiva samt 

påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

 

Lena Svensson och Ann-Kristin Johnsson, Centerpartiet Hässleholm 

Med jordnära visioner  
vill vi skapa en grön och trygg vardag  
som ger kraft åt varje människa 

• Centerpartiet 
HÄSSLEHOLM 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 184 

Motion om att få fler i arbete eller sysselsättning av 
dem som har psykisk ohälsa 
Dnr: KLF 2021/890 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Med bifall till motionen ger kommunfullmäktige i uppdrag till 
arbetsmarknadsnämnden att utreda frågan om att få fler med psykisk ohälsa att 
komma ut på arbetsmarknaden, i samråd med omsorgsnämnden och 
socialnämnden, samt att undersöka möjligheten att ansöka hos 
Samordningsförbundet Skåne Nordost (Pinsam) om ett samverkansprojekt för 
rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk ohälsa i arbete. 

En första återkoppling om hur utredningsarbetet fortskrider ska lämnas till 
kommunstyrelsen inom sex månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i 
detta ärende. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkande 

Stefan Larsson (M) yrkar på följande ändringsyrkande: " Med bifall till motionen ger 
kommunfullmäktige i uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att utreda frågan om att 
få fler med psykisk ohälsa att komma ut på arbetsmarknaden, i samråd med 
omsorgsnämnden och socialnämnden, samt att undersöka möjligheten att ansöka 
hos Samordningsförbundet Skåne Nordost (Pinsam) om ett samverkansprojekt för 
rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk ohälsa i arbete. 

En första återkoppling om hur utredningsarbetet fortskrider ska lämnas till 
kommunstyrelsen inom sex månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i 
detta ärende. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag med Stefan Larssons 
ändringsyrkande. Magnus Akeborn (V) instämmer i Stefan Larssons 
ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

y0 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Larssons 
ändringsyrkande och finner Stefan Larssons ändringsyrkande bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson, Irene Nilsson och Christer Welinder, samtliga Socialdemokraterna, 
har väckt en motion i fullmäktige i vilken de anför följande. 

Vi har i Hässleholms kommun skyldighet att hjälpa alla invånare till arbete eller 
sysselsättning. Vi Socialdemokrater vill ge berörda förvaltningar uppdrag att ta fram 
förslag till ett koncept i en verksamhet som verkar för att uppnå resultat, få ut fler 
personer i arbete eller sysselsättning för dem med psykisk ohälsa. Det finns i dag 
personer som har psykisk ohälsa och behöver komma ut på arbetsmarknaden. Vi 
har stort rekryteringsbehov på många områden i samhället av personal och alla 
behöver ha ett arbete eller sysselsättning för att må bra. Vi har idag 
Arbetsmarknadsenheten som jobbar med dessa uppgifter, vi har också träffpunkten 
Ljusglimten som är en mötesplats för psykisk ohälsa. I samma lokal finns även 
träffpunkten Wemind som vänder sig till personer som är långtidssjukskrivna och 
har sviktande psykisk hälsa. 

Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionärerna följande. 

Att berörda förvaltningar får ta fram ett koncept för att fler med psykisk ohälsa 
kommer ut på arbetsmarknaden. 

Att verksamheten startas snarast, dock senast augusti 2022. 

Motionen har remitterats till arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och 
socialnämnden. 

Arbetsmarknadsnämnden beslutade på sammanträde den 22 mars 2022, § 23, att 
yrka bifall till motionen på så sätt att frågan utreds i enlighet med arbetsmarknads
fö1-valtningens, socialförvaltningens och omsorgsförvaltningens förslag samt att 
undersöka möjligheten att ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost 
(Pinsam) om ett samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler 
med psykisk ohälsa i arbete. 

Socialnämnden beslutade på sammanträde den 22 mars 2022, § 26, att yrka bifall till 
motionen på samma sätt som arbetsmarknadsnämnden. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden beslutade på sammanträde den 29 mars 2022, § 28, dels att 
eventuell vidare utredning genomförs efter föreslagna lagändringar av 
Arbetsförmedlingens nya regelverk genomförts, vilka väntas träda i kraft runt 
halvårsskiftet 2022, dels att anse motionen vara besvarad. 

Bedömning 
I en departementspromemoria från arbetsmarknadsdepartementet ("Vissa lagförslag 
med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet", Ds 2021:27) 
föreslås ändringar i ett antal lagar. I promemorians sammanfattning anförs bland 
annat följande. Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en 
väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är att den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med Arbetsförmedlingen som ansvarig 
myndighet, på ett mer effektivt sätt än i dag behöver kunna ge stöd till 
arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt 
kompetens. Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska 
därför reformeras. 

Regeringen har överlämnat en proposition (prop. 2021/22:216) till riksdagen. I den 
lämnas förslag till vissa lagändringar för att skapa bättre förutsättningar för den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Riksdagen biföll propositionen den 21 juni 
2022. Lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 december 2022. 

Aktuell lagstiftning är alltså nu beslutad. Det föreligger därför förutsättningar för 
arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden att påbörja den 
utredning som de omtalat i sina respektive yttranden. En första återkoppling om 
hur utredningsarbetet fortskrider bör lämnas till kommunstyrelsen inom sex 
månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i detta ärende. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-09, § 113, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

Med bifall till motionen ger kommunfullmäktige i uppdrag till 
arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden att tillsammans 
utreda frågan om att få fler med psykisk ohälsa att komma ut på arbetsmarknaden 
samt att undersöka möjligheten att ansöka hos Samordningsförbundet Skåne 
Nordost (Pinsam) om ett samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte 
att få fler med psykisk ohälsa i arbete. 

En första återkoppling om hur utredningsarbetet fortskrider ska lämnas till 
kommunstyrelsen inom sex månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

detta ärende. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Datum Diarienummer 

2022-06-23 KLF 2021/890 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 
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Motion om att få fler i arbete eller sysselsättning av de 
som har psykisk ohälsa 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Med bifall till motionen ger kommunfullmäktige i uppdrag till arbetsmarknads-
nämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden att tillsammans utreda frågan om 
att få fler med psykisk ohälsa att komma ut på arbetsmarknaden samt att undersöka 
möjligheten att ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost (Finsam) om ett 
samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk 
ohälsa i arbete. 
 
En första återkoppling om hur utredningsarbetet fortskrider ska lämnas till kom-
munstyrelsen inom sex månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i detta 
ärende.  

 

Beskrivning av ärendet 

Lena Nilsson, Irene Nilsson och Christer Welinder, samtliga Socialdemokraterna, 
har väckt en motion i fullmäktige i vilken de anför följande. 
 
Vi har i Hässleholms kommun skyldighet att hjälpa alla invånare till arbete eller 
sysselsättning. Vi Socialdemokrater vill ge berörda förvaltningar uppdrag att ta fram 
förslag till ett koncept i en verksamhet som verkar för att uppnå resultat, få ut fler 
personer i arbete eller sysselsättning för dem med psykisk ohälsa. Det finns i dag 
personer som har psykisk ohälsa och behöver komma ut på arbetsmarknaden. Vi 
har stort rekryteringsbehov på många områden i samhället av personal och alla 
behöver ha ett arbete eller sysselsättning för att må bra. Vi har idag Arbetsmark-
nadsenheten som jobbar med dessa uppgifter, vi har också träffpunkten Ljusglimten 
som är en mötesplats för psykisk ohälsa. I samma lokal finns även träffpunkten 
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Wemind som vänder sig till personer som är långtidssjukskrivna och har sviktande 
psykisk hälsa. 
 
Med stöd av det sålunda anförda yrkar motionärerna följande. 
 
Att berörda förvaltningar får ta fram ett koncept för att fler med psykisk ohälsa 
kommer ut på arbetsmarknaden. 

Att verksamheten startas snarast, dock senast augusti 2022. 
 
Motionen har remitterats till arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och 
socialnämnden. 
 
Arbetsmarknadsnämnden beslutade på sammanträde den 22 mars 2022, § 23, att 
yrka bifall till motionen på så sätt att frågan utreds i enlighet med arbetsmarknads-
förvaltningens, socialförvaltningens och omsorgsförvaltningens förslag samt att 
undersöka möjligheten att ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost 
(Finsam) om ett samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler 
med psykisk ohälsa i arbete. 
 
Socialnämnden beslutade på sammanträde den 22 mars 2022, § 26, att yrka bifall till 
motionen på samma sätt som arbetsmarknadsnämnden. 
 
Omsorgsnämnden beslutade på sammanträde den 29 mars 2022, § 28, dels att  
eventuell vidare utredning genomförs efter föreslagna lagändringar av 
Arbetsförmedlingens nya regelverk genomförts, vilka väntas träda i kraft runt 
halvårsskiftet 2022, dels att anse motionen vara besvarad. 
 
Bedömning 
 
I en departementspromemoria från arbetsmarknadsdepartementet (”Vissa lagförslag 
med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet”, Ds 2021:27) 
föreslås ändringar i ett antal lagar. I promemorians sammanfattning anförs bland 
annat följande. Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en 
väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är att den arbetsmarknadspo-
litiska verksamheten, med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet, på ett mer 
effektivt sätt än i dag behöver kunna ge stöd till arbetssökande att komma i arbete 
och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Arbetsförmedlingen 
och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska därför reformeras. 
 
Regeringen har överlämnat en proposition (prop. 2021/22:216) till riksdagen. I den 
lämnas förslag till vissa lagändringar för att skapa bättre förutsättningar för den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Riksdagen biföll propositionen den 21 juni 
2022. Lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 december 2022. 
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Aktuell lagstiftning är alltså nu beslutad. Det föreligger därför förutsättningar för 
arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden att påbörja den 
utredning som de omtalat i sina respektive yttranden. En första återkoppling om 
hur utredningsarbetet fortskrider bör lämnas till kommunstyrelsen inom sex 
månader från det att kommunfullmäktige fattat beslut i detta ärende. 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

 
Sändlista: 

Arbetsmarknadsnämnden  
Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 

 

 

  



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 13 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 28   
 

Svar på motion angående att få fler i arbete eller 
sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa 
Dnr: OF 2022/144 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande:  
 
• Att eventuell vidare utredning genomförs efter föreslagna lagändringar av 
arbetsförmedlingens nya regelverk genomförts, vilka väntas träda i kraft runt 
halvårsskiftet 2022. 
 
• Att anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 
Christer Welinder reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Anita Peterson (V) medges lämna följande protokollsanteckning:  
”Vänsterpartiet är mycket positiv till motionen och då det är en grupp som behöver 
allt stöd för att må så bra som möjligt.” 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar att anta socialnämndens förslag vilket är följande; 
 
Motionen bifalles på så sätt att låta utreda frågan i enlighet med socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen och omsorgsförvaltningens förslag samt att undersöka 
möjligheten ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost (Finsam) om ett 
samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk 
ohälsa i arbete. 
 
Torgny Holmberg (SD), Ulrika Widmark Barnekow (FV) och Tobias Wemmenby 
(L) yrkar bifall till liggande förslag. 
 

 
  



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 14 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Omröstning 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden ska besluta enligt liggande förslag eller 
besluta enligt yrkandet från Christer Welinder (S) och finner att nämnden ska 
besluta enligt liggande förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition godkänns: ”Den som vill besluta enligt liggande 
förslag röstar ja. Den som vill besluta enligt Christer Welinders yrkande röstar nej. 
 
7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
 
Följande röstar ja: Tobias Wemmenby (L), Susanne Lottsfeldt (SD), Margaretha 
Lindqvist (KD), Mikael Koenen (L), Ulrika Widmark Barnekow (FV), Torgny 
Holmberg (SD), Mats Ekvall (SD) 
 
Följande röstar nej: Christer Welinder (S), Meta Jarl (S), Anders Wallentheim (S), 
Margareta Rud (S) 
 
Omsorgsnämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut. 
 

Beskrivning av ärendet  
Socialdemokraterna har framställt en motion kring kommunens skyldighet att hjälpa 
alla invånare till arbete eller sysselsättning. De vill att berörda förvaltningar tar fram 
ett koncept så att fler personer med psykisk ohälsa kommer ut på arbetsmarknaden 
och att verksamheten startas snarast, dock senast i augusti 2022. 
Representanter från arbetsmarknads-, social- och omsorgsförvaltningen har 
diskuterat frågan utifrån respektive nämnds ansvarsområden och möjligheter till 
samverkan inom ramen för dessa. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen att förslaget bör utredas vidare för att analysera förutsättningar för en 
eventuell ny verksamhet och samverkan framöver. 

 
  



   Omsorgsnämnden 
 

Protokoll 15 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-14, § 22, följande:   
Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslut. 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 
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 Omsorgsnämnden/omsorgsnämndens 
arbetsutskott Handläggare 

Avdelningschef Yvonne Kvist 
Omsorgsförvaltningen 
 
yvonne.kvist@hassleholm.se 
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Svar på motion angående att få fler personer med 
psykisk ohälsa i arbete eller sysselsättning 
  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande: 

 Att eventuell vidare utredning genomförs efter föreslagna lagändringar av 
arbetsförmedlingens nya regelverk genomförts, vilka väntas träda i kraft runt 
halvårsskiftet 2022. 

 Att anse motionen vara besvarad. 

 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna har framställt en motion kring kommunens skyldighet att hjälpa 
alla invånare till arbete eller sysselsättning. De vill att berörda förvaltningar tar fram 
ett koncept så att fler personer med psykisk ohälsa kommer ut på arbetsmarknaden 
och att verksamheten startas snarast, dock senast i augusti 2022. 

Representanter från arbetsmarknads-, social- och omsorgsförvaltningen har 
diskuterat frågan utifrån respektive nämnds ansvarsområden och möjligheter till 
samverkan inom ramen för dessa. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen att förslaget bör utredas vidare för att analysera förutsättningar för en 
eventuell ny verksamhet och samverkan framöver. 

 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna har framställt en motion kring kommunens skyldighet att hjälpa 
alla invånare till arbete eller sysselsättning. De vill att berörda förvaltningar tar fram 
ett koncept så att fler personer med psykisk ohälsa kommer ut på arbetsmarknaden 
och att verksamheten startas snarast, dock senast i augusti 2022. 
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Representanter från arbetsmarknads-, social- och omsorgsförvaltningen har 
diskuterat frågan utifrån respektive nämnds ansvarsområden och möjligheter till 
samverkan inom ramen för dessa. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen att förslaget bör utredas vidare för att analysera behov, 
förutsättningar och kostnader för drift av en eventuell ny verksamhet. 
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att denna utredning genomförs efter 
föreslagna lagändringar av arbetsförmedlingens nya regelverk, som väntas runt 
halvårsskiftet 2022. Om nödvändiga beslut fattas menar 
arbetsmarknadsförvaltningen att en eventuell ny verksamhet kan starta tidigast 
under senhösten 2022 eller vid årsskiftet. 
 
Omsorgsnämnden ansvarar för daglig verksamhet och sysselsättning för personer 
med rätt till insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Verksamheterna samarbetar redan idag med 
arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen, vilket under de senaste tre 
åren resulterat i ett 50-tal lönebidragsanställningar. Omsorgsförvaltningen bedömer 
att samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan utvecklas 
framöver. Det gäller även barn- och utbildningsförvaltningen, då många personer 
kommer direkt från skolan till daglig verksamhet. Omsorgsförvaltningen ser vinster 
med samverkan i ett tidigare skede än idag, då personer ofta kommer till 
omsorgsnämndens verksamheter väl sent. Relevanta samverkansinsatser under 
denna mellantid stärker sannolikt personer med psykisk ohälsa på väg ut i arbete 
eller sysselsättning.  

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Positiva konsekvenser. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Ingen känd påverkan. 

Facklig samverkan 

Förvaltningsövergripande samverkan inför omsorgsnämndens sammanträde 22-03-
29. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända i dagsläget, beror på vilken inriktning som föreslås efter utredning. 



   

   

 3 (3)  

  

  

 

JAV 

 

 

Bilagor 

Motion från Socialdemokraterna angående att få fler personer med psykisk ohälsa i 
arbete eller sysselsättning  

 

 

Sändlista: 

- Socialdemokraterna 
- Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

Yvonne Kvist 

Avdelningschef 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

§ 23 

Yttrande avseende motionen - Få fler i arbete eller 
sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa 
Dnr: AMF 2022/49 

Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden beslutar följande: 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar att motionen bifalles på så sätt att låta utreda 
frågan i enlighet med Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och 
Omsorgsförvaltningens förslag samt att undersöka möjligheten att ansöka hos 
Samordningsförbundet Skåne Nordost (Pinsam) om ett samverkansprojekt för 
rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk ohälsa i arbete. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulf Berggren (SD) avstår &ån att delta i beslutet. 

Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar att beslutet ändras och får följande lydelse: 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar att motionen bifalles på så sätt att låta utreda 
frågan i enlighet med Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och 
Omsorgsförvaltningens förslag samt att undersöka möjligheten att ansöka hos 
Samordningsförbundet Skåne Nordost (Pinsam) om ett samverkansprojekt för 
rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk ohälsa i arbete. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Joachim Fors ändringsyrkande 
och finner ändringsyrkandet bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har lämnat en motion som innebär att berörda förvaltningar ska 
ta fram ett koncept som gör att fler med psykisk ohälsa kommer ut på arbetsmark
naden. 

Innan ett koncept arbetas fram måste en utredning genomföras som analyserar be
hovet och klargör vilka förutsättningar som finns för Arbetsmarknadsenheten att 
driva den föreslagna verksamheten. Det behöver också klargöras vilka förutsätt-

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAfvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

ningar som finns att arbeta med målgruppen med av::.eende på Arbetsförmedlingens 
kommande regelverk. Dessutom behöver en ny verksamhet finansieras av ett till
skott av budgetmedel som motsvarar den omfattning som verksamheten kommer 
att behöva ha. 

Utredningen behöver bland annat ge svar på nedanstående frågor: 

• Hur många i den definierade målgruppen har.inte aktiviteter via Arbets
förmedlingens upphandlade aktörer? 

• På vilket sätt kan Arbetsförmedlingen samarbeta med kommunen utifrån 
myndighetens kommande nya regelverk? 

• Nya lagar som reglerar arbetsmarknadspolitiken börjar gälla i december 
2022. Hur kommer dessa lagar att påverka möjligheterna för Arbetsmark
nadsenheten att ge insatser till arbetslösa som bedöms ha psykisk ohälsa? 

• Hur kan förvaltningarna i Hässleholms kommun samverka med varandra i 
arbetet med målgruppen? 

• Hur stort behöver tillskottet av budgetmedel vara för att genomföra den 
föreslagna verksamheten? 

Arbetsmarknadsförvaltningen kommer inte att veta hur resultatet av lagändringarna 
och Arbetsförmedlingens nya regelverk faller ut förrän runt halvårsskiftet 2022. 
Fram till dess kommer de frågor som gäller vilka förutsättningar som finns för att 
driva verksamheten i förslaget att förbli obesvarade. Det är av vikt att lagändringar
na ' och de nya regelverken är kända innan den inledande utredningen kan genomfö
ras. Med hänsyn till detta bör kommunfullmäktige uppdra åt de berörda förvalt
ningarna att först utreda vilka förutsättningar som finns för att genomföra förslaget 
i motionen. Därefter ka:n ställning tas till motionen. 

Tjänstepersoner från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och om
sorgsförvaltningen träffades den 23 februari. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen om att förslaget måste utredas vidare för att analysera vilka förutsätt
ningar som finns för ett genomföra förslaget innan ett koncept kan tas fram. Tjäns
tepersonerna ansåg också att förvaltningarna ska samverka i denna utredning. 
Om nödvändiga beslut fattas kan den nya verksamheten starta tidigast under sen
hösten 2022 eller vid årsskiftet. 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Arbetsmarknadsnämnden 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
F örvaltningschef 
Arbetsmarknadschef 

Arbetsmarknadsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

Utdraget bestyrkes 

14 (20) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 26 

Svar på motion 
Dnr: SF 2022/122 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Motionen bifalles på så sätt att låta utreda frågan i enlighet med socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen och omsorgsförvaltningens förslag samt att undersöka 
möjligheten ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost (Pinsam) om ett 
samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk 
ohälsa i arbete. 

Yrkande 
Socialdemokraterna, Lena Svensson (C), Moderaterna och Sverigedemokraterna 
yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med motion angående att få fler i arbete eller 
sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa. 

Tjänstepersoner från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och om
sorgsförvaltningen träffades den 23 februari. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen om att förslaget måste utredas vidare för att analysera vilka förut
sättningar som finns för ett genomföra förslaget innan ett koncept kan tas fram. 

Tjänstepersonerna ansåg vidare att förvaltningarna bör samverka i en eventuell 
utredning. Denna utredning kan genomföras först efter förestående lagändringar 
blir kända. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-15, § 24, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta föreslå Socialnämnden besluta att 
motionen bifalles på så sätt att låta utreda frågan i enlighet med socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen och omsorgsförvaltningens förslag samt att 
undersöka möjligheten ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost (Pinsam) 
om ett samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med 
psykisk ohälsa i arbete. 

Socialnämnden 

Justering 

5 L 
( -

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Socialdemokraterna 

Kommunledningsförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-03-02 SF 2022/122 

   

 
 

Handläggare 
Verksamhetschef Staben Anders Iversen 
Socialförvaltningen 
 
anders.iversen@hassleholm.se 
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Svar på motion 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta följande: 

Att överlämna tjänsteskrivelse som svar på motion från Socialdemokraterna 
angående att få fler personer med psykisk ohälsa i arbete eller sysselsättning. 

 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna har inkommit med motion angående att få fler i arbete eller 
sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa. 

Tjänstepersoner från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och om-
sorgsförvaltningen träffades den 23 februari. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen om att förslaget måste utredas vidare för att analysera vilka förut-
sättningar som finns för ett genomföra förslaget innan ett koncept kan tas fram.  

Tjänstepersonerna ansåg vidare att förvaltningarna bör samverka i en eventuell 
utredning. Denna utredning kan genomföras först efter förestående lagändringar 
blir kända. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna har framställt en motion kring kommunens skyldighet att hjälpa 
alla invånare till arbete eller sysselsättning. De vill att berörda förvaltningar tar fram 
ett koncept så att fler personer med psykisk ohälsa kommer ut på arbetsmarknaden 
och att verksamheten startas snarast, dock senast i augusti 2022. 

Representanter från arbetsmarknads-, social- och omsorgsförvaltningen har 
diskuterat frågan utifrån respektive nämnds ansvarsområden och möjligheter till 
samverkan inom ramen för dessa. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 

Hässleholms 
kommun 
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uppfattningen att förslaget bör utredas vidare för att analysera förutsättningar för en 
eventuell ny verksamhet och samverkan framöver. 

Ett nytt regelsystem för Arbetsförmedlingens håller på att tas fram. Troligen 
kommer resultatet av lagändringarna och Arbetsförmedlingens nya regelverk inte bli 
klart förrän runt halvårsskiftet 2022. Fram till dess kommer frågor som gäller 
förutsättningarna för att driva verksamhet enligt förslaget att förbli obesvarade.  
 
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att denna utredning genomförs först efter 
föreslagna lagändringar av arbetsförmedlingens nya regelverk blir kända. Från 
socialförvaltningens sida finns det inte anledning att göra en annan bedömning. 

Socialförvaltningen arbetar primärt inte med arbete och sysselsättning. Samverkan i 
enskilda ärenden förekommer givetvis. I första han sker samarbetet med 
arbetsmarknadsförvaltningen. Detta samarbete kan utvecklas. 

  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Positiva konsekvenser. 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Ingen känd påverkan. 

Facklig samverkan 

Har inte samverkats fackligt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända i dagsläget, beror på vilken inriktning som föreslås efter utredning. 

 

 

Bilagor 

Motion från Socialdemokraterna angående att få fler personer med psykisk ohälsa i 
arbete eller sysselsättning  
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Sändlista: 

- Socialdemokraterna 
- Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Socialförvaltningen 

 

Anders Iversen 

Verksamhetschef Staben 

  



Hej Elin 

 

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta föreslå socialnämnden besluta att motionen bifalles på 

så sätt att låta utreda frågan i enlighet med socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och 

omsorgsförvaltningens förslag samt att undersöka möjligheten ansöka hos Samordningsförbundet 

Skåne Nordost (Finsam) om ett samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler 

med psykisk ohälsa i arbete.  

/Robin 



Socialdemokraterna 
FRAMTIDSPARTIET 

Motion angående att få fler i arbete eller sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa. 

Vi har i Hässleholms kommun skyldighet att hjälpa alla invånare till arbete eller 

sysselsättning. 

Vi Socialdemokrater vill ge berörda förva ltningar uppdrag att ta fram förslag till ett koncept i 

en verksamhet som verkar för uppnå resultat ,få ut fler personer i arbete eller sysselsättning 

för dem med psykisk ohälsa 

Det finns i dag personer som har psykisk ohälsa och behöver komma ut på arbetsmarknaden. 

Vi har stort rekryteringsbehov på många områden i samhället av personal och alla behöver 

ha ett arbete eller sysselsättning för att må bra. 

Vi har idag Arbetsmarknadsenheten som jobbar med dessa uppgifter, vi har också 

träffpunkten Ljusglimten som är en mötesplats för psykisk ohälsa. I samma lokal finns även 

träffpunkten Wemind som vänder sig till personer som är långtidssjukskrivna och har 

sviktande psykisk hälsa. 

Vi vill därför : 

Att Berörda förvaltningar får ta fram ett koncept för att fler med psykisk ohälsa kommer ut 

på arbetsmarknaden. 

Att verksamheten startas snarast dock senast augusti 2022 

Lena Nilsson Irene Nilsson Christer Welinder 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

H""ssl holms 
komm n 

Kommunstyre/sen 

§ 185 

Motion om bilfritt centrum i Hässleholm 
Dnr: KLF 2022/365 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat. 

Protokollsanteckning 

Arberesha Sabani (MP) medges lämna skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga. 

Yrkande 

Urban Widmark (M), Lena Wallentheim (S) och Magnus Akeborn (V) yrkar avslag 
på motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förlag mot Urban Widmarks med fleras 
avslagsyrkande och finner avslagsyrkandet bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att berörda nämnder får i uppdrag att utreda och arbeta fram en plan för ett 
bilfritt centrum. 

Motionen har remitterats till miljö- och stads byggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 14 september 2022, § 93, i arbetsutskottet beslutat följande. 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar godkänns och översänds som 
nämndens yttrande över, Remiss - Motion bilfritt centrum i Hässleholm. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Kommunstyrelsen 

Av ovannämnda stadsbyggnadsförvaltningens remissvar framgår följande. 
Det finns ett antal antagna strategidokument att förhålla sig till när frågan om 

bilfritt centrum tas upp och de mål som strategidokumenten behandlar kring vilka 
beslut som tagits. De strategidokument som är framtagna och antagna i 
Hässleholms kommun kopplade till berörd motion är bland annat Färcjjupad 
iiversiktJplan fiir Hässleholms stad, Trafikplan fiir Hässleholms stad, Trafikstrategier 2030 fa"r 
Hässleholms kommun. 

Trafikplan för Hässleholms stad behandlar vilka planer och strategier som bör tas 
fram kopplat till de transportpolitiska målen. 

Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun innefattas av bland annat åtta mål 
och fyra strategier för att uppnå ett hållbart trafiksystem. Mål 4 "Resor inom staden 
sker ö·veroägande genom gång-, rykel- och kollektivtrafik" och strategi 4 "Tillämpa 
färdmedelsprioritering' kan kopplas till diskussionen kring bilfritt centrum och bilens 
roll i centrum. 

Konkreta åtgärder i åtgärdsplaneringen för de olika planerna, främst trafikplan för 
Hässleholms stad, innehåller att införa p-ledsystem och fyra strategiskt utplacerade 
parkeringshus, vilka påverkar ett icke tvingande system för ett informellt bilfritt 
centrum. 

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad finns en rad ställnings
taganden som kommunen ska verka för, vilket bland annat innefattar att 
trafikstrukturen ska underlätta för fler att gå, cykla eller åka kollektivt i centrum. 
Vidare beskrivs att smarta huvudstråk för bil ska leda trafiken mellan de viktigaste 
målpunkterna i staden utan att belasta centrum i onödan. Genom strategiskt 
placerade parkeringshus samt p-ledsystem kan söktrafiken i centrum minimeras. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en 
parkeringsstrategi för Hässleholms kommun. Det övergripande syftet med 
parkeringsstrategin är att tydliggöra kommunens arbete med parkeringsfrågor och 
skapa en heltäckande och långsiktig planering gällande hantering av 
parkeringsfrågor för bil och cykel i kommunen. 

Antagna strategidokument ligger till grund för den fortsatta mobilitetsutvecklingen 
och där åtgärdsförslagen ligger till grund i syfte att uppnå ett hållbart trafiksystem 
som kommunfullmäktige gemensamt tagit beslut om. 

Med anledning av ovanstående anses remissen till motionen vara besvarad. 

Bedömning 
Det framgår av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens yttrande att frågan om hur 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

22 (30) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

biltrafiken ska se ut i framtiden i Hässleholm redan är föremål för utredning och 
övervägande ur flera synvinklar. Det kan därför inte anses påkallat att föranstalta 
om ytterligare utredningar och planer. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att motionen ska anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-09, § 114, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Joachim Fars (S) reserverar sig mot beslutet. 

Joachim Fors (S) yrkar avslag på motionen. 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot avslagsyrkandet och finner 
liggande förslag till beslut bifallet. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Arberesha Sabani (MP) 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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miljöpartiet de gröna Q 
HÄSSLEHOLM 

Protokollsanteckning för ärende 14 - Motion om bilfritt centrum i 

Hässleholm 

Som vi alla vet är Hässleholm en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor att leva, 

arbeta och lära i en kommun präglad av förändring med stora ambitioner att utvecklas på så 

många olika sätt. Vår stad är en knutpunkt med goda kommunikationsmöjligheter till och från 

centrum, vi har ett bra basutbud av butiker och cafäer där några är av unika lokala karaktärer, 

vi har även en unik stadskärna med ursprungligt gatutorg och ett torg anslutet till paradgatan 

Första Avenyn. Ett bilfritt centrum minskar även buller och luftföroreningar som påverkar 

negativt, inte minst inne i stadsmiljön. Biltrafiken begränsar även tillgängligheten samt 

trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i stadskärnan. Införandet av bilfrizon ökar 

attraktiviteten för ett område som leder till ökad omsättning i handel. För oss är näringslivet 

viktig för Hässleholm och vår kommun. Därav är just denna motion ypperlig viktig för vår 

stad och kommun. Vi kommer att yrka bifall på motionen i kommunfullmäktige. 

Arberesha Sabani 

Miljöpartiet de Gröna 
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 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 
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Motion om bilfritt centrum i Hässleholm 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att berörda nämnder får i uppdrag att utreda och arbeta fram en plan för ett 
bilfritt centrum. 
 
Motionen har remitterats till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som vid 
sammanträde den 14 september 2022, § 93, i arbetsutskottet beslutat följande. 
 
1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar godkänns och översänds som 
nämndens yttrande över, Remiss - Motion bilfritt centrum i Hässleholm. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Av ovannämnda stadsbyggnadsförvaltningens remissvar framgår följande. 
 
 Det finns ett antal antagna strategidokument att förhålla sig till när frågan om 
bilfritt centrum tas upp och de mål som strategidokumenten behandlar kring vilka 
beslut som tagits. De strategidokument som är framtagna och antagna i 
Hässleholms kommun kopplade till berörd motion är bland annat Fördjupad 
översiktsplan för Hässleholms stad, Trafikplan för Hässleholms stad, Trafikstrategier 2030 för 
Hässleholms kommun.  
Trafikplan för Hässleholms stad behandlar vilka planer och strategier som bör tas 
fram kopplat till de transportpolitiska målen.  

Hässleholms 
kommun 
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Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun innefattas av bland annat åtta mål 
och fyra strategier för att uppnå ett hållbart trafiksystem. Mål 4 ”Resor inom staden 
sker övervägande genom gång-, cykel- och kollektivtrafik” och strategi 4 ”Tillämpa 
färdmedelsprioritering” kan kopplas till diskussionen kring bilfritt centrum och bilens 
roll i centrum. 

Konkreta åtgärder i åtgärdsplaneringen för de olika planerna, främst trafikplan för 
Hässleholms stad, innehåller att införa p-ledsystem och fyra strategiskt utplacerade 
parkeringshus, vilka påverkar ett icke tvingande system för ett informellt bilfritt 
centrum.  
I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad finns en rad ställnings-
taganden som kommunen ska verka för, vilket bland annat innefattar att 
trafikstrukturen ska underlätta för fler att gå, cykla eller åka kollektivt i centrum. 
Vidare beskrivs att smarta huvudstråk för bil ska leda trafiken mellan de viktigaste 
målpunkterna i staden utan att belasta centrum i onödan. Genom strategiskt 
placerade parkeringshus samt p-ledsystem kan söktrafiken i centrum minimeras.  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en 
parkeringsstrategi för Hässleholms kommun. Det övergripande syftet med 
parkeringsstrategin är att tydliggöra kommunens arbete med parkeringsfrågor och 
skapa en heltäckande och långsiktig planering gällande hantering av 
parkeringsfrågor för bil och cykel i kommunen.  
Antagna strategidokument ligger till grund för den fortsatta mobilitetsutvecklingen 
och där åtgärdsförslagen ligger till grund i syfte att uppnå ett hållbart trafiksystem 
som kommunfullmäktige gemensamt tagit beslut om.  
 
Med anledning av ovanstående anses remissen till motionen vara besvarad. 
 

Bedömning 
Det framgår av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens yttrande att frågan om hur 
biltrafiken ska se ut i framtiden i Hässleholm redan är föremål för utredning och 
övervägande ur flera synvinklar. Det kan därför inte anses påkallat att föranstalta 
om ytterligare utredningar och planer. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att motionen ska anses besvarad. 
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
 
 

 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (16) 
Sammanträdesdatum:  
2022-10-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 86   
 

Motion från miljöpartiet 
Dnr: TF 2022/428 

Beslut 
 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 

- Att avslå Miljöpartiet de grönas motion, om bilfritt centrum i Hässleholm, 
i sin helhet. 
 

Yrkande 
Simon Berneblad (KD), Agne Nilsson (C), Benny Petersson (S) yrkar bifall till 
liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet  
 

Miljöpartiet de gröna, Hässleholm, har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion avseende ett bilfritt centrum i Hässleholm. I motionen yrkar Miljöpartiet att 
kommunfullmäktige skall besluta om att uppdra åt berörda nämnder att utreda och 
arbeta fram en plan för ett bilfritt centrum. Tekniska nämnden har fått detta 
uppdrag och förvaltningen har gjort utredning där man tagit fram dagsläge på gator 
inom aktuellt område och befarade konsekvenser vid införande av bilfri zon. 
Utifrån detta föreslår tekniska förvaltningen att nämnden beslutar motionen avslås. 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-11, § 157, följande:   
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
 

- Att avslå Miljöpartiet de grönas motion, om bilfritt centrum i Hässleholm, 
i sin helhet. 

_____________________ 

Sänt till: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Handläggare 
Enhetschef Stefan Alvedal 
Tekniska förvaltningen 
 
stefan.alvedal@hassleholm.se 
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Motion om bilfritt centrum i Hässleholm  
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

- att avslå Miljöpartiet de grönas motion, om bilfritt centrum i Hässleholm, i 
sin helhet. 
 

Sammanfattning 

 
Miljöpartiet de gröna, Hässleholm, har till kommunfullmäktige inkommit med en 
motion avseende ett bilfritt centrum i Hässleholm. I motionen yrkar Miljöpartiet att 
kommunfullmäktige skall besluta om att uppdra åt berörda nämnder att utreda och 
arbeta fram en plan för ett bilfritt centrum. Tekniska nämnden har fått detta 
uppdrag och förvaltningen har gjort utredning där man tagit fram dagsläge på gator 
inom aktuellt område och befarade konsekvenser vid införande av bilfri zon. 
Utifrån detta föreslår tekniska förvaltningen att nämnden beslutar motionen avslås.  

 

Beskrivning av ärendet 

 
Miljöpartiet vill:   

- införa ett bilfritt centrum i området mellan Järnvägsgatan, Tingshusgatan, 
Östergatan och Tredje Avenyen, 

- gång- och cykelstråk på Vattugatan med anknytning till paradiset, 
- ha fungerande lokal kollektivtrafik i ett bilfritt centrum, 
- uppgradera Järnvägsstationen vid Magasinsgatan, 
- koppla ihop Magasinsgatan via Bryggaregatan och Viaduktsrondellen, 
- flytta taxistationen till västra sidan och 
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- fortsatt analys av utökning av parkeringshus. 

Miljöpartiet belyser: 

- näringslivets stora betydelse för ett levande stadsliv, 
- godstransporter och varutransporter behov tillgodoses genom att tillåta 

leveranser exempelvis på förutbestämda tider och med fordon som är 
utsläppsfria och 

- boende inom zonen skall kunna nå sina parkeringar vid bostäderna. 
 

KOMMENTARER 
 
Dagsläge på gator inom aktuellt område: 
 

- Järnvägsgatan, del av, är idag gångfartsområde. Öppet för dubbelriktad trafik 
sen den 1 juni 2022 efter beslut i Kommunfullmäktige. 

- Tingshusgatan, del av, är idag gångfartsområde.  
- Östergatan, huvudgata.  
- Tredje Avenyen, enkelriktad och gångfartsområde. En avstängning torde 

innebära att trafiken på Kristianstadsvägen ökar. 
- Andra Avenyen, inga lokala regleringar. 
- Första Avenyen, del av, är idag gågata och del av, motorfordonstrafik 

förbjuden (varudistributionsfordon alla dagar mellan kl 07.00-12.00). 
- Vattugatan, delar av, enkelriktat (del av, gäller ej fordon med tillstånd samt  

 leveransfordon mellan kl 07.00 - 11.00),  
fordonstrafik förbjuden eller gångfartsområde. 

- Frykholmsgatan del av, motortrafik förbjuden (gäller inte i nordlig 
färdriktning mellan kl 07.00 – 12.00 för fordon med tillstånd). 

- Godtemplaregatan del av, motortrafik förbjuden (gäller i sydlig 
färdriktning samt nordlig färdriktning mellan kl 18.00 – 05.00, gäller inte 
fordon med tillstånd).  
 
 
Befarade konsekvenser vid införandet av en bilfri zon: 
 

- Inkomstbortfall (parkeringsavgifter, utfärdande av felparkeringsböter). 
- Dagens p-platser blir boendeparkering ev. hela centrum omgestaltas. 
- Bortfall av p-platser i centrum innebär behov av fler p-platser utanför C-

ringen. Behovet svårt att tillgodose. 
- Utöver samhällsutvecklingen i övrigt torde verksamheterna i centrum 

påverkas negativt ännu mer. Centrumhandeln dör ut. 
- Negativa konsekvenser av väsentligt ändrade trafikflöden.  
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- Tillgängligheten till Kulturhuset med dess parkeringsgarage, Vårdcentralen  
Vänhem och infarten till Q8 försvåras. 
  
 
__________________ 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt 

 
Bilagor 

Motion 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Stefan Alvedal 

Enhetschef 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
Diarienummer 

B 2022-000702 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 93 

Remissvar - Motion bilfritt centrum i Hässleholm 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar godkänns och översänds 
som nämndens yttrande över, Remiss - Motion bilfritt centrum i Hässleholm. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kom
munfullmäktige besluta att motionen ska avslås. 

Yttrande 

Det finns ett antal antagna strategidokument att förhålla sig till när frågan om bil
fritt centrum tas upp och de mål som strategidokumenten behandlar kring vilka 
beslut som tagits. De strategidokument som är framtagna och antagna i Hässle
holms kommun kopplade till berörd motion är bland annat Förqjupad översiktsplan 
for Hässleholms stad, Trafikplan for Hässleholms stad, Trqftkstrategier 2030 fo"r Hässleholms 
kommun. 

Trafikplan för Hässleholms stad behandlar vilka planer och strategier som bör tas 
fram kopplat till de transportpolitiska målen. 

Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun innefattas av bland annat åtta mål 
och fyra strategier för att uppnå ett hållbart trafiksystem. Mål 4 "Resor inom staden 
sker o·veroägande genom gång-, rykel- och kollektivtrqftk" och strategi 4 'Tillämpa färdme
delsprion'ten'ng" kan kopplas till diskussionen kring bilfritt centrum och bilens roll i 
centrum. 

Konkreta åtgärder i åtgärdsplaneringen för de olika planerna, främst trafikplan för 
Hässleholms stad, innehåller att införa p-ledsystem och fyra strategiskt utplacerade 
parkeringshus, vilka påverkar ett icke tvingande system för ett informellt bilfritt 
centrum. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Justering . \ 

~~ 
I Utdcaget besty~es 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
Diarienummer 

B 2022-000702 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Forts§ 93 

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad finns en rad ställningsta
ganden som kommunen ska verka för, vilket bland annat innefattar att trafikstruk
turen ska underlätta för fler att gå, cykla eller åka kollektivt i centrum. Vidare be
skrivs att smarta huvudstråk för bil ska leda trafiken mellan de viktigaste målpunk
terna i staden utan att belasta centrum i onödan. Genom strategiskt placerade par
keringshus samt p-ledsystem kan söktrafiken i centrum minimeras. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en 
parkeringsstrategi för Hässleholms kommun. Det övergripande syftet med parke
ringsstrategin är att tydliggöra kommunens arbete med parkeringsfrågor och skapa 
en heltäckande och långsiktig planering gällande hantering av parkeringsfrågor för 
bil och cykel i kommunen. 

Antagna strategidokument ligger till grund för den fortsatta mobilitetsutveckl
ingen och där åtgärdsförslagen ligger till grund i syfte att uppnå ett hållbart trafik
system som kommunfullmäktige gemensamt tagit beslut om. 

Med anledning av ovanstående anses remissen till motionen vara besvarad. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott före
slår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till Paul Thurns förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stads bygg
nadsnämndens arbetsutskott bifallit Paul Thurns förslag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14 
Diarienummer 

B 2022-000702 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Forts § 93 

Beskrivning av ärendet 

Miljöpartiet (MP) har inkommit med en motion om bilfritt centrum i Hässleholm. 
Motionen behandlar olika frågor på olika nivåer, där alla handlar om de transport
politiska målen, exempelvis miljö och buller, hållbarhet, trafiksäkerhet. Miljöpar
tiet skriver i motionen om ett bilfritt centrum, med undantag för exempelvis varu
leveranser, parkerings frågor för boende, men tanken är ett förbud mot biltrafik i 
centrala Hässleholm. För att nå ett bilfritt centrum vill Miljöpartiet vill ta fram en 
särskild plan för detta. 

Sänt till: 
Kommuns tyr els en 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Justering // / ~ 

'CVJ '~ 
I Utdragetbesty~es 

18(38) 
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   TJÄNSTESKRIVELSE 
   
  Datum Diarienummer  
 2022-08-31 B 2022-000702 
Handläggare 
André Olbers 
0451-26 89 13 
andre.a.olbers@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott  

  
   

 
 
Remissvar – Motion bilfritt centrum i Hässleholm 
 
Förslag till beslut  
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stads-

byggnadsnämnden följande beslut: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens remissvar godkänns och över-

sänds som nämndens yttrande över, Remiss - Motion bilfritt centrum i 

Hässleholm 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen är att anse som besvarad.  

Beskrivning av ärendet  
Miljöpartiet (Mp) har inkommit med en motion om bilfritt centrum i Hässleholm. Mo-
tionen behandlar olika frågor på olika nivåer, där alla handlar om de transportpolitiska 
målen, exempelvis miljö och buller, hållbarhet, trafiksäkerhet. Miljöpartiet skriver i mo-
tionen om ett bilfritt centrum, med undantag för exempelvis varuleveranser, parke-
ringsfrågor för boende, men tanken är ett förbud mot biltrafik i centrala Hässleholm. 
För att nå ett bilfritt centrum vill Miljöpartiet vill ta fram en särskild plan för detta. 

 

Förslag på yttrande 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ger följande förslag på yttrande.  

Det finns ett antal antagna strategidokument att förhålla sig till när frågan om bilfritt 
centrum tas upp och de mål som strategidokumenten behandlar kring vilka beslut som 
tagits. De strategidokument som är framtagna och antagna i Hässleholms kommun 
kopplade till berörd motion är bland annat Fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad, 
Trafikplan för Hässleholms stad, Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun.  

Trafikplan för Hässleholms stad behandlar vilka planer och strategier som bör tas fram 
kopplat till de transportpolitiska målen.  

Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun innefattas av bland annat åtta mål och 
fyra strategier för att uppnå ett hållbart trafiksystem. Mål 4 ”Resor inom staden sker övervä-
gande genom gång-, cykel- och kollektivtrafik” och strategi 4 ”Tillämpa färdmedelsprioritering” 
kan kopplas till diskussionen kring bilfritt centrum och bilens roll i centrum.  
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Konkreta åtgärder i åtgärdsplaneringen för de olika planerna, främst trafikplan för 
Hässleholms stad, innehåller att införa p-ledsystem och fyra strategiskt utplacerade par-
keringshus, vilka påverkar ett icke tvingande system för ett informellt bilfritt centrum. 

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad finns en rad ställningstaganden 
som kommunen ska verka för, vilket bland annat innefattar att trafikstrukturen ska un-
derlätta för fler att gå, cykla eller åka kollektivt i centrum. Vidare beskrivs att smarta 
huvudstråk för bil ska leda trafiken mellan de viktigaste målpunkterna i staden utan att 
belasta centrum i onödan. Genom strategiskt placerade parkeringshus samt p-ledsystem 
kan söktrafiken i centrum minimeras.  

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en parke-
ringsstrategi för Hässleholms kommun. Det övergripande syftet med parkeringsstrate-
gin är att tydliggöra kommunens arbete med parkeringsfrågor och skapa en heltäckande 
och långsiktig planering gällande hantering av parkeringsfrågor för bil och cykel i kom-
munen. 

Antagna strategidokument ligger till grund för den fortsatta mobilitetsutvecklingen och 
där åtgärdsförslagen ligger till grund i syfte att uppnå ett hållbart trafiksystem som 
kommunfullmäktige gemensamt tagit beslut om.  

Med anledning av ovanstående anses remissen till motionen vara besvarad. 

 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
André Olbers Cecilia Lindgard 
Trafikplanerare Planchef  
  
 
 
Beslutet skickas till: 
 
 
Bilagor:
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Motion bilfritt centrum i Hässleholm  
 
Hässleholm kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, arbeta och 
lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas. Hässleholms stad är en 
knutpunkt med goda kommunikationsmöjligheter till och från centrum. Det är både en styrka och ett 
hot för att behålla handel, då konkurrensen från andra städer, köpcentrum och e-handel är stark. 
Det finns ett bra basutbud av butiker och caféer där några är av unik lokal karaktär. Hässleholm har 
en unik stadskärna med ursprunglig gatustruktur, och ett torg anslutet till paradgatan Första avenyn. 
Här finns offentlig konst, detta är unikt för Hässleholm. 
 
Politikernas hattande i frågan om gestaltningen av Hässleholms centrum och försöka lösa problem 
i centrum med konstanta ombyggnationer leder inte utvecklingen framåt mot ett attraktivt centrum. 
Det moderna samhället kräver nytänkande, planering och åtgärder. 
 
Vägtrafiken orsakar buller och luftföroreningar och påverkar negativt upplevelsen i stadsmiljön. 
Biltrafik begränsar tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i stadskärnan 
där utrymmet för olika trafikslag är begränsat. En bilfrizon är ett säkrare plats för äldre, barn och 
funktionsnedsatta. En bra plats för barnen är en bra plats för alla.  
 
Olika studier och kartläggningar visar på att införandet av en bilfrizon ökar attraktiviteten för ett 
område och leder till ökad omsättning i handel. Att införa en bilfrizon kräver ett genomtänkt plan vad 
gäller kollektivtrafik, bilparkering vid angöringspunkter, cykelparkeringar, mm.  
 
Man kunde införa ett bilfricentrum i Hässleholm i området mellan Järnvägsgatan, Tingshusgatan, 
Östergatan och Tredje Avenyn. Vattugatan kan vara ett lämpligt gång- och cykelstråk med 
anknytning till paradiset. Lokal kollektivtrafik skall fungera i ett bilfritt centrum. Järnvägsstationen på 
Magasinsgatan bör uppgraderas och det kan koppla ihop Magasinsgatan via Bryggaregatan och 
viaduktsrondellen. Befintliga tankar på parkeringshus i Hässleholm måste analyseras vidare. 
Taxistationen kunde flyttas till västra sidan. 
 
Näringslivet är av stor betydelse för ett levande stadsliv. Godstransporter och varuleveranser får inte 
glömmas bort vid införandet av bilfriazoner. Varuleveranser kan tillåtas trafikera bilfria områden 
exempelvis på förutbestämda tider. Dessa kan dock ske med fordon som är utsläppsfria. Likväl ska 
de boende kunna nå sina parkeringar vid bostäderna inom en bilfrizon.  
 
Med anledning av detta yrkar vi:  

 Att kommunfullmäktige ska besluta att berörda nämnder får i uppdrag att utreda och 
arbeta fram en plan för ett bilfritt centrum. 

 
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP) 
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H'"ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 186 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Motion om att öka andelen svenska och 
närproducerade livsmedel genom krav på gårdsbesök 
Dnr: KLF 2022/372 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Gustaf Karlström, Anders Edwall och Lena Svensson, samtliga Centerpartiet, har 
väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 

Vår inhemska livsmedelsproduktion måste säkras, särskilt i vår oroliga nutid. 
Kommunen är en viktig konsument, och bör därför se över sina upphandlings
kriterier för livsmedel för att förenkla för lokala producenter och därmed skapa en 
win-win-situation. I Ödeshög kommun är ungefar 98 procent av köttet som 
serveras svenskt och 30 procent av allt som serveras är närproducerat. Nyckeln till 
framgången är att man ställt krav på att man ska kunna besöka gårdarna där maten 
produceras. Lantbrukarna ska även ha möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg 
i kommunen för att berätta om sin produktion. Man hänvisar mycket till att 
skolinspektionen har slagit fast att skollunchen är en del av undervisningen, och 
leverantörerna blir en del av konceptet där livsmedel och pedagogik möts, menar 
man. Satsningen på svenskt har kommunen gjort tillsammans med kommunerna 
Vadstena, Boxhohn och Ydre. Kommunerna har tagit hjälp av LRF och Vreta 
Kluster för att hitta producenter i Östergötland. Enligt deras erfarenheter är det 
viktigt att tänka på vad man skriver i sin upphandling och försöka förenkla för de 
mindre producenterna. De skriver inte in saker i upphandlingen som de vet gör att 
de mindre producenterna inte kan svara. I övrig använder man de kriterier som 
Upphandlingsmyndigheten tagit fram. Den ansvarige chefen menar att det även lett 
till ett roligare tänk. - "Det är roligt när man säger till eleverna att det köttet vi 
serverar i dag kommer från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på 
gården. Eller när producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen 
och eleverna kan ställa sina frågor." 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

24 (30) 



H""ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

Mot bakgrund av detta yrkar motionärerna att Hässleholms kommun utreder om 
och hur upphandling av livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, 
genom att införa liknande kriterier som i exemplet från Ödeshög. 

Efter remissförfarande har tekniska nämnden inkommit med yttrande i ärendet och 
föreslår i beslut den 28 september 2022, § 77, att motionen ska anses besvarad. 

Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande . 

Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar · 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud. Hässleholms kommun samordnar 
livsmedelsupphandlingen, som sker vart fjärde år, med flera närliggande kommuner 
(Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge). Anledningen är att 
livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven men vi har även 
varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade varor. Numera 
omfattats även Höör och Hörby av delar av vår livsmedelsupphandling. Den mat 
som serveras till verksamheten vill vi så långt som möjligt säsongsanpassa, vilket 
innebär att måltiderna baseras på de produkter som efter säsong bedöms ha bäst 
kvalite och prissättning. Vi har under flera år arbetat med vår upphandlingsmodell 
och har bland annat i samverkan med Krinova arbetat för att fler lokala 
livsmedels företag ska få ett intresse för den offentliga marknaden. 

Under 2021 köpte Hässleholms kommun livsmedel för ca 35 miljoner kronor. Av 
detta värde är 72 % svenskproducerat. I de avtal vi har idag är näst intill 100 % av 
inköpen för mejeri, kött, ägg samt potatis svenskproducerade och grönsaker under 
säsong är svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent. 
Djurskyddskraven i upphandlingen som ställs är förenliga med svensk 
djurskyddslagstiftning och de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram 
används. Kraven möter väl den svenska animalieproduktionen. Genom den 
leverantör av farskt kött som kommunen har idag finns möjlighet till studiebesök på 
gårdar där en del av vårt farska kött kommer ifrån. Några av Charketts producenter 
finns i vårt närområde, bland annat i Sjunkaröd, strax utanför Vinslöv. Hässleholms 
kommun kommer att delta i ett projekt som startar i september 2022 i vilket 
livsmedelsupphandlare och verksamhetsutvecklare kommer att delta. Projektet heter 
"Goda lokala livsmedelssamarbeten" och kommer att pågå till februari 2024. 
Projektet "Goda lokala livsmedelsamarbeten" handlar om att arbeta med lösningar 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

H .. ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

som går vid sidan om de stora grossisterna och detaljhandlarna. Detta sker genom 
att skapa möjlighet för behovsanpassade offentliga inköp av lokala produkter. För 
att lyckas behöver dialogen ökas mellan producenter och offentliga konsumenter 
och etablera långtgående samarbeten, vilket är projektets huvudfokus. Projektet 
finansieras av Vinnova och drivs av Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med flera 
partners som En God Granne, Region Skåne och lokala matproducenter. 
Hässleholm är en av flera andra kommuner i Skåne som medverkar i projektet. I 
Hässleholms kommuns finns flera mindre och entreprenöriella verksamheter som 
arbetar med småskalig livsmedelsförädling. Kommunen är och kommer än mer att 
ta plats som en "lokal smak- och matupplevelsekommun". Att inom våra olika 
uppdrag och ramar för vår kommunala verksamhet stödja och lyfta fram dessa 
initiativ är angeläget och viktigt. I arbetet i att utveckla upphandling av livsmedel 
behöver ekonomisk konsekvensanalys göras och vi behöver också ha i beaktande att 
alla gårdar inte har möjlighet att ta emot besökare, exempelvis på grund av risk för 
att få in smittsamma sjukdomar i besättningar. 

Bedömning 
Av utredningen i ärendet får anses framgå att kommunen, inom lagstiftningens 
ramar, vid sina upphandlingar av livsmedel försöker ge svenska och lokala företag så 
goda förutsättningar som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud och att detta 
arbete genomgår en fortlöpande utveckling. Det saknas därför anledning att 
föranstalta om sådan utredning som motionärerna påyrkar. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår mot denna bakgrund att motionen ska 
anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-11-09, § 115, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ vJ 
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Motion om att öka andelen svenska och närprodu-
cerade livsmedel genom krav på gårdsbesök 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

 

Beskrivning av ärendet 

Gustaf Karlström, Anders Edwall och Lena Svensson, samtliga Centerpartiet, har 
väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken de anför följande. 
 
Vår inhemska livsmedelsproduktion måste säkras, särskilt i vår oroliga nutid. 
Kommunen är en viktig konsument, och bör därför se över sina upphandlings-
kriterier för livsmedel för att förenkla för lokala producenter och därmed skapa en 
win-win-situation. I Ödeshög kommun är ungefär 98 procent av köttet som 
serveras svenskt och 30 procent av allt som serveras är närproducerat. Nyckeln till 
framgången är att man ställt krav på att man ska kunna besöka gårdarna där maten 
produceras. Lantbrukarna ska även ha möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg 
i kommunen för att berätta om sin produktion. Man hänvisar mycket till att 
skolinspektionen har slagit fast att skollunchen är en del av undervisningen, och 
leverantörerna blir en del av konceptet där livsmedel och pedagogik möts, menar 
man. Satsningen på svenskt har kommunen gjort tillsammans med kommunerna 
Vadstena, Boxholm och Ydre. Kommunerna har tagit hjälp av LRF och Vreta 
Kluster för att hitta producenter i Östergötland. Enligt deras erfarenheter är det 
viktigt att tänka på vad man skriver i sin upphandling och försöka förenkla för de 
mindre producenterna. De skriver inte in saker i upphandlingen som de vet gör att 
de mindre producenterna inte kan svara. I övrig använder man de kriterier som 
Upphandlingsmyndigheten tagit fram. Den ansvarige chefen menar att det även lett 
till ett roligare tänk. - "Det är roligt när man säger till eleverna att det köttet vi 
serverar i dag kommer från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på 
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gården. Eller när producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen 
och eleverna kan ställa sina frågor."  

Mot bakgrund av detta yrkar motionärerna att Hässleholms kommun utreder om 
och hur upphandling av livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, 
genom att införa liknande kriterier som i exemplet från Ödeshög.   
 
Efter remissförfarande har tekniska nämnden inkommit med yttrande i ärendet och 
föreslår i beslut den 28 september 2022, § 77, att motionen ska anses besvarad.  
 
Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår följande.  

Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud. Hässleholms kommun samordnar 
livsmedelsupphandlingen, som sker vart fjärde år, med flera närliggande kommuner 
(Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge). Anledningen är att 
livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven men vi har även 
varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade varor. Numera 
omfattats även Höör och Hörby av delar av vår livsmedelsupphandling. Den mat 
som serveras till verksamheten vill vi så långt som möjligt säsongsanpassa, vilket 
innebär att måltiderna baseras på de produkter som efter säsong bedöms ha bäst 
kvalité och prissättning. Vi har under flera år arbetat med vår upphandlingsmodell 
och har bland annat i samverkan med Krinova arbetat för att fler lokala 
livsmedelsföretag ska få ett intresse för den offentliga marknaden. 

Under 2021 köpte Hässleholms kommun livsmedel för ca 35 miljoner kronor. Av 
detta värde är 72 % svenskproducerat. I de avtal vi har idag är näst intill 100 % av 
inköpen för mejeri, kött, ägg samt potatis svenskproducerade och grönsaker under 
säsong är svenskt. I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent. 
Djurskyddskraven i upphandlingen som ställs är förenliga med svensk 
djurskyddslagstiftning och de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram 
används. Kraven möter väl den svenska animalieproduktionen. Genom den 
leverantör av färskt kött som kommunen har idag finns möjlighet till studiebesök på 
gårdar där en del av vårt färska kött kommer ifrån. Några av Charketts producenter 
finns i vårt närområde, bland annat i Sjunkaröd, strax utanför Vinslöv. Hässleholms 
kommun kommer att delta i ett projekt som startar i september 2022 i vilket 
livsmedelsupphandlare och verksamhetsutvecklare kommer att delta. Projektet heter 
”Goda lokala livsmedelssamarbeten” och kommer att pågå till februari 2024. 
Projektet ”Goda lokala livsmedelsamarbeten” handlar om att arbeta med lösningar 
som går vid sidan om de stora grossisterna och detaljhandlarna. Detta sker genom 
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att skapa möjlighet för behovsanpassade offentliga inköp av lokala produkter. För 
att lyckas behöver dialogen ökas mellan producenter och offentliga konsumenter 
och etablera långtgående samarbeten, vilket är projektets huvudfokus. Projektet 
finansieras av Vinnova och drivs av Hållbar Utveckling Skåne tillsammans med flera 
partners som En God Granne, Region Skåne och lokala matproducenter. 
Hässleholm är en av flera andra kommuner i Skåne som medverkar i projektet. I 
Hässleholms kommuns finns flera mindre och entreprenöriella verksamheter som 
arbetar med småskalig livsmedelsförädling. Kommunen är och kommer än mer att 
ta plats som en ”lokal smak- och matupplevelsekommun”. Att inom våra olika 
uppdrag och ramar för vår kommunala verksamhet stödja och lyfta fram dessa 
initiativ är angeläget och viktigt. I arbetet i att utveckla upphandling av livsmedel 
behöver ekonomisk konsekvensanalys göras och vi behöver också ha i beaktande att 
alla gårdar inte har möjlighet att ta emot besökare, exempelvis på grund av risk för 
att få in smittsamma sjukdomar i besättningar. 
 
Bedömning 
 
Av utredningen i ärendet får anses framgå att kommunen, inom lagstiftningens 
ramar, vid sina upphandlingar av livsmedel försöker ge svenska och lokala företag så 
goda förutsättningar som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud och att detta 
arbete genomgår en fortlöpande utveckling. Det saknas därför anledning att 
föranstalta om sådan utredning som motionärerna påyrkar. Kommunledningsför-
valtningen föreslår mot denna bakgrund att motionen ska anses besvarad. 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef  
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 5 (11) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   
 

Motion - Öka andelen svenska och närproducerade livsmedel 
genom krav på gårdsbesök 
Dnr: TF 2022/579 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 

 

Beskrivning av ärendet  
 

Bakgrundsbeskrivning 
Centerpartiet har lämnat in en motion om att ta utreda hur upphandling av 
livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, genom att införa liknande 
kriterier som i exempelvis från Ödeshög. Vår inhemska livsmedelsproduktion måste 
säkras, särskilt i vår oroliga nutid. Kommunen är en viktig konsument, och bör 
därför se över sina upphandlingskriterier för livsmedel för att förenkla för lokala 
producenter och därmed skapa en win-win-situation. I Ödeshögs kommun är 
ungefär 98 procent av köttet som serveras svenskt och 30 procent av allt som 
serveras är närproducerat. Nyckeln till framgången är att man ställt krav på att man 
ska kunna besöka gårdarna där maten produceras. Lantbrukarna ska även ha 
möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg i kommunen för att berätta om sin 
produktion. Man hänvisar mycket till att Skolinspektionen har slagit fast att 
skollunchen är en del av undervisningen, och leverantörerna blir en del av konceptet 
där livsmedel och pedagogik möts, menar man. Satsningen på svenskt har 
kommunen gjort tillsammans med kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre. 
Kommunerna har tagit hjälp av LRF och Vreta Kluster för att hitta producenter i 
Östergötland. Enligt deras erfarenheter är det viktigt att tänka på vad man skriver i 
sin upphandling och försöka förenkla för de mindre producenterna. De skriver inte 
in saker i upphandlingen som de vet gör att de mindre producenterna inte kan 
svara. I övrig använder man de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram. 
Den ansvarige chefen menar att det även lett till ett roligare tänk. 
 - "Det är roligt när man säger till eleverna att det köttet vi serverar i dag kommer 
från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på gården. Eller när 
producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen och eleverna kan 
ställa sina frågor." 
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Protokoll 6 (11) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet på att Hässleholms kommun utreder om 
och hur upphandling av livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, 
genom att införa liknande kriterier som i exemplet från Ödeshög.  
 
Yttrande 
Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud.  
 
Hässleholms kommun samordnar livsmedelsupphandlingen, som sker vart fjärde år, 
med flera närliggande kommuner (Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge). 
Anledningen är att livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven 
men vi har även varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade 
varor. Numera omfattats även Höör och Hörby av delar av vår 
livsmedelsupphandling. Den mat som serveras till verksamheten vill vi så långt som 
möjligt säsongsanpassa, vilket innebär att måltiderna baseras på de produkter som 
efter säsong bedöms ha bäst kvalité och prissättning. Vi har under flera år arbetat 
med vår upphandlingsmodell och har bland annat i samverkan med Krinova arbetat 
för att fler lokala livsmedelsföretag ska få ett intresse för den offentliga marknaden.  
Den senaste livsmedelsupphandlingen som gjordes och som startade 2021-10-01, 
genererade 4 olika leverantörer.  
 
Menigo: Kolonial, färskvaror, frysta varor, ägg och bryggeri.  
NEM Agentur och logistik AB: Frukt och grönt, mejeri och färsk fisk och skaldjur.  
Charkett AB: Färskt kött och färsk chark.   
Sjöstrands Bageri: Färskt bröd och kaffebröd. 
Under 2021 köpte Hässleholms kommun livsmedel för ca 35 miljoner kronor. Av 
detta värde är 72 % svenskproducerat. I de avtal vi har idag är näst intill 100 % av 
inköpen för mejeri, kött, ägg samt potatis svenskproducerade och grönsaker under 
säsong är svenskt.  
 
I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent.  
Djurskyddskraven i upphandlingen som ställs är förenliga med svensk 
djurskyddslagstiftning och de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram 
används. Kraven möter väl den svenska animalieproduktionen. Genom den 
leverantör av färskt kött som kommunen har idag finns möjlighet till studiebesök på 
gårdar där en del av vårt färska kött kommer ifrån. Några av Charketts producenter 
finns i vårt närområde, bland annat i Sjunkaröd, strax utanför Vinslöv. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Hässleholms kommun kommer att delta i ett projekt som startar i september 2022 i 
vilket livsmedelsupphandlare och verksamhetsutvecklare kommer att delta. 
Projektet heter ”Goda lokala livsmedelssamarbeten” och kommer att pågå till 
februari 2024. Projektet ”Goda lokala livsmedelsamarbeten” handlar om att arbeta 
med lösningar som går vid sidan om de stora grossisterna och detaljhandlarna. 
Detta sker genom att skapa möjlighet för behovsanpassade offentliga inköp av 
lokala produkter. För att lyckas behöver dialogen ökas mellan producenter och 
offentliga konsumenter och etablera långtgående samarbeten, vilket är projektets 
huvudfokus. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Hållbar Utveckling 
Skåne tillsammans med flera partners som En God Granne, Region Skåne och 
lokala matproducenter. Hässleholm är en av flera andra kommuner i Skåne som 
medverkar i projektet.  
 
I Hässleholms kommuns finns flera mindre och entreprenöriella verksamheter som 
arbetar med småskalig livsmedelsförädling. Kommunen är och kommer än mer att 
ta plats som en ”lokal smak- och matupplevelsekommun”. Att inom våra olika 
uppdrag och ramar för vår kommunala verksamhet stödja och lyfta fram dessa 
initiativ är angeläget och viktigt.  
 
I arbetet i att utveckla upphandling av livsmedel behöver ekonomisk 
konsekvensanalys göras och vi behöver också ha i beaktande att alla gårdar inte har 
möjlighet att ta emot besökare, exempelvis på grund av risk för att få in smittsamma 
sjukdomar i besättningar.   
 
 
 
Slutsats 
Arbetet med upphandling av livsmedel är en ständigt pågående utvecklingsprocess. 
Därav föreslås bifall till fortsatt utredning enligt yrkandet. 
Yttrandet är gemensamt framtaget av tjänstemän inom upphandlingsenheten, 
serviceavdelningen, tillväxtavdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-13, § 139, följande:   
 
Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

 

_____________________ 

Sänt till: 
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Protokoll 8 (11) 
Sammanträdesdatum:  
2022-09-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Motion - Öka andelen svenska och närproducerade 
livsmedel genom krav på gårdsbesök 
  

Förslag till beslut 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrundsbeskrivning 

Centerpartiet har lämnat in en motion om att ta utreda hur upphandling av 
livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, genom att införa liknande 
kriterier som i exempelvis från Ödeshög. Vår inhemska livsmedelsproduktion måste 
säkras, särskilt i vår oroliga nutid. Kommunen är en viktig konsument, och bör 
därför se över sina upphandlingskriterier för livsmedel för att förenkla för lokala 
producenter och därmed skapa en win-win-situation. I Ödeshögs kommun är 
ungefär 98 procent av köttet som serveras svenskt och 30 procent av allt som 
serveras är närproducerat. Nyckeln till framgången är att man ställt krav på att man 
ska kunna besöka gårdarna där maten produceras. Lantbrukarna ska även ha 
möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg i kommunen för att berätta om sin 
produktion. Man hänvisar mycket till att Skolinspektionen har slagit fast att 
skollunchen är en del av undervisningen, och leverantörerna blir en del av konceptet 
där livsmedel och pedagogik möts, menar man. Satsningen på svenskt har 
kommunen gjort tillsammans med kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre. 
Kommunerna har tagit hjälp av LRF och Vreta Kluster för att hitta producenter i 
Östergötland. Enligt deras erfarenheter är det viktigt att tänka på vad man skriver i 
sin upphandling och försöka förenkla för de mindre producenterna. De skriver inte 
in saker i upphandlingen som de vet gör att de mindre producenterna inte kan 
svara. I övrig använder man de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram. 
Den ansvarige chefen menar att det även lett till ett roligare tänk. 

Hässleholms 
kommun 
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 - "Det är roligt när man säger till eleverna att det köttet vi serverar i dag kommer 
från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på gården. Eller när 
producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen och eleverna kan 
ställa sina frågor." 

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet på att Hässleholms kommun utreder om 
och hur upphandling av livsmedel kan ändras för att öka andelen närproducerat, 
genom att införa liknande kriterier som i exemplet från Ödeshög.  

Yttrande 

Den lagstiftning som reglerar upphandlingar, lagen om offentlig upphandling 
(LOU), bygger på några grundläggande principer. En av principerna är principen 
om icke-diskriminering som medför att det juridiskt sett inte är möjligt att ställa 
krav som endast svenska leverantörer känner till eller klarar av att uppfylla. Ej heller 
får lokala leverantörer ges företräde. Då det saknas stöd i lagen, används en del olika 
grepp i en upphandling för att ge svenska och lokala företag så goda förutsättningar 
som möjligt att lämna konkurrenskraftiga anbud.  

Hässleholms kommun samordnar livsmedelsupphandlingen, som sker vart fjärde år, 
med flera närliggande kommuner (Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge). 
Anledningen är att livsmedelsbehoven är snarlika och prissättningen är volymdriven 
men vi har även varit lyckosamma med att ha en hög andel svenskproducerade 
varor. Numera omfattats även Höör och Hörby av delar av vår 
livsmedelsupphandling. Den mat som serveras till verksamheten vill vi så långt som 
möjligt säsongsanpassa, vilket innebär att måltiderna baseras på de produkter som 
efter säsong bedöms ha bäst kvalité och prissättning. Vi har under flera år arbetat 
med vår upphandlingsmodell och har bland annat i samverkan med Krinova arbetat 
för att fler lokala livsmedelsföretag ska få ett intresse för den offentliga marknaden.  

Den senaste livsmedelsupphandlingen som gjordes och som startade 2021-10-01, 
genererade 4 olika leverantörer.  

Menigo: Kolonial, färskvaror, frysta varor, ägg och bryggeri.  

NEM Agentur och logistik AB: Frukt och grönt, mejeri och färsk fisk och skaldjur.  

Charkett AB: Färskt kött och färsk chark.   

Sjöstrands Bageri: Färskt bröd och kaffebröd. 

Under 2021 köpte Hässleholms kommun livsmedel för ca 35 miljoner kronor. Av 
detta värde är 72 % svenskproducerat. I de avtal vi har idag är näst intill 100 % av 
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inköpen för mejeri, kött, ägg samt potatis svenskproducerade och grönsaker under 
säsong är svenskt.  

I mejerisortimentet finns produkter från lokal producent.  

Djurskyddskraven i upphandlingen som ställs är förenliga med svensk 
djurskyddslagstiftning och de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram 
används. Kraven möter väl den svenska animalieproduktionen. Genom den 
leverantör av färskt kött som kommunen har idag finns möjlighet till studiebesök på 
gårdar där en del av vårt färska kött kommer ifrån. Några av Charketts producenter 
finns i vårt närområde, bland annat i Sjunkaröd, strax utanför Vinslöv. 

Hässleholms kommun kommer att delta i ett projekt som startar i september 2022 i 
vilket livsmedelsupphandlare och verksamhetsutvecklare kommer att delta. 
Projektet heter ”Goda lokala livsmedelssamarbeten” och kommer att pågå till 
februari 2024. Projektet ”Goda lokala livsmedelsamarbeten” handlar om att arbeta 
med lösningar som går vid sidan om de stora grossisterna och detaljhandlarna. 
Detta sker genom att skapa möjlighet för behovsanpassade offentliga inköp av 
lokala produkter. För att lyckas behöver dialogen ökas mellan producenter och 
offentliga konsumenter och etablera långtgående samarbeten, vilket är projektets 
huvudfokus. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Hållbar Utveckling 
Skåne tillsammans med flera partners som En God Granne, Region Skåne och 
lokala matproducenter. Hässleholm är en av flera andra kommuner i Skåne som 
medverkar i projektet.  

I Hässleholms kommuns finns flera mindre och entreprenöriella verksamheter som 
arbetar med småskalig livsmedelsförädling. Kommunen är och kommer än mer att 
ta plats som en ”lokal smak- och matupplevelsekommun”. Att inom våra olika 
uppdrag och ramar för vår kommunala verksamhet stödja och lyfta fram dessa 
initiativ är angeläget och viktigt.  

I arbetet i att utveckla upphandling av livsmedel behöver ekonomisk 
konsekvensanalys göras och vi behöver också ha i beaktande att alla gårdar inte har 
möjlighet att ta emot besökare, exempelvis på grund av risk för att få in smittsamma 
sjukdomar i besättningar.   

 

Slutsats 

Arbetet med upphandling av livsmedel är en ständigt pågående utvecklingsprocess. 
Därav föreslås bifall till fortsatt utredning enligt yrkandet. 

Yttrandet är gemensamt framtaget av tjänstemän inom upphandlingsenheten, 
serviceavdelningen, tillväxtavdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  
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• Centerpartiet 
HÄSSLEHOLM 

Motion till kommunfullmäktige 

Öka andelen svenska och närproducerade livsmedel 
genom krav på gårdsbesök 
Vår inhemska livsmedelsproduktion måste säkras, särskilt i vår oroliga nutid. 
Kommunen är en viktig konsument, och bör därför se över sina 
upphandlingskriterier för livsmedel för att förenkla för lokala producenter och 
därmed skapa en win-win-situation. 

I Ödeshög Kommun är ungefär 98 procent av köttet som serveras svenskt och 30 
procent av allt som serveras är närproducerat. Nyckeln till framgången är att man 
ställt krav på att man ska kunna besöka gårdarna där maten produceras. 
Lantbrukarna ska även ha möjlighet att besöka skolor och äldreomsorg i kommunen 
för att berätta om sin produktion. 

Man hänvisar mycket til l att skolinspektionen har slagit fast att skollunchen är en del 
av undervisningen, och leverantörerna bl ir en del av konceptet där livsmedel och 
pedagogik möts, menar man. Satsningen på svenskt har kommunen gjort 
tillsammans med kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre. Kommunerna har tagit 
hjälp av LRF och Vreta Kluster för att hitta producenter i Östergötland. 

Enl igt deras erfarenheter är det viktigt att tänka på vad man skriver i sin 
upphandling och försöka förenkla för de mindre producenterna. De skriver inte in 
saker i upphandlingen som de vet gör att de mindre producenterna inte kan svara. 
I övrig använder man de kriterier som Upphandlingsmyndigheten tagit fram. 

Den ansvarige chefen menar att det även lett ti ll ett roligare tänk. 

- "Det är roligt när man säger t i ll eleverna att det köttet vi serverar i dag kommer 
från den gården där borta och så kan man i stort sett peka på gården. Eller när 
producenterna kommer hit och berättar hur de gör med potatisen och eleverna kan 
ställa sina frågor." 

Mot bakgrund av detta yrkar vi på att 

• Hässleholms kommun utreder om och hur upphandling av livsmedel kan 
ändras för att öka andelen närproducerat, genom att införa liknande kriterier 
som i exemplet från Ödeshög. 

GJJ GwY~-/J01H (jjlt{tt 
~ ;t~f Karlström, Anders ~ wall och Lena Svensson, 

Med jordnära visioner 
vill vi skapa en grön och trygg vardag 

som ger kraft åt varje människa 
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