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Året 2020
Några händelser

Några händelser  
i Hässleholms 
kommun

Januari
En plan för bostads- och  
markförsörjning
En bostads- och markförsörjningsplan an-
togs. För att kommunen ska klara målet att 
bygga 3 000 bostäder fram till 2030 behöver 
230 bostäder byggas om året. Det är en av 
planens slutsatser. Enligt planen krävs att 
nya detaljplaner upprättas för totalt 2 070 
bostäder och att alla dessa bebyggs. Bostads- 
och markförsörjningsplanen tillsammans 
med VA-plan och trafikplan utgör en grund 
för vidare planering i detaljplaneringsarbete.

Mars
Coronapandemin förändrade villkoren
Coronapandemin har lett till att verksamhet 
ställts in, skjutits på framtiden eller anpas-
sats efter nya förutsättningar. Kommunens 
krisledningsorganisation aktiverades den 11 
mars för att leda och samordna anpassning-
en till Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer. Från och med den 19 mars gick 
gymnasieskolorna och vuxenutbildningen 
över till distansundervisning efter rekom-
mendation från Folkhälsomyndigheten. 
Regeringen införde ett nationellt besöksför-
bud på äldreboenden som trädde i kraft den 
1 april. Från den 1 april infördes besöks-
förbud även på Hässleholms kommuns 
äldreboenden.

April
Kultur i nytt format
Som svar på coronapandemins begräns-
ningar lanserade kultur- och fritidsförvalt-
ningen kulturupplevelser i nytt format. 

Allmänheten erbjöds digitala visningar, till 
exempel att följa med på guidad visning av 
Hovdala slott, chatta med trädgårdsmästare, 
gå bakom kulisserna på kulturhuset eller 
vara med på sagostund. Biblioteket erbjöd 
färdigpackade bokkassar efter beställning för 
avhämtning, både för vuxna och barn, och 
hemkörning till låntagare som har svårt att ta 
sig till biblioteket eller tillhör en riskgrupp.

Maj
Europadagen 2020
Den 9 maj firas freden och sammanhåll-
ningen i Europa med en gemensam dag i 
hela EU. I Hässleholm genomfördes den 
4-9 maj ett program anpassat efter corona-
pandemins förutsättningar. Europa Direkt 
Hässleholm förmedlade berättelser om vad 
EU betytt för invånarna i Skåne. Föredrag 
hölls också om EU-finansierade projekt. 

Juni
Ny översiktsplan 
Ett förslag till ny översiktsplan för Häss-
leholms kommun blev klart och gick ut på 
samråd. Samrådstiden pågick under perio-
den 29 juni–30 oktober. Översiktsplanen 
anger hur den fysiska miljön ska planeras på 
lång sikt, fram till år 2040. Kommunen väx-
er och det kommer i framtiden att behövas 
fler bostäder, arbetsplatser, parker, grön-
områden och service, till exempel butiker, 
infrastruktur, skolor, bibliotek, vatten och 
avlopp. Förslaget utgår från kommunens 
vision från 2003 men kompletteras med 
tre övergripande mål: 1) hässleholmaren är 
stolt och mår bra, 2) natur och kultur med 
höga biologiska och rekreativa värden skyd-

”#mitthässleholm syftar på hela 
kommunen och de människor 
och platser som finns här. Ditt 
Hässleholm kan vara i Vinslöv 
där mormor bor, i Lursjön där jag 
alltid badade som liten, på hock-
eyn i Tyringe eller på hästryggen 
i Ballingslöv. Det är dessa olika 
upplevelser, bilder och minnen vi 
vill ge plats åt med begreppet.” 

 Kommunikationsstrateg  
Emma Ragnarsson om boken  

#mitthässleholm i samband med  
vinsten av Publishingpriset. 

Pandemikommunikation.  
Fotograf: Kommunikationsavdelningen, Hässleholms kommun.

Barn med #mitthässleholmströja. 
Fotograf: Lina Holmberg

Mellan skymning och gryning på Hovdala. 
Fotograf: Sanna Rosell.

Feber, 
hosta? 
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das och utvecklas, och 3) det infrastruktu-
rella läget utvecklas och förbättras.

Juli
Ett centralt stationsläge viktigt för 
Hässleholm
Trafikverket avslutade det andra samrådet 
kring nya stambanor Hässleholm-Lund och 
i samband med det lämnade Hässleholms 
kommun in ett yttrande. En av kommunens 
synpunkter gäller placeringen av den nya 
stationen för höghastighetståg. Placeringen 
bör vara centralt i Hässleholm med målet 
att utveckla Hässleholm C till en nationell 
knutpunkt för kollektivtrafik. Det skulle inte 
bara underlätta resandet lokalt utan även re-
gionalt och nationellt. En ny station utanför 
centrum skulle enligt kommunen innebära 
ökade kostnader för vägar, cykelvägar, parke-
ringar, torg och annan infrastruktur.

Augusti
Nytt läge i pandemin
Krisledningsstaben beslutade att ha möte 
varannan vecka istället för varje från och 
med den 2 september. Krisledningsstaben 
konstaterade att coronapandemin pågår 
och fortfarande påverkar kommunens 
verksamheter men bedömde läget som 
stabilt. Förvaltningar och bolag fick tills 
vidare i uppdrag att ge en lägesuppdatering 
varannan vecka. 

Oktober
Ökad smittspridning under hösten
Den 1 oktober hävdes det nationella 
besöksförbudet på äldreboenden. Kommu-

nens äldreboenden anpassade verksamheten 
för att möjliggöra besök utan ökad risk för 
smittspridning. Smittspridningen i samhället 
ökade samtidigt under hösten och Skåne 
drabbades hårdare än under våren. Nya 
restriktioner inom olika områden infördes 
nationellt och kommunens verksamheter 
har anpassat sig efter den nya situationen. 
Kontaktcenter och stadshusets entré har 
stängt tills vidare från och med den 2 no-
vember för att undvika besök och fysiska 
möten. Kontaktcenter har gett service via 
telefon och e-post. Förbokade besök har 
fortsatt kunnat genomföras på plats.

November
Publishingpris till #mitthässleholm
Boken #mitthässleholm vann Publishing-
priset i kategorin destinationsguider. I bok-
en får man ta del av bilder och berättelser 
från Hässleholms kommun som ger olika 
perspektiv på platsen. Både medarbetare 
och kommuninvånare har bidragit. Publish-
ingpriset är en årlig kommunikationstävling 
för trycksaker, webb och film. Juryns moti-
vering löd: ”För en trevligt paketerad guide 
som ger en bra känsla”.

Årets Hässleholmare
Företag och personer i Hässleholm hyllades 
för sina prestationer i 2020 års digitala upp-
laga av Hässleholms Galakväll. Festligheter-
na från Röda salongens scen i Hässleholm 
kulturhus sändes via sociala medier. Det 
prestigefyllda priset ”Årets Hässleholmare” 
gick till det 30-årsjubilerande Hässleholms-
bandet Joddla med Siv. Motiveringen var: 
"Med energi, humor och yvighet lockar de 
landet över en trogen publik som hänger 

Tågspår i centrala Hässleholm. 
Fotograf: Erik Mårtensson.

Hembygdsparken i Hässleholm. 
Fotograf: Johan Funke.

Årets Hässleholmare: Joddla med Siv.  
Fotograf: Freja Hagsund.

med i varje textrad. Till toner av folkmusik 
och rock i baktakt berättas oblyga historier 
som passerar de flesta gränser. Jordfräsen 
har nu snurrat i 30 hejdlösa år, och den 
fortsätter att snurra. Genom smittande 
spelglädje, svängiga klassiker och en rejäl 
dos folklighet har dessa ålarnas skräck 
fått en självklar plats i många hässlehol-
mares hjärtan. Kan det bli mer Hässle-
holm än så här?"

Europaforum
Årets Europaforum genomfördes i digital 
form med sändning från Röda salongen 
i Hässleholm kulturhus. Årets teman var 
Covid-19, USA-valet, klimatfrågor, budget 
samt rättsstatsprincipen, allt ur ett europe-
iskt perspektiv. Cirka 2 300 personer beräk-
nas ha följt direktsändningen av forumet på 
Youtube.

December
Förstärkt stöd till företag och föreningar
I april antogs ett handlingsprogram med 
åtgärder i syfte att stödja det lokala närings- 
och föreningslivet under coronapandemin. 
I december beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott att förlänga tidsperioden för 
programmet till och med den 31 maj samt 
att förstärka det med nya åtgärder. En ny 
åtgärd gällde lokalhyror med uppmaning till 
kommunens verksamheter att vara lyhörda 
för dialog om tillfällig reducering av hyra, 
i vissa fall bevilja förtida avträde från hy-
reskontrakt samt att ge anstånd med hyror 
och avgifter. 
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Framtidens Hässleholm

Framtidens Hässleholm
Det finns många skäl till varför Hässleholms plats på Sverigekartan bör stärkas: En levande knutpunkt med livskvalitet, och med 
närhet till storslagen natur och storstadsliv. Kommunen växer och det kommer i framtiden att behövas fler bostäder, arbetsplatser, 
parker, grönområden och service, till exempel butiker, infrastruktur, skolor, bibliotek, vatten och avlopp. Hässleholm är en bra plats att 
leva i, med stor potential i framtiden. Med Sydsverige som arbetsmarknad, och ett läge som är strategiskt med hela åtta tågstationer 
i kommunen. En ny järnvägsstation integrerad med nuvarande Hässleholm C och med stadens centrum har en fantastisk utveckling-
spotential som infrastrukturnod och knutpunkt för hela södra Sverige. Vi som vill ha naturen rakt utanför dörren, och samtidigt ha 
storstadsregionen bara en kort tågresa bort. Hässleholm är nära och omvärlden är nära Hässleholm. Det lockar många till Hässle-
holm! Tillsammans ska vi skapa ett framtidens Hässleholm!

Betesmarker vid Maglekärr. Foto: Sherif Hosny

På lägerplatsen mellan skymning och gryning kan du övernatta i arkitektritade vindskydd. Foto:Johan Funke

Hässleholms kommun utgör ett friluftsnav i regionen och kan erbjuda 
för Skåne unika miljöer som inbjuder till vandring och rekreation. Hit 
åker människor från hela Öresundsregionen för att vandra längs någon 
av kommunens vandringsleder, varav flera är möjliga att nå direkt med 
tåg från centrala Hässleholm. Som en följd av den växande naturtu-
rismen uppstår möjligheter att verka och driva företag i kommunen 
då turismen efterfrågar service i form av boende, matförsäljning och 
upplevelser. En del av vandringsupplevelsen är att övernatta i naturen. 
På nya natursköna och magiska lägerplatsen "Mellan skymning och 
gryning" kan du övernatta i våra unika och arkitektritade vindskydd. I en 
björkdunge invid Trädhuset med utsikt över Finjasjön och naturområdet 
ligger Birk, Birka och Ronja med plats för upp till 15 personer totalt. Vi har 
fortfarande mycket att utveckla inom naturturism som näring och det behö-
ver göras med omsorg om våra fina naturmiljöer i vårt framtida Hässleholm. 

Hässleholms kommun kan erbjuda en stor variation av natur-
typer, goda kommunikationer och den flerkärnighet som hela 
Skåne har. Hässleholm kan i sig själv inte vara en tillväxtmotor 
utan behöver näring från omlandet. I kommunen finns cirka 750 
företag inom olika gröna näringar. Dessa företag sysselsätter 
cirka 900 förvärvsarbetande vilket gör jord- och skogsbruket till 
en av kommunens största arbetsgivare. 

Betande djur har stor betydelse för den biologiska mångfalden 
och bidrar till att hålla landskapet öppet. Utan betande djur 
kommer mycket av den biologiska mångfalden i kommunen 
att försvinna och landskapet riskerar att växa igen. Sambanden 
mellan stad och land är viktiga för vårt framtida Hässleholm för 
att hela kommun ska leva och utvecklas. Orterna har i huvudsak 
växt inåt och förtätats för att undvika att oexploaterad mark tas i 
anspråk och för att värdefull, tätortsnära naturmark ska sparas åt 
invånare och besökare. 
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Inflyttningsklara lägenheter på T4-området i Hässleholm samt handelsom-
rådet på Läreda som snart slår upp portarna Foto: Ekonomiavdelningen

Framtida entré till Hässleholm C från väster, visionsbild Hässleholms kommun. Foto: Kreera samhällsbyggnad i samarbete med Mandaworks

Inflyttningsklara lägenheter på T4-området i Hässleholm samt handelsområdet på Läreda som snart slår upp portarna Foto: Ekonomiavdelningen

En ny järnvägsstation, integrerad med nuvarande Hässleholm 
C och med stadens centrum, har en fantastisk utvecklingspo-
tential som infrastrukturnod och knutpunkt för hela södra 
Sverige. Planeringen pågår för en ny generation järnväg och 
nya stambanor mellan Malmö och Stockholm samt Göteborg 
och Stockholm. Sträckan Hässleholm-Lund är en av tre 
prioriterade delsträckor. Satsningen skapar förutsättningar 
för tillväxt med ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen, 
hållbara resor samt fler och bättre pendlingsmöjligheter. 
Dessutom kan mer gods transporteras på järnväg då den 
befintliga stambanan avlastas. Hässleholm planerar för en 
central placering av en ny station – allt för att kunna skapa ett 
dynamiskt resecentrum, där man nyttjar kommunens redan 
starka fäste som knutpunkt med anslutningar i fem riktningar. 
Med ett dubbelspår till Kristianstad stärks banden mellan 
städerna ytterligare, vilket gynnar tillväxten i regionen och 
framtidens Hässleholm. 

I över 150 år har järnvägen och tågen varit kommunens puls. 
Hässleholms läge är strategiskt – idag mer än någonsin. Hässle-
holm är nära, med hela åtta tågstationer i kommunen. Kommunen 
växer och det kommer i framtiden att behövas fler bostäder, ar-
betsplatser, parker, grönområden och service, till exempel butiker, 
infrastruktur, skolor, bibliotek, vatten och avlopp. För fjärde året i 
rad ökar byggandet i Hässleholm. Det byggs, och planeras på flera 
olika fronter, både i kransorterna och i staden. T4-området i västra 
Hässleholm har de senaste åren upplevt en fullkomlig byggboom. 
Och för det nya handelsområdet på Läreda är det snart öppnings-
dags med bland annat Biltema, Willys och gymkedjan Nordic 
Wellness. På sjukhusområdet planeras det för ett nytt ortopediskt 
centrum och på Norra station byggs det ett nytt huvudkontor till 
Skånetrafiken.

Områdena Norden, Åhusfältet, Kyrkskolan och Paradiset är i plane-
ringsskedet och står näst på tur att utvecklas. Både stadens och 
kransorternas framtid handlar om att bli ännu mer servicetäta och 
komplettera varandra genom att erbjuda en variation av service 
och tjänster och därmed öka attraktiviteten ännu mer för ett 
framtida Hässleholm.

”Handbollen ligger mig varmt om hjärtat”, säger Julius 
Kajrup, som är ung idrottare i Hässleholms kommun. ”Om 
Vinslöv ska stanna i serien och finnas kvar i kommunen är 
det viktigt med en bra hall. Ett äventyrsbad hade varit kul 
att ha. Idrotten är viktig att hålla bra standard på” 

Julius Kajrup, Hässleholm 15 år 

”Jag ser Hässleholms framtid som en destination för den 
friluftsintresserade med anledning av det fina utbud av 
outdoor-upplevelser som finns på så nära håll. Människor 
kommer hit för att cykla, vandra, besöka MultiLeVel, Tykarps- 
grottan, Glada Geten och andra fantastiska besöksmål"

Annika Branting, Hotel Statt 
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Förord
Kommunstyrelsens ordförande

2020 var året då coronaviruset vände upp och ner på våra liv; pandemin överskuggade allt. Trots ovanliga  
omständigheter levererade Hässleholms kommun ett starkt resultat, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Satsningar för framtiden trots ett annorlunda år

Pandemin kom att prägla tillvaron för oss alla under 2020. Det 
blev ett tungt och annorlunda år, märkt av oro, sorg och ofrivillig 
distans till nära och kära. Kommunens verksamheter påverkades i 
hög grad av olika åtgärder för att minska risken för smittspridning. 
Krisledningsstaben samordnade vår beredskap och säkerställde 
att alla samhällsviktiga delar kunde hållas igång, medan många med-
arbetare gjorde storartade insatser för att skydda våra mest sårbara 
medborgare. Vi har tagit ansvar och hållit avstånd, men vi har också 
hjälpts åt, tagit oss framåt tillsammans och blivit lite extra kreativa. 
Vi tog ett stort kliv i digitaliseringen, när effektiva möten via datorn 
blev det nya normala. Den utvecklingen kommer vi att ha stor nytta 
av även när pandemin blåst över. 

Det är också glädjande att vi gör ett så starkt ekonomiskt resultat 
- det stärker oss inför framtiden. 2020 var ett väldigt speciellt år, 
vilket naturligtvis har påverkat bokslutet. Det finns verksamhet som 
inte har kunnat genomföras som planerat, samtidigt som vi har 
fått extra tillskott från staten. Även om vi har mer arbete kvar att 
göra gläds jag ändå särskilt över den förflyttning nämnderna gjort, 
från underskott på cirka 43 miljoner kronor 2019 ner till 6 miljoner 
2020. Jag är imponerad över hur våra förvaltningar har klarat att 
ställa om utifrån de nya förutsättningarna. När vi nu summerar ser 
vi att 2020 trots allt var ett år med flera förändringar i rätt riktning.

Nybyggnationen av Sösdalas brandstation kom igång, vilket ska-
par en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. En annan välkom-
men byggstart skedde på Norra station, där Hässleholms Industri-
byggnads AB bygger Skånetrafikens nya huvudkontor. Det känns 
mycket bra att Hässleholms kommun kan förse Skånetrafiken med 
moderna lokaler och på så vis säkra verksamheten i Hässleholm för 
lång tid framöver.

Bostadsbyggandet i vår kommun har tagit ordentlig fart. Kom-
munfullmäktiges mål att minst 150 bostäder ska byggas årligen är 
uppfyllt med råge. Vid 2020 års slut hade 260 nya bostäder fått slut-
besked. Under året har det kommit in ca 25 procent fler bygglovsä-
renden än 2019, vilket tyder på att trenden håller i sig.

I slutet av maj invigdes Hässleholmsdepån i Kärråkra, en speci-
albyggd anläggning för snabb och effektiv service av Öresundståg. 
Depån ska bidra till en mer pålitlig trafik med hela och rena tåg 
för oss som reser i södra Sverige. Samtidigt ger denna regionala 
investering många nya arbetstillfällen och förstärker Hässleholms 
strategiska läge för tågtrafik.

Kommunen har ett väldigt brett uppdrag, och det är en ständig 
utmaning att organisera oss så att vi kan hjälpa medborgarna på 
bästa sätt. Ofta kräver det att vi tänker i nya banor och vågar för-
ändra. Under 2020 tog vi ett nytt grepp och samlade arbetsmark-
nadsfrågor, integration, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd 
i arbetsmarknadsförvaltningen. På så vis får vi en sammanhållen 
organisation som både hanterar ekonomiskt stöd och har verktygen 
för att erbjuda en väg till självförsörjning. Det här kan ge många 

vinster, för kommunen i stort och för enskilda medborgare. Under 
året startades också ett kommungemensamt kontaktcenter, som när 
pandemin tillåter även ska verka i tätorterna. Syftet är att öka ser-
vicen till medborgarna och frigöra resurser i förvaltningarna. Båda 
dessa organisationsförändringar utgår tydligt från vår värdegrund: 
Medborgaren i fokus.

Mitt närmaste fokus är att fortsätta utveckla Hässleholm till en så 
bra kommun som möjligt -för dig som bor eller jobbar här, för dig 
som går i skolan, driver företag eller är på besök. Till 2021 vill jag ta 
med mig all den gemenskap och omtanke vi har visat varandra un-
der pandemin. Tillsammans formar och utvecklar vi vår kommun.

Lars Johnsson
Kommunstyrelsens ordförande

I likhet med många andra under pandemiåret 2020 har kommunstyrelsens ordförande i stor 
utsträckning arbetat hemifrån - här i bostaden utanför Hästveda - och deltagit i digitala möten. 

Fotograf: Sofia Åström/Norra Skåne
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Så används skattepengarna

Härifrån får kommunen sina pengar

21,65 kr Grundskola

21,28 kr Vård och omsorg om äldre

12,33 kr Verksamhet för funktionshindrade

10,28 kr Barnomsorg

7,35 kr Gymnasieskola

5,30 kr Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem

4,34 kr Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder

4,15 kr Övrig verksamhet

3,99 kr Årets resultat

3,95 kr Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet samt turism

2,39 kr Gator, vägar, park och mark

1,22 kr Räddningstjänst

0,54 kr Politisk verksamhet

0,46 kr Planarbete och lantmäteriverksamhet

0,45 kr Exploateringsverksamhet

0,33 kr Miljö- och hälsoskydd

100 kronor i skatt till kommunen användes så här under 2020

79,6% Skatter och generella statsbidrag 

6,8% Statsbidrag till olika verksamheter 

4,2% Avgifter för kommunal service 

3,9% Övrigt 

2,3% Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner

1,8% Övriga bidrag 

1,4% Hyror och arrenden 

Så används skattepengarna

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

■ 

■ 
■ 
■ 
■ 
□ 
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Förvaltningsberättelse
Den kommunala koncernen

Kommunfullmäktige är den kommunala 
motsvarigheten till riksdagen och därmed 
kommunens högsta beslutande organ. 
Fullmäktige bestämmer själv hur många 
ledamöter fullmäktige ska bestå av, men 
lagen reglerar att antalet ska vara ett udda 
tal och kommuner med fler än 36 000 
röstberättigade invånare ska bestå av minst 
61 ledamöter. I Hässleholms kommun består 
fullmäktige av 61 ledamöter och 34 ersättare.

Ledamöter till fullmäktige utses efter 
allmänna val som genomförs vart fjärde år, 
samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. 
Efter det senaste valet som hölls i septem-
ber 2018 valde Moderaterna, Kristdemo-
kraterna och Liberalerna, som med sina 17 
mandat inte har en egen majoritet, att fort-
sätta sitt samarbete. Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har valt att 
samarbeta under kommande mandatperiod 
och har inte majoritet med sina 19 mandat. 
Sverigedemokraterna fick 16 mandat samt 
Centerpartiet och Folkets väl som fick fem 
respektive fyra mandat. Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpar-

Kommunfullmäktige
Ordförande: Douglas Roth (M)

Den kommunala koncernen

tiet har ett valtekniskt samarbete. När 
kommunfullmäktige beslutade om 
Strategisk plan med budget för 
2020-2022 röstades Modera-
ternas, Kristdemokraternas 
och Liberalernas budget 
igenom. De nya politikerna 
väljs för fyra år och tar över 
styret från och med den 15 
oktober valåret. 

Kommunfullmäktige tillsät-
ter i sin tur kommunstyrelsen 
och de nämnder som behövs för 
att fullgöra kommunens uppgifter. 
Fullmäktige bestämmer nämndernas verk-
samhetsområden och inbördes förhållan-
den samt beslutar i ärenden om mål och 
riktlinjer, budget, skatt och andra viktiga 
ekonomiska frågor.

Fullmäktige sammanträder i Kulturhu-
sets röda salong en gång per månad med 
undantag för juli. Sammanträdena är öppna 
för allmänheten och direktsänds även via 
Hässleholms närradio på 98,9 Mhz och via 
webbsändning från kommunens hemsida.

”I Hässleholms kommun består 
fullmäktige av 61 ledamöter  
och 34 ersättare.” 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i tre helägda bolag. Därtill finns 
fem samägda företag utan betydande inflytande. Kommunen anlitar privata utförare och nedan redovisas de väsentliga områden där privata 
utförare anlitas.

KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Kommunfullmäktige
 - Valberedning
 - Revision
 - Överförmyndare
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnd
Teknisk nämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Omsorgsnämnd
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd
Valnämnd
Gemensamma nämnder
 - Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Hässleholms Industribyggnads AB, 100%
 - Hässleholm Norra Station AB, 100%
 - Hässleholm M6 AB, 100%
 - Byggaren 3 Fastighets AB, 100%
Hässleholm Miljö AB, 100 %
 - Hässleholms Vatten AB, 100%
Hässlehem AB 100%

Kristianstad Airport AB, 5%
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 3,8%
Kommuninvest ekonomisk förening, 0,6%
Inera AB, 5 aktier
SKL kommentus

Kommunens nämnder Kommunens koncernföretag 
(minst 20% röstinnehav)

Samägda företag 
utan betydande inflytande

Köpta platser äldreomsorg, 46 mnkr
Köpta platser boende SOL psyk, 34 mnkr
Köpta platser LSS, 19 mnkr
Skolskjuts, 25 mnkr

Privata utförare

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-2022 

Sverigedemokraterna 16

Socialdemokraterna 15Moderaterna 10

Centerpartiet 5

Kristdemokraterna 4

Folkets Väl 4

Liberalerna 3
Miljöpartiet 2

Vänsterpartiet 2

Av de totalt 61 ledamöterna är 28 kvinnor och 33 män.
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Kommunens revisorer
Ordförande: Emil Nilsson (C) 

Kommunens revisorer utses av kommun-
fullmäktige och är nio till antalet. De tar 
i sin granskning hjälp av sakkunniga revi-
sorer i den omfattning som behövs för att 
fullgöra granskning enligt god revisionssed. 
Revisorernas uppgift är att varje år granska 
både den kommunala verksamheten och 
som lekmannarevisorer även de kommunala 
bolagens verksamheter. Syftet är att pröva 
om verksamheten sköts på ett ändamålsen-
ligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Kommunstyrelse
Ordförande: Lars Johnsson (M)

Kommunstyrelsen fungerar som kom-
munens regering. Styrelsen leder och 
samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet och de kommunala 
bolagen. Styrelsen följer frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning, bereder eller yttrar sig 
i ärenden till fullmäktige, tar hand om den 
ekonomiska förvaltningen samt verkställer 
fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen består efter valet 2018 
av 13 ledamöter och 13 ersättare. Allians-
partierna Moderaterna, Kristdemokraterna 
och Liberalerna har sammanlagt fyra plat-
ser. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet har tillsammans fyra platser. 
Sverigedemokraterna har tre samt Center-
partiet och Folkets väl har en plats vardera. 
Ledamöterna till kommunstyrelsen väljs för 
fyra år, räknat från den 1 januari året efter 
valet. Under styrelsen fanns 2020 kom-
munledningsförvaltningen med anställda 
tjänstemän.

Nämnder
Nämnderna bereder kommunfullmäktiges 
ärenden och ansvarar för att fullmäktiges 
beslut verkställs. Nämnderna ser till att 
verksamheten bedrivs enligt de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

En privat utförare är en helt privat aktör utan kommunalt ägande. Det kan exempelvis 
vara företagsformer som aktiebolag, stiftelser, ekonomiska eller ideella föreningar, enskilda 
firmor men också idéburna organisationer och kooperativa föreningar. Kommunen har ett 
ansvar som huvudman för verksamhet som överlämnats till en privat utförare. Fristående 
förskolor och skolor är inte privata utförare utan är sina egna huvudmän.

I tabellen nedan presenteras de privata utförare som kommunen anlitat under 2020 och 
där kostnaden överstigit 5 mnkr.

Privata utförare

Privata utförare Verksamhet Kostnad, 
mnkr

Backebo gästhem Köp av platser äldreomsorg 12,6

Vittsjö sjukhem Köp av platser äldreomsorg samt SOL psykiatri 10,9

Björklunda gästhem Köp av platser äldreomsorg samt SOL psykiatri 10,7

Röingegården, Hässleholm Köp av platser äldreomsorg samt SOL psykiatri 7,6

Syster Annas sjuk- och vilohem Köp av platser äldreomsorg samt SOL psykiatri 6,9

Solglimman vård AB Köp av platser äldreomsorg 6,8

Ekeliden, gruppboende Köp av platser LSS 5,2

Röke Buss AB Skolskjuts 12,5

Bergkvara buss Skolskjuts 5,2

och enligt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Nämnderna ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
I respektive nämnds verksamhetsberättelse 
beskrivs ansvarsområdena.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 
april 2020, § 42 att bryta ut avdelning-
en för arbetsmarknad och kompetens 
från kommunledningsförvaltningen och 
verksamheten för ekonomiskt bistånd från 
socialförvaltningen. Arbetsmarknad och 
kompetens samt ekonomiskt bistånd bildar 
tillsammans en gemensam en ny förvaltning 
under en ny nämnd från och med den 1 
juli 2020. Kommunens verksamhet är alltså 
från och med 1 juli 2020 uppdelad i sju 
nämnder. Nämnderna har samma propor-
tionella mandatfördelning som fullmäktige. 
Antal ledamöter och ersättare bestäms av 
fullmäktige. Nämnderna har förvaltningar 
med anställda tjänstemän.

Kommunala bolag
Kommunen får efter beslut i fullmäktige 
lämna över vården av en kommunal ange-
lägenhet till ett bolag. För helägda bolag 
ska fullmäktige fastställa det kommunala 
ändamålet med verksamheten, utse samtliga 
styrelseledamöter och se till att fullmäktige 
får ta ställning i beslut av principiell art 
eller av större vikt. Kommunen har valt att 
driva en del av sin verksamhet i bolagsform. 
Kommunen har tre bolag och fyra dotter-
bolag, varav samtliga är helägda. Under 
2020 har Hessleholm Network Bredband 
AB likviderats.

Samägda företag utan 
betydande inflytande
Samägda företag är företag där kommunens 
ägarandel understiger 20 procent.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys är ett viktigt verktyg för att kunna agera framtids-
inriktat, se kommande utmaningar och fatta strategiska beslut. År 
2020 förde med sig helt andra utmaningar än vi kunnat förutspå 
och medför en större osäkerhet i prognoser och trender. 

Smittspridning och restriktioner påverkar hela världen 
Den industrialiserade världen har skapat ekonomisk tillväxt och 
välfärd under flera decennier. Det har dock skett på bekostnad av 
jordens begränsade naturresurser och leder till en stor klimatpåver-
kan. Effekterna av miljö- och klimatförändringarna bedöms tillta i 
styrka framöver och en global omställning med minskade utsläpp är 
central för att skapa en hållbar samhällsutveckling framöver. 

Under 2020 slog coronavirusets effekter med full kraft mot hela 
världen. Hårda restriktioner för att minska smittspridning, hög 
belastning på sjukvårdssystem, stor osäkerhet för företag, arbets-
marknad och samhällsutveckling har präglat året och leder till nya 
utmaningar. Ojämlikheten i levnadsvillkor som ökade redan innan 
pandemin, mellan såväl individer som samhällen, riskerar att stiga 
ytterligare i en lågkonjunktur. Den psykiska ohälsan som grundar 
sig i orsaker som arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, sorg, 
hög arbetsbelastning samt utsatthet för våld riskerar att få stora 
ekonomiska och arbetsrelaterade effekter framöver. Det är viktigt 
att särskilt uppmärksamma psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 
som också tenderar att öka under rådande omständigheter. 

Under den närmaste framtiden fokuserar samtliga länder på att 
genomföra de planerade vaccinationsprogrammen och motverka 
”en tredje våg” av smittspridning i form av muterade virusformer. 
Prognoser avseende såväl ekonomi som samhällsutveckling ter sig 
osäkra i dagsläget. 

Osäker BNP-prognos
BNP-prognosen för kommande år visar på en uppgång men den är 
svagare än tidigare prognosticerat. Början av 2021 präglas fortfa-
rande av ”den andra vågens” smittspridning och skärpta restrik-
tioner. Prognosen framåt bygger till stor del på antagandet att en 
betydande andel av vaccinationsprogrammen världen över kommer 

att ha hunnit genomföras till halvårsskiftet 2021.
Vid 2021-års början spås arbetslösheten i Sverige nå en topp 

strax över 11 procent och därefter långsamt vända nedåt. Långtids-

arbetslösheten tros stiga ytterligare. Prognoserna är dock osäkra. 
Rådande kris har särskilt drabbat branscher som hotell, resor, res-
taurang och handel där det vanligtvis finns många ingångsjobb och 
tillfälliga anställningar. Det i sin tur drabbar unga och utrikesfödda 
som är nya på arbetsmarknaden särskilt hårt, men också dem som 
redan var arbetslösa sedan tidigare. 

Andelen inskrivna arbetslösa i genomsnitt i Sverige var 9,4 
procent 2020 och prognosen för 2021 är 11,0 procent. Detta kan 
jämföras med 6,4 procent 2019. 

I Hässleholms kommun hade arbetslösheten per december 2020 
ökat något jämfört med samma tidpunkt 2019. Det är främst perso-
ner som är sökande i program med aktivitetsstöd som ökat.  Under 
samma period kan konstateras att ungdomsarbetslösheten, personer 
i åldern 18-24 år som är öppet arbetslösa eller sökande i program 
med aktivitetsstöd, ökat jämfört föregående år. 

Sveriges befolkning 
Under 2020 skedde en befolkningsökning med 0,5 procent. 10 379 
295 personer var folkbokförda i Sverige vid årsskiftet. Det är den 
lägsta folkökningen på 15 år och en halvering jämfört med föregå-
ende år. Orsakerna till den låga befolkningsökningen beror främst 
på en minskad naturlig folkökning och lägre invandring. Antalet 
döda ökade med 10,5 procent under 2020 men det föddes ungefär 
lika många barn som året innan. 

Aktuell folkmängd i Hässleholm är 52 010 personer vilket 
innebär en minskning med 135 personer jämfört 2019. Orsaken till 
minskningen är främst att utflyttningen från kommunen varit större 
än inflyttningen under året. I Skåne ökar befolkningen med minst 
0,2 procent i 23 av länets 33 kommuner under 2020. 

Utbildningsnivå
Drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning är högutbildad och 
utbildningsnivån har ökat kraftigt de senaste decennierna. Högst 
andel högutbildade bor i storstadskommuner och residensstäder. 
Det finns i dagsläget fler högutbildade än lågutbildade personer i 
yrkesverksam ålder i Sverige. Kvinnor har en högre utbildningsni-
vå än män. Bland kvinnor i åldern 25-34 år har mer än hälften en 
eftergymnasial utbildning. Däremot är det fortfarande fler män än 
kvinnor som är forskarutbildade. Ungefär 43 procent av de med 
forskarutbildning är kvinnor. 

Enligt SCB:s statistik finns det ett tydligt samband mellan utbild-
ningsnivå och förvärvsarbete. Andelen av befolkningen med efter-
gymnasial utbildning arbetar i större utsträckning än de med lägre 
utbildning. 81 procent av befolkningen i åldern 25-64 år förvärvs-
arbetade 2018. För högutbildade var motsvarande siffra 89 procent. 
I Hässleholms kommun är utbildningsnivån avseende andelen med 
gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning lägre än riket. 
Ungefär 29 procent har en eftergymnasial utbildning. 

Tabell: SKR cirkulär(20:57) Budgetförutsättningar för åren 2020-2023

Förvaltningsberättelse
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2019 2020 2021 2022 2023
BNP 
(kalenderjusterad) 1,4 – 3,3 2,5 3,3 2,7

Relativ arbetslöshet 
(procent) 6,8 8,5 9,2 8,8 8,0

Inflation, KPIF 
(årsgenomsnitt) 1,7 0,4 1,1 1,6 1,8

”Sex gånger fler bostäder än för fem år  
sedan färdigställdes 2020 och den höga 
byggtakten fortsätter” 
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Hässleholm i korthet
Folkmängd
Antal kvinnor 25 849 personer
Antal män 26 161 personer

Näringsliv 
Antal nyregistrerade företag: 372
Antal konkurser:  22 st (minskning med 15% jmf 2019)
Största AB:  Bergendahl Food AB

Befolkningens åldersfördelning

Befolkningens utbildningsnivå

Hässleholm Hässleholm - mänHässleholm - kvinnor Riket

Hässleholmsläget

Riket Hässleholm

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i 
procent av den registerbaserade arbetskraften, per december 
2019 och 2020

Bostadsmarknaden 
212 kommuner anger ett underskott på bostäder under 2020, vilket 
är en minskning mot föregående år visar Boverkets årliga bo-
stadsmarknadsenkät. En ökad andel kommuner anger att bostads-
marknaden är i balans. Trots en kraftig ökning av nyproducerade 
lägenheter har framförallt grupper som är nya på bostadsmarkna-
den svårt att tillgodose sina bostadsbehov. I drygt hälften av landets 
kommuner råder ett underskott på bostäder för anvisade nyanlända. 
Antalet kommuner som anger ett underskott på särskilda boende-
former för äldre har dock minskat från 127 till 109 kommuner. 

Bostadspriserna har ökat under det senaste året trots pågående 
pandemi. Nationellt och i Skåne län är medelpriset för en villa ca 
3,5 miljoner kronor. I Skåne har priserna ökat med 14,4 procent. I 
Hässleholms kommun var medelpriset för en villa ca 1,8 miljoner 
kronor och det har skett en prisutveckling om ca 10,3 procent det 
senaste året. 

Under 2020 har det färdigställts 260 nya bostäder i Hässleholm. 
Det är en markant ökning och sex gånger fler än för fem år sedan. 
Utmaningen framöver är att skapa förutsättningar för ytterligare 
nybyggnation av till exempel enbostadshus. 

Befolkningsförändring 

Befolkningsförändring

Källa: SCB
Källa: SCB

Källa: SCB

2020 2019

Procent, % Hlm Länet Riket Hlm Länet Riket

Arbetslösa 4,7 5,6 4,6 5,0 5,3 4,0

I program 5,9 5,5 4,2 5,0 4,5 3,4

Totalt 10,6 11,1 8,8 10,0 9,8 7,4

Ungdomar totalt 14,9 14,4 11,8 14,0 11,8 9,2
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I Kommunens Kvalitet i Kort-
het, KKiK jämförs kommuner-
nas kvalitet årligen utifrån ett 
antal nyckeltal. Kommunerna 
utvecklar tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Regi-
oner (SKR) nyckeltalen utifrån 
tre områden; barn och unga, 
stöd och omsorg och samhälle 
och miljö. Jämförelsen mellan 
kommunerna är relativ och 
redovisas utifrån nedanståen-
de färgskala. 

Jämförelser är en viktig del i förbättringsarbetet

Jämförelsestudie, Kommunens kvalitet i korthet
Färgmarkeringen visar hur Hässleholms kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners resultat.  

Sämsta 25 procenten Mittersta 50 procenten Bästa 25 procenten

Förvaltningsberättelse
KKiK

Barn och unga
Nyckeltalen för barn och unga ger en bild av utbildningsverksamheten i de kommunala skolorna, 
både i form av kunskapsresultat och resursåtgång.

* Uppgifter från 2020 ej tillgängliga

Kor på bete. Fotograf: Exakta Creative Undervisning på Flexvux. Fotograf: Jens Christian 

Barn och unga 2019 2020
Genomsnitt 

riket

Hur stor andel av eleverna i åk 6 får  
minst betyget godkänt i matematik? (%) 82,8 81,7 86,8

Hur stor andel av eleverna i åk 9 är  
behöriga till yrkesprogram? (%) 77,3 78,9 83,4

Hur stor andel av gymnasieeleverna  
tar examen inom 4 år? (%) 69,8 71,4 63,1

Uppgifter som avser 2018 och 2019* 2018 2019
Genomsnitt 

riket
Hur stor andel av eleverna i åk 3 har klarat alla delprov i 
svenska och svenska som andraspråk? (%) 

63 73 74

Vad är kostnaden per inskrivet barn i förskolan? (tkr) 155,8 158,8 154,6

Vad är kostnaden för grundskolan (F-9) per elev? (tkr) 116,9 120,1 117,0

Vad är kostnaden för gymnasieskolan per elev? (tkr) 142,0 141,0 135,9
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* Uppgifter från 2020 ej tillgängliga

* Uppgifter från 2020 ej tillgängliga

Stöd och omsorg 2019 2020
Genomsnitt 

riket

Hur stor andel som haft försörjningsstöd har inte återkommit ett år efter avslutat stöd? (%) 89 78 77

Hur lång är väntetiden i snitt från ansökan till beslut om försörjningsstöd? (antal dagar) 12 16 16

Hur stor andel av dem som bor i bostad med särskild service enligt LSS trivs alltid bra hemma?  
(andel positiva svar, %)

81 83 80

Hur stor andel av de som har daglig verksamhet enligt LSS anser att de får bestämma om viktiga saker? (%) 82 75 73

Hur lång är väntetiden i snitt från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum i boende enl. LSS § 9:9?  
(antal dagar)

36 159

Hur lång är väntetiden i snitt från ansökan till erbjudande om plats på särskilt boende för äldre?  
(antal dagar)

81 64 64

Hur många personal möter i snitt en hemtjänsttagare inom 14 dagar? (antal personer) 18 18 15

Uppfyllda kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng  48 40 53

Hur stor andel av de som bor på särskilt boende för äldre är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende? (%) 82 85 81

Hur stor andel av de personer som har hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten? (%) 89 89 90

Uppgifter som avser 2018 och 2019* 2018 2019
Genomsnitt 

riket

Vad är kostnaden för individ- och familjeomsorg per invånare? (tkr) 4,2 3,8 4,5

Vad är kostnaden för äldreomsorg per invånare i åldern 80+? (tkr) 222,1 220,3 248,1

Vad är kostnaden för området funktionsnedsättning totalt per invånare minus ersättning från 
Försäkringskassan? (tkr)

7,7 8,4 6,9

Stöd och omsorg
Faktorerna inom detta område beskriver Hässleholms kommuns resultat inom delar av socialtjänsten, 
äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Samhälle och miljö 2019 2020
Genomsnitt 

riket

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom en arbetsdag? (%) 75 91 87

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel 
fråga? (%) 56 44 56

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen via 
telefon? (%) av maxpoäng 85 87 84

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng  53 53 56

Hur stor andel av det totala antalet bilar i kommunens organisation är miljöbilar? (%) 35,9 31,9 32,4

Uppgifter som avser 2018 och 2019* 2018 2019
Genomsnitt 

riket
Hur lång är handläggningstiden från det att ansökan betraktas som fullständig till beslut om  
bygglov för ett en- eller tvåbostadshus? (median, antal dagar)  43 24 20

Hur stor andel av de som avslutat deltagande vid kommunens arbetsmarknadsenhet har börjat  
arbeta eller studera? (%) 29 23 39

Hur stor andel av eleverna på SFI, som var nybörjare två år tidigare, har klarat minst två kurser? (%) 32 32 45

Hur stor andel av dem som lämnat etableringsuppdraget har börjat arbeta eller studera?  
(avstämning efter 90 dagar, %) 35 29 35

Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) - (totalt, nöjd-kund-index) 68 72 73

Samhälle och miljö
Jämförelsetalen inom kategorin samhälle och miljö visar bland annat kommunens tillgänglighet och service 
till invånare, besökare och näringsidkare. Det innehåller också nyckeltal för delaktighet och miljöfordon.
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Hållbar utveckling

Besöken på Hovdala vandringscenrum har ökat. Fotograf: Emma Ragnarsson

Förvaltningsberättelse
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Hållbarhetsbegreppet utvecklas till att inte bara omfatta klimats-
marta lösningar utan påverkar också våra konsumtionsvanor och 
viljan att hitta moderna och effektiva sätt att minska resursbelast-
ningen via exempelvis återbruk/livscykeltänk och lokala REKO-ring-
ar som erbjuder närproducerade livsmedel. Social hållbarhet syftar 
till att skapa förutsättningar för ett jämlikt och jämställt samhälle 
där människor lever ett bra liv med god hälsa. Hässleholms kom-
mun arbetar på flera områden med att skapa förutsättningar för en 
hållbar framtid. 

Hållbar utveckling
Under 2020 firades 5-årsdagen av antagandet av Agenda 2030 som 
omfattar 17 mål för att skapa en ekonomisk, social och ekologisk 
hållbar utveckling i världen. Målen ska nås inom ett decennium 
och de globala utmaningarna är komplexa. Regeringens ambition 
är att Sverige ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 
2030, något som kräver att omställningen till ett hållbart samhälle 
sker över hela landet. Kommuner och regioner spelar en viktig roll 
eftersom de flesta kontakter mellan det offentliga, medborgare, 
civilsamhälle och näringsliv sker här och regional samverkan är 
central för att öka arbetet i riktning mot målen. I Agenda 2030 
nämns också flera centrala verksamheter såsom vård, skola och 
omsorg som viktiga för genomförandet av konkreta åtgärder för att 
nå målen. 

Tidningen Aktuell Hållbarhet rankar årligen landets kommuner 
utifrån deras arbete för en mer hållbar miljö. I 2020 - års ranking 
ligger Hässleholm på plats 166 av 290 vilket är en försämring jäm-
fört tidigare år. Rankingen utgår från hållbarhetsaspekter såsom av-
fallshantering, hälsa, ekonomi, styrdokument för en hållbar utveck-
ling med mera. Anledningen till att Hässleholm tappar i placering 
beror bland annat på att det saknas vissa styrdokument i kommu-
nen såsom aktuell energiplan och en formulerad strategi för arbetet 
med Agenda 2030. Under 2020 har arbetet med att ta fram en ny 
energi- och klimatplan för Hässleholms kommun intensifierats. 
Planen beskriver hur Hässleholm ska bidra till att nå de nationella 
energi- och klimatmålen och knyter också an till Skånes energi- och 
klimatmål gällande konsumtion. Beslut i ärendet planeras till våren 

2021. Inom ramen för kommunfullmäktiges övergripande mål Håll-
bar produktion och konsumtion kan konstateras att energianvändningen 
i kommunens fastigheter minskat under året. Omsättningen för 
återvunna inventarier genom kommunens dagliga verksamhet ”Ge 
och Få” har ökat med 9,5 procent trots vissa svårigheter att bedriva 
verksamheten med anledning av pandemin. Fler kommunanställda 
arbetar hemifrån vilket leder till att fysiska möten och besök som 
kräver resor i större utsträckning har ersatts av digitala möten. 

Den fördjupade översiktsplanen, Framtidsplan för Hässleholm, 
vann laga kraft i början av 2020. Planen innehåller målbilder för 

hur staden och kommunen ska utvecklas till att bland annat vara 
en nationell knutpunkt och tillväxtmotor i regionen samt kunna 
förtätas samtidigt som naturen får ta plats i staden. Under som-
maren och hösten har förslag till ny översiktsplan för Hässleholms 
kommun varit ute på samrådsremiss med möjlighet för medborgare 
och andra intressenter att lämna synpunkter. Översiktsplanen anger 
mål, inriktning och strategier för kommunens fysiska utveckling de 
kommande 20 åren. 

Under hösten invigdes fjärrvärmeverkets nya ackumulatortank 
via en webbsändning med ljusshow, tal och intervjuer. Ackumula-
tortanken ska säkra fjärrvärmeleveransen i Hässleholms kommun 
och bidra till en effektivare produktion, jämnare drift på pannorna 
och förbättrade miljövärden. 

Intresset för att installera solcellsanläggningar är fortsatt högt 
och kommunens klimat- och energirådgivare har erbjudit webbfö-
reläsningar för allmänheten. Den installerade effekten per invånare 
har ökat markant jämfört 2018. 

Inom området skola och förskola pågår flera satsningar för en 
mer hållbar miljö. I Hästveda anordnades aktivitetsdagen ”Lillsjö-
dagen”, ett samarbete mellan skolan och ett antal lokala föreningar, 
i syfte att öka barns och vuxnas kunskaper om övergödning och 

”I slottsparken på Hovdala slott har många 
besökare hittat ett nytt vardagsrum att 
umgås i under pandemin”
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Ackumulatortanken säkrar fjärrvärmeleveransen. Fotograf: Hässleholm Miljö AB 

hur viktigt det är att ta hand om miljön. Ella Förskola arbetar aktivt 
med social- och ekologisk hållbarhet och är en Grön Flaggförskola 
som bland annat strävar efter att vara platsfri. 

Social hållbarhet
Den senaste trygghetsmätningen som genomfördes under hösten 
2020 visar att den upplevda otryggheten för att vistas ensam 
utomhus på kvällstid ökar, främst i Hässleholms tätort. I Bjärnum 
och Vittsjö finns en ökad oro för inbrott i bostad och förråd. I 
flera delar av kommunen finns en fortsatt oro över trafikrelaterad 
brottslighet såsom busköringar. Hässleholms kommun och polisen 
har arbetat fram en samverkansöverenskommelse som varje år 
kompletteras med ett så kallat medborgarlöfte. Genom medbor-
garlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser 
som direkt riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. 
Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och Hässleholms 
ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. 
Till grund för de årliga medborgarlöftet ligger en lokal underrät-
telse- och lägesbild samt polisens trygghetsmätning. 2020 var ett 
speciellt år och alla delar i medborgarlöftet kunde inte genomföras 
på grund av rådande restriktioner. De aktiviteter som har genom-

förts avser nattvandringar i Hässleholms tätort, Vinslöv och Sösda-
la. Även Re-Agera-samarbetet som innebär att olika förvaltningar 
samarbetar kring brottsförebyggande frågor och tidiga insatser för 
barn- och unga har fortlöpt som planerat under året. Under hösten 
genomfördes en trygghetsvandring med fokus på trafiksäkerhet i 
Vinslöv. 

Under året har en ny arbetsmarknadsnämnd och tillhörande 
förvaltning bildats. Syftet med den nya nämnden är att samla 
arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, vuxenutbildning och 
ekonomiskt bistånd inom samma verksamhet för att lättare kunna 
samordna insatser och stöd, till exempel arbetsmarknadsinsatser 
och ekonomiskt bistånd. 

Hösten 2020 antog kommunstyrelsen en handlingsplan för jäm-
ställdhet för Hässleholms kommun. Planen utgår från de nationella 
jämställdhetspolitiska målen och omfattar målsättningar och aktivi-
teter i syfte att bidra till en högre grad av jämställdhet i kommunen. 
Planen har i första hand ett medborgarperspektiv men innehåller 
även delar som rör ett arbetsgivar- och verksamhetsperspektiv.

Folkhälsa
Resultatet från Region Skånes senaste folkhälsoenkät publicerades 
2020 men undersökningen genomfördes 2019. Den självskattade 
hälsan är ”bra” eller ”mycket bra” hos de flesta vuxna i Skåne som 
ingick i undersökningen. Skillnader syns mellan utbildningsnivåer, 
där en högre andel av dem med eftergymnasial utbildning skattade 
sin hälsa som bra eller mycket bra. Denna bild överensstämmer 
med Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsorapport som visar 
att ”hälsan” i form av självskattad hälsa, hjärtinfarkt, lungcancer 
och fetma utvecklas sämre för dem med endast grundskoleutbild-
ning än för dem med eftergymnasial utbildning.

Nationella studier visar på en försämrad psykisk hälsa bland 
yngre vuxna (18-34 år). Även i Skåne är andelen personer med psy-
kisk ohälsa högre bland yngre vuxna. Mönstret med ökad psykisk 
ohälsa hos unga har varit tydligt under en längre tid. Jämfört med 
föregående undersökning 2012 har andelen yngre män med psykisk 
ohälsa ökat mest. 

Sex av tio män och nästan fem av tio kvinnor i Skåne hade över-
vikt eller fetma. Det är främst andelen kvinnor med övervikt som 
ökat sedan föregående undersökning. 

Andelen som nådde den rekommenderade nivån av fysisk 
aktivitet var ca två tredjedelar av de som ingick i undersökningen. 
Det finns stora skillnader i åldersgrupperna främst relaterat till 
utbildningsnivå och födelseregion. Vissa levnadsvanor som rökning 
och riskkonsumtion av alkohol bland unga har minskat. 

Hemester
2020 blev året då svenskarna semestrade på hemmaplan och ut-
trycket ”hemester” myntades. Naturturismen har fått ett uppsving 
under pandemin. Inom Hässleholms kommun märkte många ut-
flyktsmål av ett högre tryck under sommaren jämfört med tidigare 
år. På Hovdala slott var utomhusaktiviteterna särskilt välbesökta 
och slottsparken har av många använts för att kunna träffa nära 
och kära på behörigt avstånd. Vandringstrenden har också märkts 
av tydligt på uthyrningen av de tre vindskydden i Hovdala Vand-
ringscentrum. Juli var i princip fullbelagt och höstens helger var 
fullbokade en bra bit in i november. 
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Kommunkoncernens verksamhet medför risker som i varierande 
omfattning kan påverka ekonomin negativt. De kan delas in i 
omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker. Nedan 
redovisas de mest väsentliga riskerna.

Omvärldsrisker
Den demografiska utmaningen är en av de mest väsentliga omvärlds-
riskerna. Enligt kommunens senaste befolkningsprognos kommer 
kommunen ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år. En 
ökning på cirka 34 procent fram till 2029. Även andelen barn och unga 
(0-18 år) kommer att öka med cirka fyra procent. Snabbt ökande antal 
äldre och yngre innebär större behov av kommunens tjänster såsom 
framförallt behovet av äldreomsorg, skola och barnomsorg. 

En annan väsentlig omvärldsrisk är den just nu pågående corona-
pandemin som under 2020 påverkat kommunens ekonomi positivt. 
Det råder däremot just nu stor osäkerhet kring hur den kommer 
påverka kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag samt 
kostnader de kommande åren. 

Verksamhetsrisker
Kompetensförsörjning
Den mest väsentliga verksamhetsrisken är kompetensförsörjningen 
som är en nyckelfråga för kommunen och är en riskfaktor som kan 
få väsentlig påverkan på verksamheten. Risken är att verksamheten 
inte kan bemannas med rätt kompetens. Inom omsorgen och 
skolan kommer kommunen att behöva rekrytera cirka 1 100 nya 
medarbetare de kommande fem åren. Rekryteringsbehovet beror 
främst på brist på utbildad/legitimerad personal samt personalom-
sättning. I grupperna grundskollärare och gymnasielärare kommer 
drygt 10 procent gå i pension inom fem år om pensionsåldern är 65 
år. Under året har förvaltningarna arbetat med att identifiera vilka 
åtgärder som behöver prioriteras för att bli en ännu attraktivare 
arbetsgivare och kunna möta utmaningarna som finns kopplade till 
kompetensförsörjning. Åtgärderna finns i varje förvaltnings hand-
lingsplan att arbeta vidare med under 2021. En kommungemensam 
kompetensförsörjningsplan kommer att tas fram.

Finansiella risker
Finanspolicyn beslutas av kommunfullmäktige och anger mål och 
riktlinjer avseende risker och riskbegränsningar för finansverk-
samheten i kommunkoncernen och kommunen. Förvaltningen av 
kommunens egna pensionsmedel regleras i av kommunfullmäk-
tige antagna Placeringsregler för Hässleholms kommuns pen-
sionsmedelsförvaltning. Kommunkoncernen och kommunen är 
exponerad för framförallt finansiella risker såsom finansieringsrisk, 
kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk och ränterisk. 

Finansieringsrisk
Finansieringsrisk är risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång 
till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betal-
ningar. För att minska finansieringsrisken arbetar kommunkoncer-
nen aktivt med att hantera förfallostrukturen. Förfallostrukturen för 
kommunkoncernens låneportfölj ska vara fördelad på olika tidspe-

rioder och harmonisera med förväntat kapitalbehov. Lånestockens 
genomsnittliga räntebindningstid bör vara 1-3 år, med ett riktvärde 
på 2 år. På balansdagen uppgick snitträntan på kommunkoncerns 
lån till 0,39 procent med en genomsnittlig räntebindningstid på 1,73 
år och för kommunen uppgick den genomsnittliga räntebindnings-
tiden till 1,18 år och den genomsnittliga räntan till 0,22 procent. 

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser. 
Kommunen har ingen direkt kreditrisk då kommunen inte har någon 
direkt utlåning. Däremot finns en kreditrisk i ränteportföljen inom 
kommunens egna förvaltade pensionsmedel. Den risken regleras/be-
gränsas i Placeringsregler för pensionsmedelförvaltning och den läg-
sta tillåtna rating vid kreditexponering är P-2/A-2 eller BBB-/Baa3 
hos kreditvärderingsinstituten Standard and Poor’s och Moody’s. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att en placering inte kan omsättas i likvida 
medel utan påtaglig kostnadsökning. Likviditetsriskerna begränsas 
genom val av placeringsformer/värdepapper som vid var tidpunkt 
kan disponeras/säljas. Kommunen har ingen direkt likviditetsrisk 
då kommunen inte har någon direkt utlåning. När det gäller likvi-
ditetsrisken i kommunens egna förvaltade pensionsmedel regleras/
begränsas det i Placeringsregler för pensionsmedelförvaltning. 
Kommunen hade per 31 december 95,7 mnkr i en kortfristig place-
ring inom de egna förvaltade pensionsmedlen, vilken kan omsättas i 
likvida medel omgående.

Valutarisk
Valutarisk är risken för värdeförändring av en valuta i förhållande 
till andra valutor. Kommunen har normalt inga betydande valu-
tapositioner och därmed ingen valutarisk. Aktieportföljens medel 
får placeras i noterade aktier i Norden samt i globala aktiefonder 
väldiversifierade från Norden, vilket kan innebära exponering mot 
andra valutor. Enligt placeringsreglerna får valutasäkring mot SEK 
göras för att minska valutarisken. 

Ränterisk
Ränterisk är risken att en ränteuppgång ökar kommunens räntekost-
nader eller risken för en negativ effekt i de räntebärande placering-
arnas marknadsvärde vid en förändring av det allmänna ränteläget. 
Ränte- och kursriskerna minimeras dels genom begränsning av vilka 
instrument som är tillåtna dels genom spridning av bindningstider. 
Kommunkoncernen ska ha en sådan räntebindningsstruktur att en 
ränteändring på 1 procent aldrig kan slå igenom med mer än 0,5 
procent under ett år. Detta innebär att högst halva låneskulden får 
placeras med rörlig ränta. De långfristiga banklånen uppgick till 2 788 
mnkr (2 654), varav bolagen svarade för 1 750 (1 683). På balans-
dagen låg 463 mnkr av lånen med rörlig ränta (16,6 procent), och i 
övrigt kommer 431 mnkr att räntejusteras inom ett år. En ränteök-
ning på 1 procent beräknas öka räntekostnaderna med 8,9 mnkr eller 
0,32 procent i förhållande till låneskulden. Kommunens låneskuld 
uppgick till 1 243 mnkr. De främsta orsakerna till att kommunen 
behövt öka sitt upplåningsbehov är den höga investeringsvolymen. 
Via koncernkontot lånade kommunen på balansdagen 203,9 mnkr av 
sina dotterbolag. I övrigt lånades 340 mnkr i bank med rörlig ränta 
och 698 mnkr med bunden ränta.
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Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 
999 mnkr. De kommunala bolagen betalar löpande in premier och 
har i övrigt inga pensionsförpliktelser. 

Pensionsförpliktelserna redovisas sedan 1998 enligt den så kallade 
blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs 
utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redo-
visas som en ansvarsförbindelse uppgår till 907 mnkr, vilket utgör 
91 procent av kommunens pensionsåtagande.

Avsättning för pensioner i balansräkningen uppgår till 91,6 mnkr. 
Denna post består av intjänad pensionsrätt, särskild ålderspension 
för räddningspersonal, efterlevandepensioner samt visstidspension.

Den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) inklusive löneskatt 
tryggas genom försäkring hos KPA. Det innebär att kommunen 
årligen betalar en försäkringspremie.

Kommunens pensionsförpliktelse minskade med 20,7 mnkr 
under 2020, vilket beror på att det skett stora pensionsutbetalningar 
avseende pensionsförpliktelsen som ligger utanför balansräkningen.

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om en uppda-
tering av placeringsreglerna för kommunens pensionsmedel. Den 
största förändringen i de uppdaterade reglerna handlar om ansvars-
fulla placeringar. Kommunen ska placera i företag som bedöms 
långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Det har 
nu tydliggjorts vad det innebär för kommunen. 

De egna förvaltade pensionsmedlen hade per 31 december ett 
marknadsvärde på 1 251,6 mnkr. Värdeutvecklingen sedan årsskif-
tet är cirka 51 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 4,3 procent. 
Målet med pensionsmedlen är att tillgångarna över rullande femår-
sperioder minst ska ge en genomsnittlig real årlig avkastning på 2,5 
procentenheter per år. KPI + 2,5 procentenheter per år utgör total-

Pensionsförpliktelser

Förvaltningsberättelse
Pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel

Pensionsförpliktelse 2020 2019

1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 998,8 1 019,5

a. varav avsättning för pensioner inkl särskild löneskatt 91,6 93,4

b. varav ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 907,2 926,1

2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 188,3 174,1

3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0,0 0,0

4. Summa pensionsförpliktelse (inkl försäkring) 1 187,1 1 193,6

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

5. Totalt pensionsförsäkringskapital 249,9 220,9

a. varav överskottsmedel 0,0 0,0

6. Totalt kapital, pensionsstiftelse

7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel) 1 251,6 1 200,2

8. Summa förvaltade pensionsmedel 1 501,5 1 421,1

Finansiering

9. Återlånade medel -314,4 -227,5

10. Konsolideringsgrad 126,5% 119,1%

portföljens referensavkastning och uppgick till 21,1 procentenheter 
för den senaste rullande femårsperioden. Portföljens avkastning för 
den senaste femårsperioden uppgick till 31,5 procent, vilket innebär 
att avkastningsmålet uppfyllts.

Från och med 2016 återinvesteras inte längre utdelningar och 
kupongräntor i portföljen utan utbetalas till kommunen. Dessa 
uppgick till 13,0 mnkr, vilket var 12,0 mnkr lägre än budget, vilket 
förmodligen beror på att bolag som fått ta del av statens stöd-
paket under pandemin inte kunnat ge aktieutdelning. Den totala 
avkastningen uppgick till 64,0 mnkr. Enligt lagen om kommunal 
bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019 
ska finansiella instrument värderas till verkligt värde. För aktieport-
följen ökade de orealiserade vinsterna under 2020 med 7,3 mnkr 
och för ränteportföljen gjordes en återföring av tidigare värderegle-
ring under 2020 som påverkade resultatet med 3,4 mnkr. 

Kapitalet är placerat i tillgångsslagen nordiska aktier, globala 
aktier placerade i fond, svenska räntebärande värdepapper, svenska 
kreditobligationer placerade i fond samt en kortfristig placering på 
bankkonto. I tabellen nedan framgår marknadsvärdet samt avkast-
ning per portfölj per 31 december 2020. 

Kapitalet och dess avkastning ska långsiktigt minska pensions-
kostnadernas belastning på kommunens resultat samt att utjämna 
likviditetsbelastningen till följd av pensionsutbetalningar. användas 
för att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Pensionskapitalets 
marknadsvärde per den 31 december 2020 täcker cirka 125 procent 
(118) av pensionsförpliktelsen som inte tryggats genom försäkring.

Marknadsvärde mnkr Avkastning mnkr

Aktieportfölj 563,9 55,6

Ränteportfölj 591,9 8,2

Kortfristig placering 95,7 0,2

Totalt 1 251,6 64,0
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Den samlade bedömningen och analysen av måluppfyllelsen visar 
att Hässleholms kommun når upp till kravet om god ekonomisk 
hushållning.  

God ekonomisk hushållning
Hässleholms kommun bedömer en god ekonomisk hushållning 
som en sammanvägning av kommunens övergripande mål. De fi-
nansiella målen väger tungt vid bedömningen. En förutsättning för 
ekonomisk hushållning är att verksamheternas nettokostnader inte 
bör öka i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Kommunen ska även ha en hållbar investeringstakt som bygger 
främst på självfinansiering. Den samlade bedömningen av de över-
gripande målen visar att Hässleholms kommun når upp till kraven 
om god ekonomisk hushållning. 

Samlad måluppfyllelse 
Nedan sammanfattas den sammanvägda måluppfyllelsen för 
kommunfullmäktiges övergripande mål. Den samlade måluppfyl-
lelsen fås genom att väga samman nämndernas måluppfyllelse per 
övergripande mål med måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Nämndernas måluppfyllelse per målområde presen-
teras i respektive verksamhetsberättelse. 

Måluppfyllelse för kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktige har beslutat om tretton inriktningsmål förde-
lade på fem övergripande mål. Måluppfyllelsen per inriktningsmål 
redovisas i texten. Sju av de tretton målen är uppfyllda, tre delvis 
uppfyllda och tre inte uppfyllda. 

Samhällsservice av hög kvalitet

Nytt kontaktcenter i drift 
Under hösten 2020 slog kommunens nya kontaktcenter upp por-
tarna under speciella omständigheter på grund av pandemin. Syftet 
med kontaktcenter är att erbjuda kommuninvånarna snabbare 
service och en smidigare ingång till kommunens olika verksamhe-
ter. Kontaktcenter erbjuder information och rådgivning och ska 
kunna ta emot ansökningar och anmälningar samt handlägga vissa 
ärenden för att bidra till en snabbare ärendehanteringsprocess. 
Kontaktcenter har även verksamhet i kommunens tätorter, vilken 
hittills bara varit i drift en kortare period våren 2020 med anledning 
av rådande restriktioner. 

Varje år genomför Hässleholms kommun en servicemätning för 
att mäta tillgängligheten via telefon och e-post. Målvärdet är att 
andelen som får ett direkt svar via telefon och svar på e-post inom 
en dag ska vara högre än riksgenomsnittet. Tillgängligheten avse-
ende telefonkontakt visar på ett lägre resultat än riksgenomsnittet 
medan 91 procent får svar på e-post inom en dag, vilket är högre 
än rikssnittet. 

Äldres uppfattning om äldreomsorgen 
Socialstyrelsen genomför årligen en undersökning bland äldre 
personer som har hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre, 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Indikatorn för inriktningsmålet 
”den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka” 
hämtas från undersökningens frågeområden som rör inflytande 
över den vård och omsorg som ges samt om personalen tar hänsyn 
till den enskildes önskemål och åsikter när hjälpen ska utföras. 
2020-års undersökning visar att 54 procent av de svarande anser att 
de kan påverka stödet inom hemtjänsten vilket är under rikssnittet 
(60 procent), samtidigt anser 87 procent att de har inflytande över 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelse
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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Samhällsservice 
av hög kvalitet

- +

Hög livskvalitet 
för kommun- 
invånarna

God ekonomi

Attraktiv 
arbetsgivare

Hållbar produktion 
och konsumtion

Inriktningsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Hässleholms kommun ska 
ha en hög tillgänglighet

Andelen som får svar på fråga 
via telefon eller e-post inom 
en dag ska vara högre än 
riksgenomsnittet.

Den enskildes inflytande 
över vård, omsorg och 
service ska öka

Högre värde än rikssnittet 
inom frågeområdet påverkan 
och inflytande i Socialstyrel-
sens brukarundersökning

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

Ökning av NKI och värdena 
för bygglov, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelskontroll 
samt markupplåtelse i Insikt, 
SKR:s servicemätning av 
kommunernas myndighets-
utövning 

- +

- +

- +

Hässleholms station. Fotograf: Magnus Lindstrand

- +
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Andelen behöriga elever ökar 
2017 hade andelen elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram sjunkit 
drastiskt, något som även märktes nationellt. Under de senaste 
tre åren har resultaten vänt uppåt och Hässleholm visar en positiv 
trend. I slutet av vårterminen 2020 var 78,9 procent av eleverna 
i åk 9 behöriga till yrkesprogram. Ökningen följer den nationella 
trenden men resultatet ligger fortfarande under riksgenomsnittet 
som är 83,4 procent. Kommunens målvärde att mer än 85 procent 
av eleverna i åk 9 ska vara behöriga till yrkesprogram nås inte under 
2020.

Målvärdet att genomsnittligt meritvärdet för avgångselever i åk 9 
ska uppgå till minst 215 poäng nås inte 2020. Meritvärdena i Häss-
leholm visar dock en svagt uppåtgående trend och ligger på 213,1 
poäng medan rikssnittet är 225,9 poäng.

Hälsa 
Folkhälsomyndigheten genomför med jämna mellanrum undersök-
ningar av folkhälsan. Enligt undersökningen 2018 har 44 procent 
av de tillfrågade svarat att de är stillasittande mer än 7 timmar per 
dag. Vidare anger 57 procent av de tillfrågade att de fysiskt aktiva 
150 min/vecka. 

Byggboom i Hässleholm 
Under 2020 färdigställdes 260 bostäder i Hässleholm. Målvärdet för 
året var 150 bostäder. Det är sex gånger fler bostäder än för fem år 
sedan. Att många vill bygga nytt eller renovera hemma har märkts 
på flera håll under året, inte minst i antalet bygglovsärenden som 
inkommit till kommunen. Det i sin tur har medfört längre hand-
läggningstider för bygglov under hösten. 

Upplevd otrygghet ökar 
Varje år genomför Hässleholms kommun och Polisen en trygg-
hetsmätning. Mätningen syftar till att ge en bättre kännedom om 
hur invånarna uppfattar problemnivån i det egna bostadsområdet, 

sin vård och omsorg. Inom särskilt boende anser 65 procent att de 
kan påverka hjälpen som utförs och 81 procent att de har inflytande 
över densamma, resultat som ligger över rikssnittet. 

Näringslivets syn på myndighetsutövningen
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter årligen företagens 
upplevelse av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen via 
ett nöjdkund-index (NKI). Resultatet i den senaste mätningen visar 
att Hässleholms kommun förbättrat sitt resultat under det senaste 
året från NKI 68 till NKI 72. Det innebär att kommunen placerar 
sig på plats 109 i rankingen av de 173 kommuner som deltagit i 
mätningen. NKI-värdena har ökat inom samtliga delområden som 
ingår i målvärdet. 

Under året har kommunen, via ett handlingsprogram, bistått det 
lokala närings- och föreningslivet med anledning av coronavirusets 
effekter. Handlingsprogrammet har bland annat innehållit anstånd 
för diverse avgifter samt avgiftsfritt uteserveringstillstånd för sta-
dens caféer och restauranger. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna

Förvaltningsberättelse

Inriktningsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Kunskapsuppdraget ska 
stå i fokus 

Det genomsnittliga merit-
värdet för avgångselever i  
åk 9 ska uppgå till minst  
215 poäng.

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

Mer än 72 procent ska ta 
gymnasieexamen inom tre år.

Förbättrad hälsa Mindre än 40 procent av 
invånarna (16-84 år) ska  
vara stillasittande mer än  
7 timmar per dag

Mer än 64 procent av 
invånarna (16-84 år) ska  
vara fysiskt aktiva minst  
150 min/vecka

Hässleholms kommun 
ska ha välkomnande och 
trygga livsmiljöer

Kommunen ska infria sin  
del av medborgarlöftet

Fler än 150 bostäder ska 
färdigställas årligen 

Utanförskapet ska 
minska

Över 50 procent som 
avslutar etablerings- 
perioden är i arbete eller 
studier efter 90 dagar 

Andelen unga som varken 
studerar eller arbetar har 
minskat 

Andelen arbetslösa 
utrikesfödda kvinnor  
har minskat 

- +

- +

- +

- +
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tokostnadsandelen uppgår till 98,2 procent för 2020, vilket innebär 
att målet om att verksamheternas nettokostnader i förhållande till 
skatteintäkter ska vara lägre än 99 procent har uppfyllts Sett över 
en femårsperiod har nettokostnadsandelen i genomsnitt uppgått till 
100,5. Endast vid två tillfällen under den senaste 20-årsperioden har 
nettokostnadsandelen understigit 99 procent 

Förvaltningarna har på ett mycket bra sätt börjat ställa om sig, 
tänka nytt och anpassa verksamheterna till de resurser som finns att 
fördela. Det handlar om att hitta smartare och modernare arbets-
sätt, kloka och hållbara lösningar, och skapa en effektiv organisa-
tion som följer med sin tid.

En samlad bedömning visar på en omfattande investeringsverk-
samhet. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen steg under 2020 
med 0,3 procentenheter och uppgick till 37,1 procent och målet om 
en hållbar investeringstakt uppfylls därmed.

Övergripande kartläggning och analys av kommunens lokalför-
sörjning pågår. Vissa förändringar har genomförts under året, men 
de ekonomiska effekterna förväntas först från och med år 2021 
och framåt. Sedan 2019 har antalet kvm minskat med cirka 13 000  
främst med anledning av att kommunen sålde tekniska förvaltning-
ens lokaler på Norra Kringelvägen, samt att Ungdomscentrums 
verksamhet, numera Introduktionsprogram (IM) flyttades till 
befintliga gymnasieskolor. Utöver det så hyrs inte längre Magasinet 
3 (fd. Ekorren) för utövande av friidrottsträning samt att Vanne-
berga skola och Magnarpskolonin har sålts. Målet om ett effektivt 
lokalutnyttjande uppfylls därmed under 2020.

Attraktiv arbetsgivare

Närvarande ledarskap
Inom barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvalt-
ningen har antalet chefer med fler än 30 medarbetare ökat något 
jämfört med förra året. Satsningar för att minska arbetsbelast-
ningen för chefer och minska personalgrupperna har inte kunnat 
genomföras med anledning av ett ansträngt ekonomiskt läge. Inom 
tekniska förvaltningen finns också ett fåtal chefer med fler än 30 
medarbetare, men det rör sig då om personalgrupper där säsongs-
arbetare vilket medför att personalstyrkan minskar under delar av 
året. 

upplevd trygghet samt faktisk utsatthet för brott. Resultatet från 
årets mätning visar att det inte är något nytt problemområde som 
sticker ut. Den upplevda otryggheten fortsätter att öka samtidigt 
som färre personer utsätts för brott. I övrigt upplevs nedskräpning 
och trafikrelaterade problem som störst. Trygghetsmätningen är en 
del av analysen som ligger till grund för den årliga överenskommel-
sen, Medborgarlöftet, som tecknas mellan Hässleholms kommun 
och polisen. Medborgarlöftet består av konkreta aktiviteter för att 
öka tryggheten och minska brottsligheten i Hässleholm. Under året 
har vissa föreläsningar och möten varit tvungna att ställas in eller 
skjutas på framtiden på grund av rådande pandemi. Inom ramen 
för överenskommelsen har bland annat bidrag till föreningar som 
nattvandrar delats ut. Kommunen fortsätter även arbetet med EST 
(Effektiv Samordning för Trygghet). EST är en metod för att samla 
in information som påverkar tryggheten i den offentliga miljön. 
Utifrån det som framkommer kan rätt åtgärder riktas till aktuellt 
problem.

Ny förvaltning arbetar mot utanförskap
Andelen personer som är i arbete eller studier efter avslutad 
etableringsperiod är fortsatt låg (29 procent) och ligger långt 
under målvärdet. Antalet utrikesfödda öppet arbetslösa kvinnor 
har minskat något jämfört samma tidsperiod 2019, men sökande 
i program med aktivitetsstöd har ökat. Under 2020 bildades en ny 
arbetsmarknadsförvaltning som har i uppdrag att arbeta fokuserat 
med arbetsmarknads- och integrationsfrågor, vuxenutbildning och 
ekonomiskt bistånd. 

God ekonomi

God kostnadskontroll
En viktig förutsättning för god ekonomi är en god kostnadskon-
troll vilket innebär att det råder balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. 

För att långsiktigt ha en god ekonomi måste skatteintäkternas 
ökningstakt vara större än nettokostnadernas. Under många år har 
utvecklingen varit negativ. För år 2020 har det dock skett en klar 
förbättring då verksamhetens nettokostnader minskade med 0,2 
procent jämfört med 2019. Det beror främst på minskade pen-
sionskostnader, minskade semesterlöner samt reavinster för försälj-
ning av anläggningstillgångar. Skatteintäkterna och generella statsbi-
drag har ökade med 5,3 procent under 2020 vilket beror på de stora 
extra tillskott av generella statsbidrag som skett under 2020. Net-

Inriktningsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Hässleholms kommun 
ska ha en god 
kostnadskontroll

Verksamheternas 
nettokostnader i förhållande 
till skatteintäkter ska vara 
lägre än 99 procent.

Hässleholms kommun 
ska ha en hållbar 
investeringstakt

Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelsen ska 
vara minst 35 procent

Hässleholms kommun 
ska ha ett effektivt 
lokalutnyttjande

Antal kvadratmeter som 
förvaltningarna hyr ska 
minska 

- +

- +

- +

Inriktningsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Hässleholms kommun 
ska ha ett närvarande 
ledarskap

Antalet chefer som har mer 
än 30 medarbetare ska 
minska.

Hässleholms kommun 
ska erbjuda ett hållbart 
arbetsliv

HME-index (hållbart medar-
betarengage-mang) utifrån 
begreppen: Motivation, 
Ledning och Styrning ska vara 
över 78

Den genomsnittliga syssel-
sättningsgraden för anställda 
med månadslön ska vara 
minst 90 procent

Den totala sjukfrånvaron 
bland anställda med må-
nadslön ska vara mindre än 
6 procent

- +

- +
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Hållbart arbetsliv
Varje år genomför Hässleholms kommun en medarbetarundersök-
ning. Resultatet mäts via HME-index (hållbart medarbetarenga-
gemang) och ligger på 80, vilket är högre än målvärdet. Även för 
delområdena motivation, ledning och styrning uppvisar kommunen 
ett högre resultat än tidigare år. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för anställda med må-
nadslön var 90,2 procent för 2020 vilket är i linje med målvärdet. 

Den ackumulerade totala sjukfrånvaron för 2020 uppgick till 
7,3 procent. Det är en ökning med 1,3 procent jämfört med 2019. 
Omsorgsförvaltningen har haft den högsta sjukfrånvaron. Den 
ökande sjukfrånvaron beror på pågående pandemi och tillhörande 
restriktioner. 

Hållbar produktion och konsumtion

Åtgärder för minskad klimatpåverkan
Målet att minska mängden matsvinn med 30 procent eller mer har 
delvis uppnåtts. I förskolan har mängden matsvinn 19 procent 
vilket är en ökning jämfört föregående år. Inom grundskolan är 
minskningen inte lika stor (ca 14 procent). Inom omsorgsverksam-
hetens särskilda boendeenheter påbörjades i vintras ett projekt med 
stöd från Hässleholm Miljö för att minska det totala matsvinnet. 
Projektet fick dock avbrytas när pandemin bröt ut eftersom verk-
samheten var tvungen att prioritera annorlunda under våren. 

Omsättningen av återvunna inventarier genom kommunens 
dagliga verksamhet ”Ge och Få” har ökat med ca 9,5 procent och 
når delvis upp till målvärdet för 2020. 

Installation av förnybar energi i form av solcellsanläggningar har 
ökat inom kommunkoncernen under 2019. Installerad effekt har 
ökat med 13 procent jämfört förra året och är nu uppe i en installe-
rad effekt om 426,9 kw. 

Energianvändningen i kommunägda fastigheter har minskat med 
5,5 procent jämfört 2019 års resultat. Vissa energieffektiviserings-
åtgärder har genomförts i kommunens fastigheter, men det är svårt 

Inriktningsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Hässleholms kommuns 
klimatpåverkan ska 
minska 

Mängden matsvinn i verk-
samheterna ska minska

Självförsörjningsgraden av 
förnybar energi i form av 
installerad effekt ska öka

Utbetald ersättning för 
körning av privata fordon i 
tjänsten ska minska 

Omsättningen av inventarier 
i verksamheten "Ge och Få” 
ska öka

Energianvändningen i 
kommunens fastigheter ska 
minska

Andelen fossilbränslefri 
och återvunnen energi för 
uppvärmning ska vara mer än 
98 procent

Andelen förnybara drivmedel 
i kommunkoncernens for-
donsflotta ska uppgå till mer 
än 49 procent

- +

att härleda om minskningen beror på dessa, mildare väder eller att 
fler arbetat hemifrån under 2020. 

Andel fossilbränslefri och återvunnen energi för uppvärmning 
ligger på 99 procent vilket är samma resultat som föregående år. 
Måttet avser kommunägda fastigheter. I fastighetsbeståndet finns 
fortfarande några oljepannor som kommer att bytas ut successivt. 

Utbetald ersättning för körning av privata fordon i tjänsten har 
minskat med 34 procent under 2020. Inom Hässleholms kommun 
finns riktlinjer för resor som anger att kommunanställda i första 
hand ska välja andra färdmedel än bil. Anledningen till minskning-
en tros dock främst vara en effekt av att fler arbetar hemifrån och 
färre fysiska möten och besök har genomförts under året. 

Andel förnybara drivmedel i kommunkoncernens fordonsflotta 
har ökat från 50 till 60 procent under 2020. Förbättringen förklaras 
till stor del av en ökad användning av diesel som blandats med fos-
silfria andelar. En ökad användning av denna blandning återspeglas 
även nationellt.

I fordonsflottan ingår även renhållningsfordon som står för en 
stor andel av resultatet eftersom de tankas med HVO.

En stund på lekparken . Fotograf: Exakta Creative



26 Förvaltningsberättelse

Kommunkoncernen redovisade 2020 ett resultat på 171 mnkr. För 
kommunkoncernens tillgångar redovisas ett värde på 7 062 mnkr, 
varav 2 311 mnkr låg i bolagen. 2020 gjordes nettoinvesteringar 
på 523 mnkr. Låneskulden ökade från 2 654 till 2 788 mnkr, varav 
bolagens låneskuld uppgår till 1 750 mnkr. Soliditeten ökade från 
44,2 till 44,3 procent. 

Kommunen redovisade ett positivt resultat för 2020 med 133,4 
mnkr. Balanskravsresultatet var positivt på 83,3 och en reservering 
till resultatutjämningsreserven kunde ske med 24,5 mnkr. Nämn-
dernas avvikelse mot driftbudgeten blev -5,6 mnkr. Årets investe-
ringsverksamhet uppgick till 393,5 mnkr, en avvikelse mot budget 
på 168,9 mnkr. Soliditeten uppgick till 56,1 procent och har minskat 
med 1,6 procentenheter jämfört med 2019.

Utvärderingen av kommunkoncernens och kommunens ekonomis-
ka ställning utgår från kommunkoncernperspektivet med nedbryt-
ning på kommunen. Utvärderingen kartlägger och analyserar re-
sultat, utveckling och ställning utifrån från fyra finansiella aspekter 
resultat, kapacitet, risk och kontroll.

Resultat och kapacitet
I detta avsnitt analyseras resultatet, vilken balans som finns mellan 
kostnader och intäkter under året och över en femårsperiod samt 
den finansiella styrkan både i det kortsiktiga och långsiktiga per-
spektivet.

Årets resultat - Kommunkoncernen

Koncernens konsoliderade resultat för 2020 uppgick till 171 mnkr 
(56 för 2019). Efter eliminering av interna mellanhavanden bidrog 
kommunen med 212 mnkr och Hässleholm Miljö AB inklusive 
Hässleholms Vatten AB med 1,2 mnkr. Hässlehem har en kon-
cernmässig nettokostnad på -27,1 mnkr och Hibabkoncernen -16,0 
mnkr. Alla enheter gick dock var för sig med vinst efter boksluts-
dispositioner och skatt. Bolagens skattekostnader uppgick till 2,4 
mnkr (2,5 för 2019).

Resultat och ekonomisk ställning

0
2016 2017 2018 2019 2020

50

100

150

200

mnkr

Årets resultat - Kommunen

Årets resultat uppgick till 133,4 mnkr, mot budgeterade 18,7 mnkr. 
Det innebär ett budgetöverskott på 114,7 mnkr. Det beror framfö-
rallt på extra tillskott i statsbidrag 2020 på 98,7 mnkr, reavinster för 
försäljning av anläggningstillgångar på 23,6 mnkr, nettoreavinster 
avseende förvaltning av pensionsmedel på 42,7 mnkr. 

I årets resultat ingår avkastning på pensionsmedel som återin-
vesterats med 50,8 mnkr. Årets resultat exklusive den avkastning 
på pensionsmedel som återinvesterats uppgick till 82,6 mnkr, vilket 
utgör 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Budgetavvikelser
Nedan följer en förklaring av kommunens budgetavvikelser efter-
som det upprättas ingen budget för kommunkoncernen.

De större budgetavvikelserna förklaras i stora drag enligt 
tabell nedan.

Den stora budgetavvikelsen avseende avkastning på pensionsme-
del beror dels på att de realiserade nettovinsterna uppgick till 42,7 
mnkr och dels på att från om med den 1 januari 2019 ska kommu-
nen värdera finansiella instrument till verkligt värde och de orealise-
rade vinsterna uppgick till 7,3 mnkr inom aktieportföljen och åter-
föring av tidigare värdereglering inom ränteportföljen uppgick till 
3,4 mnkr. Däremot uppgick utdelningar och kupongräntor endast 
till 13,0 mnkr jämfört med budgeterade 25,0 mnkr. Att utdelning-
arna var låga 2020 beror förmodligen på att bolag som fått ta del av 
statens stödpaket under pandemin inte kunnat ge aktieutdelning. 
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exkl avkastning på pensionskapitalet som återinvesteras

Avkastning på pensionsmedel +42,0

Reavinster/reaförluster/nedskrivningar +27,0

Skatteintäkter och generella statsbidrag +24,9

Försäkringsersättning +10,9

Pensionskostnader +7,4

Finansiella intäkter/kostnader +4,6

Nämndernas/förv. underskott -5,6
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Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var -0,2 procent i 
relation till nämndernas nettobudget och uppgick till -5,6 mnkr. 
Fyra nämnder/förvaltningar visade en negativ avvikelse mot 
budget socialnämnden -25,7 mnkr, barn- och utbildningsnämnden 
-6,8 mnkr, arbetsmarknadsnämnden -4,8 mnkr samt kultur- och 
fritidsnämnden -2,7 mnkr. De största avvikelserna, beloppsmässigt, 
fanns i följande förvaltningar och nämnder:

Socialnämndens avvikelse på -25,8 mnkr förklaras främst av att 
verksamheten barn- och unga har stora ökade placeringskostna-
der, cirka -19,5 mnkr på externa institutioner och cirka -13 mnkr 
på familjehem. Detta till följd av att inflödet av ärenden har ökat 
kraftigt de senaste åren. Det ökade trycket har också medfört att 
personalkostnader visar underskott med cirka -5,0 mnkr. Inom 
verksamheten vuxna visas en avvikelse på +3,4 mnkr som beror på 
minskning av externa placeringar för vuxna med missbruk eftersom 
klienter får behandling på Novagården istället. I övrigt visas också 
en del överskott avseende vakanser, tjänstledigheter och kompensa-
tion för sjuklöner på grund av covid-19.

Omsorgsnämndens avvikelse på +20,5 mnkr förklaras främst av 
överskott inom FSS (Funktionsnedsättning, Stöd och Service) på 
30,1 mnkr och inom köpt verksamhet på 10,7 mnkr. Den största 
förklaringen till avvikelsen inom FSS är att personlig assistans har 
haft en kraftig volymminskning till följd av färre beslut. Bommeryd 
Barnboende har avvecklats per den 1 juli. Boende enligt LSS 9.9 
har lägre beläggningsgrad än budgeterat vilket gjort att budgeterad 
bemanning inte nyttjats, främst inom inriktning psykiatri. Överskot-
tet inom köpt verksamhet förklaras av lägre volym av köpta platser 
men även inställda aktiviteter. Myndighetsenheten har haft färre 
ansökningar om hemtjänst och särskilt boende och färre vårdpla-
neringar på sjukhus. Flera personer har tackat nej till erbjuden plats 
på särskilt boende på grund av pandemin. Hemsjukvården visar 
underskott med 18,3 mnkr, där 12,3 mnkr avser covidkostnader 
under december för stora inköp på grund av ”andra vågen”. Inom 
hemsjukvården ingår även HSL-enheten med ett underskott på 6,6 
mnkr, där svårigheter att rekrytera personal inneburit omfattan-
de extrakostnader (ersättning för flyttad semester, mertid, inhyrd 
personal). 

Barn- och utbildningsnämndens avvikelse på -6,8 mnkr förklaras 
huvudsakligen av ett stort underskott inom grundskola, förskole-
klass och fritidshem -30,9 mnkr. Förskola och pedagogisk omsorg 
visar ett överskott på 11,2 mnkr och gymnasieskolan visar ett 
överskott på +5,4 mnkr. Drygt en tredjedel av underskottet beror 
på fler elever i fristående skolor och fritidshem än budgeterat och 
därmed ökade bidragskostnader. Lägre statsbidrag och intäkter 
för fritidshemsavgifter. Resterande beror på att skolorganisationen 
medför att klasserna i genomsnitt är mindre än vad som enligt 
resursfördelningssystemet krävs för kostnadstäckning. Det statliga 
bidraget som kompensation för ökade sjuklönekostnader har 
påverkat positivt på kostnaderna. Överskottet inom förskola och 
pedagogisk omsorg är i huvudsak ett resultat av effekter på grund 
av coronapandemin. På grund av att högre frånvaro bland både 
barn och personal har sammanfallit, har behovet av vikarier varit 
betydligt mindre. Det statliga bidraget som kompensation för ökade 
sjuklönekostnader bidrar också. Överskottet inom gymnasieskolan 
kommer av minskat antal klasser från höstterminen för Teknik-
programmet och Internationella programmet, neddragningar av 
tjänster inom Individuella programmet och översyn av utbudet av 

individuella val, samläsningsmöjligheter och därtill vakanser inom 
undervisningen förklarar merparten av överskottet. Därtill mins-
kade kostnader för livsmedel och inställda studieresor – båda på 
grund av coronapandemin. Positivt netto för verksamheten bidrag 
och interkommunal ersättning. Det statliga bidraget som kompen-
sation för ökade sjuklönekostnader bidrar också.

Kommunledningsförvaltningens avvikelse på +7,0 mnkr beror 
främst på inställt fullmäktige i mars och reducerat antal ledamö-
ter under hösten, aktiviteter som inte kunnat utföras på grund av 
pandemin, seniorkort och färdtjänst på grund av färre resor, att 
Europaforum hölls digitalt samt några vakanta tjänster. Negativa 
avvikelserna finns inom fiberutbyggnaden och överförmyndarverk-
samheten. 

Arbetsmarknadsnämndens avvikelse på -4,8 mnkr kan främst 
hänföras till ekonomiskt bistånd, -4,4 mnkr. Flyktingbidragen 
från Migrationsverket minskade, dels genom en uttömd reserv 
på balanskontot, dels på grund av att statsbidragen har minskat 
markant under året. Prognosen som gjordes i april pekade på ett 
större underskott -10 mnkr inom ekonomiskt bistånd. Prognosen 
förbättrades successivt under året. Försörjningsstöden planade ut 
och sjönk dessutom under senare delen av året.

Tekniska nämndens avvikelse på +4,7 mnkr vilket främst beror 
på betydligt lägre mediakostnad än budgeterat på 10 mnkr dels på 
grund av mildare klimat och dels lägre effektkostnader men även 
nedstängning av idrottsanläggningar var en bidragande orsak. Störst 
negativ påverkan på resultatet hade förgävesprojektering vid Eke-
gården på 5,2 mnkr samt förändrad redovisning av kostnader för 
detaljplaner på 3,8 mnkr. 

Kostnads- och intäktsutveckling - Kommunen
Verksamhetens intäkter, som till största delen består av bidrag 
samt avgifter för bland annat barn- och äldreomsorg, ökade med 
2,9 procent (20 mnkr). Ökningen förklaras främst av reavinster för 
försäljningen av anläggningstillgångar på 23,6 mnkr.

Verksamhetens kostnader, som till största delen består av 
personal- och pensionskostnader, ökade med endast 0,3 procent 
(12 mnkr). Att kostnaderna inte ökade mer trots att löneavtalet för 
2020 uppgick till 43,7 mnkr och helårseffekten för 2019 års avtal 
uppgick till 17,5 mnkr beror på att förra årets stora personalkost-
nadsreduceringar har gett en ekonomisk helårseffekt under året. 
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Verksamhetens nettokostnader har ökat med 22,0 procent under 
den senaste femårsperioden, men minskat med 0,2 procent under 
2020. Minskningen av verksamhetens nettokostnader främst beror 
på minskade pensionskostnader, minskade semesterlöner och rea-
vinster för försäljning av anläggningstillgångar. Skatteintäkterna och 
generella statsbidrag har ökat med 26,3 procent under den senaste 
femårsperioden, varav 5,3 procent under 2020. Ökningen beror till 
på de stora extra tillskott av generella statsbidrag som skett under 
2020. För att långsiktigt ha en ekonomi i balans måste skatteintäk-
ternas ökningstakt vara större än nettokostnadernas.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det 
finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett mått på 
denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att verksam-
hetens nettokostnader relateras till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Redovisas en nettokostnadsandel som är under 100 
procent har kommunen en positiv balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. 

För 2020 blev nettokostnadsandelen 98,2 procent, vilket kan jäm-
föras med 103,6 procent 2019. Om även finansnettot inräknas blir 
utfallet 95,9 procent 2020 jämfört med 97,4 procent 2019.

Finansnetto - Kommunkoncernen
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Koncernens finansnetto minskade från 127 mnkr till 53 mnkr, 
varav kommunen svarade för 62 mnkr (138) och bolagen -9 mnkr 
(-11). Bilden påverkas främst av ändrade lagstadgade redovisnings-
principer för kommunen som innebär att även orealiserade vinster 
inom pensionskapitalförvaltningen måste intäktsföras. I övrigt har 
fortsatt låga räntenivåer successivt fått genomslag i låneportföljen.

Finansnetto - Kommunen
Finansnettot uppgick till 74,2 mnkr. Det var 46,5 mnkr bättre 
än budget. Förbättringen beror främst på att avkastningen på 
pensionskapitalet blev 42,0 mnkr utöver vad som budgeterats. 
Dessutom blev räntekostnaderna på lånen 7,6 mnkr lägre än budget 
på grund av lägre räntor än budgeterat. De finansiella intäkterna 
uppgick till 81,0 mnkr (196,9) och de finansiella kostnaderna till 6,9 
mnkr (6,5). Minskningen av de finansiella intäkterna beror på att 
från om med den 1 januari 2019 ska kommunen värdera finansiella 
instrument till verkligt värde och de orealiserade vinsterna inom 
aktieportföljen uppgick till 75,3 mnkr medan det för 2020 fanns 
orealiserade vinster inklusive återföring av tidigare värdereglering på 
10,7 mnkr. Dessutom skedde en återbetalning av aktieägartillskott 
och slutreglering för HVAB med totalt 36,6 mnkr 2019.

Nettoinvesteringar har gjorts för 532 mnkr (650), medan avskriv-
ningarna låg på 291 mnkr (282). Kommunen svarade för 393 mnkr 
(417) och bolagen för 139 mnkr (233). 

Investeringar - kommunkoncernen

Nettoinvesteringar har gjorts för 532 mnkr (650), medan avskriv-
ningarna låg på 291 mnkr (282). Kommunen svarade för 393 mnkr 
(417) och bolagen för 139 mnkr (233).

100

0
År2016 2017 2018 2019 2020

200

300

400

500

600

700

mnkr

Nettoinvesteringar

Avskrivningar

Förvaltningsberättelse
Resultat och ekonomisk ställning

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

I . I 1 • 
I I • ■ 

Il 
■ 

■ 

■ 



29Förvaltningsberättelse

Inledning
Förvaltningsberättelse

Ekonom
isk redovisning

Verksam
hetsberättelse

(mnkr) Utgift
Köp av Havremagasinet 70,0

Fiber till stadsnätet 68,2

IT-utrustning, accesspunkter, servrar, switchar mm 40,9

Ombyggnad Jacobsskolan 33,2

Ombyggnad ventilation och renovering HTS, 22,2

Grönängsskolan, ny förskola och idrottshall 17,4

Återuppbyggnad Fyrklöverns kök efter brand 10,4

Investeringar - kommunen

Årets investeringsverksamhet uppgick till 393,5 mnkr, vilket är 
168,8 mnkr lägre än budgeterat. Det innebär en genomförande-
grad på 70,0 procent. Tekniska nämndens investeringsverksamhet 
uppgick till 257,8 mnkr, vilket är 143,5 mnkr lägre än budgeterat. 
För tekniska nämnden innebär det en genomförandegrad på 64,2 
procent.
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Investeringar, mnkr Budget Bokslut +/-
Bruttoinvesteringar 562,4 393,5 168,8

Förutbetalda investeringsinkomster (skuldbokförda)  -27,0 -26,8 -0,2

Nettoinvestering 
(bruttoinv. minus förutbetalda investeringsinkomster) -535,4 366,7 168,6

De projekten med större positiva avvikelser mot budget var 
främst projekten, Grönängskoleprojektet (46,5 mnkr), ny förskola 
västra Hässleholm (17,8 mnkr) och ombyggnad av ventilation och 
renovering av Hässleholms tekniska skola (13,4 mnkr). Under 2020 
fanns inga projekt med någon större negativ avvikelse. 

Bland större projekt kan nämnas följande:

Soliditet - kommunkoncernen
Högre skuldsättning i bolagen ger utslag på koncernens soliditet 
som uppgick till 44,3 procent (44,2) jämfört med 56,1 procent för 
kommunen (57,7). Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser före 
1998 på 907 mnkr, som på grund av den kommunala redovis-
ningslagen redovisas bland ansvarsförbindelser, ligger den ”verkli-
ga” soliditeten för kommunkoncernen på 31,4 procent. Kommun-
koncernens soliditet hävdar sig ganska väl vid en jämförelse med 
andra kommunkoncerner. Riksgenomsnittet för 2019 låg på 39,3 
procent (28,0 procent om pensionsförpliktelserna inräknas). Skåne 

Kommunens köp av Havremagasinet var den största investeringen 2020. Fotograf: HIBAB
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läns genomsnittliga soliditet inklusive pensionsförpliktelsen 2019 
för kommunkoncerner låg på 27 procent.

Soliditet - kommunen
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt 
och visar hur stor del av tillgångarna som finansierats genom drifts-
överskott. Soliditeten påverkas av investeringsvolym, upplåning och 
resultatutveckling. Hög soliditet ger låga finansiella kostnader och 
större utrymme att bedriva verksamhet.

Soliditeten exklusive pensionsförpliktelsen minskade från 57,7 
procent till 56,1 procent. Om hänsyn tas till pensionsförpliktel-
ser före 1998 på 907 mnkr, som på grund av den kommunala 
redovisningslagen redovisas bland ansvarsförbindelser, ligger den 
”verkliga” soliditeten på 37,3 procent jämfört med 36,8 procent 
2019. Kommunens soliditet hävdar sig väl vid en jämförelse med 
andra kommuner. Riksgenomsnittet för 2019 låg på 43,0 procent 
(26,7 procent om pensionsförpliktelserna inräknas). Skåne läns 
genomsnittliga soliditet inklusive pensionsförpliktelsen för 2019 låg 
på 36 procent.

Skuldsättningsgrad, mnkr 2020 2019 +/-
Avsättning för pensioner 91,6 93,4 -1,8

Avsättning för övriga ändamål 0,0 0,0 0,0

Låneskuld 1 241,9 1 093,0 +148,9

Förutbetalda anslutningsavgifter, gatukostnads-
ersättning och investeringsbidrag 119,0 95,7 +23,3

Övriga långfristiga skulder 20,2 23,8 -3,6

Kortfristiga skulder 644,3 573,8 +70,5

Skulder och avsättningar 2 117,0 1 879,7 +237,3

Skuldsättningsgrad - kommunen
Skuldsättningsgraden beskriver hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med skulder och avsättningar. Skuldsättningsgraden 
ökade från 42,4 procent till 44,0 procent. I huvudsak beror ökning-
en på att den långfristiga låneskulden ökade med 148,9 mnkr.

Kommunalskatt
Skatteintäkterna är kommunens dominerande intäktskälla (55 
procent) och bestäms av skattesatsen och skatteunderlaget. Inför 
2020 höjde kommunen skatten med 24 öre och kommunalskatten 
uppgick till 21,20, vilket kan jämföras med medelskattesatsen i riket 
som var 20,72 och i Skåne som var 20,65. Hässleholm hade 2020 
den sjunde högsta skattesatsen av 33 kommuner i Skåne. Vellinge 
hade lägst med 18,50 och Osby högst med 22,26. En skattekrona 
motsvarade cirka 104 mnkr, räknat på kommunens eget skatteun-
derlag 2020. 

Risk och kontroll
I detta avsnitt analyseras vilka risker som finns som kan påverka 
kommunens resultat och kapacitet samt vilken kontroll som finns 
över den ekonomiska utvecklingen. 

Likviditet - kommunen
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsbe-
redskap. Likviditeten ökade under 2020 från 55,4 mnkr till 127,2 
mnkr. Vid årsskiftet var krediten på koncernkontot 100 mnkr, varav 
0 mnkr var utnyttjade. 

Pensionskostnader och pensionsskuld - kommunen
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande exklusive den 
kortfristiga delen för avgiftsbestämd ålderspension på 999 mnkr, 
varav 907 mnkr eller 91 procent av pensionsåtagandet ligger 
utanför balansräkningen. Den avser pensioner intjänade till och 
med 1997. Läs mer om pensionsförpliktelser under avsnittet viktiga 
förhållanden för resultat och ställning sid 21.

Kostnaderna för pensionsutbetalningarna uppgår till 65,5 mnkr 
inklusive löneskatt. Pensionskostnader och pensionsåtagande fram-
går av tabellerna nedan. 

De totala pensionskostnaderna minskade med 22,5 mnkr och 
den största minskningen avsåg förmånsbestämd ålderspension och 
avsättningen. Minskningen beror till viss del på att prisbasbeloppet 
var lägre 2020 än 2019 och att inkomstbasbeloppet höjdes med 3,7 
procent mellan åren.
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Pensionskostnader,  
resultatposter (mnkr) 2020 2019  +/-

Pensionsavsättning -3,6 3,5 -7,1

Ränta på pensionsavsättning 2,6 2,5 0,1

Pensionsutbetaln. redan i pension 53 51 2

Särskild pensionsförsäkring 28,4 38,2 -9,8

Pensionsförmån, l 85,2 85,5 -0,3

Löneskatt 39,2 46,7 -7,5

Förvaltningsavgift KPA 0,2 0,2 0

Total pensionskostnad 205,1 227,6 -22,5

Pensionsskuld, balansposter (mnkr) 2020 2019  +/-

Pensionsavsättning 91,6 93,4 -1,8

Pensionsförmåner, kortfristig del 93,6 94 -0,4

Ansvarsförbindelse 907,2 926,1 -18,9

Total pensionsskuld 1 092,4 1 113,6 -21,2

Låneskuld - kommunkoncernen
De långfristiga banklånen uppgick till 2 788 mnkr (2 654), varav 
bolagen svarade för 1 750 (1 683). På balansdagen låg 463 mnkr av 
lånen med rörlig ränta, och i övrigt kommer 431 mnkr att ränte-
justeras inom ett år. En ränteökning på 1 procent beräknas öka 
räntekostnaderna med 8,9 mnkr eller 0,32 procent i förhållande till 
låneskulden (högst 0,5 procent enligt finansiell policy). På balansda-
gen uppgick snitträntan på koncernens lån till 0,39 procent med en 
genomsnittlig räntebindningstid på 1,73 år.

Låneskuld - kommunen
Låneskulden ökade med 148,8 mnkr till 1 242,9 mnkr. De främsta 
orsakerna till att kommunen behövt öka sitt upplåningsbehov är 
den höga investeringsvolymen. Via koncernkontot lånade kommu-
nen på balansdagen 203,9 mnkr av sina dotterbolag. I övrigt lånades 
340 mnkr i bank med rörlig ränta och 698 mnkr med bunden ränta. 
Per den 31 december uppgick den genomsnittliga räntebindningsti-
den till 1,18 år och den genomsnittliga räntan till 0,22 procent.

Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser

Kommunens policy är att ny borgen endast tecknas för helägda 
kommunala bolag. Kommunens totala borgensåtaganden var 1 
776,2 mnkr vid utgången av 2020, en ökning med cirka 79,9 mnkr 
jämfört med 2019. Borgen för helägda kommunala bolag, där 
risknivån är låg, uppgick till 1 769,6 mnkr och utgjorde 99,6 procent 
av kommunens borgensåtaganden. Borgen per invånare uppgår till 
34,2 tkr, en ökning med 1,7 tkr jämfört med 2019. Riksgenomsnit-
tet 2019 för borgen per invånare var 28,0 tkr.

Kommunens ansvarsförbindelser avseende operationell leasing 
redovisas i not 27 (sid ?). Den sammanlagda förpliktelsen uppgår till 
568 mnkr, varav 562 avser fastigheter och moduler. Kommunen hyr 
av kommunala bolag såsom Hässlehem AB (339) och Hässleholms 
Industribyggnads AB (48), men även av KunskapsPorten i Hässleholm 
AB (20), Stenvalvet (76), Ringcentralens Fastighets AB (20) med flera. 

Att hyra under långa perioder (längre än 5 år) är sannolikt ett 
onödigt dyrt sätt att finansiera sitt fastighetsbehov, eftersom inga 
fastighetsbolag lånar billigare än kommunen och dessutom ska gå 
med vinst. Dessutom torde det strida mot fullmäktiges policy om 
att kommunen ska äga de fastigheter som man långsiktigt behö-
ver för sin verksamhet. Att dessutom blockhyra fastigheter för 
vidareuthyrning, vilket förekommer, innebär att kommunen tar 
över affärsrisken och i realiteten borgar för det aktuella bolaget. 
Som framgår ovan får kommunen endast gå i borgen för helägda 
kommunala bolag, och då ska en marknadsmässig borgensavgift 
utgå för att man inte ska snedvrida konkurrensen.
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Kommunala företag 1 769,6 1 689,7 +79,9

 - varav Hässlehem AB 735,9 691,4 +44,5
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Totalt 1 776,2 1 696,4 +79,9
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Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsam-
het i verksamheterna. Förvaltningarna redovisar ett budgetunder-
skott på -5,6 mnkr. Fyra av åtta nämnder visade budgetöverskott. 
Nedan visas utfallet per den 31 december jämfört med delårs-
rapportens prognos per den 31 augusti samt prognosavvikelse i 
procent av förvaltningens nettobudget.

Delårsrapporten per den 31 augusti visade ett beräknat budget-
underskott på totalt -46,0 mnkr för nämnderna. Det slutliga utfallet 
blev ett budgetunderskott på -5,6 mnkr, en förbättring på 40,4 
mnkr. Den största beloppsmässiga avvikelsen mot delårsrapporten 
finns på barn- och utbildningsnämndens och förbättring beror i 
huvudsak på fortsatt minskade personalkostnader inom förskolans 
verksamhet på grund av högre frånvaro bland både barn och per-
sonal har sammanfallit samt IT-avdelningens justering av internde-
biteringen. Den största procentuella avvikelsen finns på miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden och beror på att prognosen vid delårsrap-
porten avseende intäkter var väldigt osäker eftersom det var svårt 
att förutse pandemins inverkan på ärendeingången. Intäkterna blev 
betydligt högre än prognostiserat.

Förbättringen på finansförvaltningen i förhållande till prognosen 
har sin grund framförallt i att nettoreavinsterna i medlen avsatta för 
pensioner under september till december blev 32,1 mnkr och dessa 
är omöjliga att prognostisera samt att reavinsterna för försäljning 
av anläggningstillgångar på 23,6 mnkr samt att reavinsterna vid 
försäljning av exploateringstillgångar på 3,8 mnkr inte var kända vid 
delårsrapporten. 

Investerings-
budget, mnkr

Utfall 
31 dec

Prognos 
31 aug

Avvikelse 
i mnkr Avvikelse

Tekniska nämnden 143,5 115,9 27,6 6,9%

Kommunstyrelse 19,9 8,9 11,0 7,9%

Övriga nämnder 
och förvaltningar 5,4 3,2 2,2 9,7%

Summa 168,8 128,0 40,8 7,3%

Investeringsbudgeten
Investeringsverksamheten gav ett överskott på 168,8 mnkr, varav 
tekniska nämnden 143,5 mnkr. Nedan visas budgetavvikelsen per 
31 december jämfört med delårsrapportens prognos per den 31 au-
gusti samt avvikelse i procent av förvaltningens investeringsbudget.

Delårsrapporten per den 31 augusti prognostiserade ett bud-
getöverskott på 128,0 mnkr och budgetöverskottet 2020 blev 168,8 
mnkr, en differens på 7,3 procent i förhållande till nettobudget. Av-
vikelsen på tekniska nämnden beror framförallt på att i prognosen 
i delårsrapporten ingick ett förvärv av fastigheten Brännmästaren 
7 med 30 mnkr men denna fastighet förvärvades inte på grund av 
när ärendet behandlades av kommunfullmäktige beslutades om att 
återremittera ärendet för att inhämta yttranden. 

Känslighetsanalys - kommunen
Kommunens beroende av omvärlden kan beskrivas genom en käns-
lighetsanalys som visar hur olika händelser påverkar kommunens 
finansiella situation. Nedan framgår de ekonomiska konsekvenser-
na av olika förändringar.

En slutsats som kan dras är att kommunen inte på ett avgörande 
sätt kan förändra ekonomiska obalanser genom avgiftshöjningar. 
Den främsta möjligheten till en förbättrad ekonomi ligger i att 
minska bruttokostnaderna, och i synnerhet den största posten – 
personalkostnaderna.

Händelseförändring (mnkr) +/- mnkr 
Skattesats, 1 kr 104

Skatteunderlaget, 1% 22

Bruttokostnadsförändring, 1% 37

Löneförändring, 1% 23

Upplåningsräntan, 1% 3

Avgiftsförändring, 1% 2

Förvaltningsberättelse
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Driftbudget, 
mnkr

Utfall 
31 dec

Prognos 
31 aug

Avvik. mellan 
utfall och 

prognos, mnkr

Avvik. i f h till 
nettobudget, 

% 

Kommunstyrelsen 7,0 1,0 6,0 3,1%

Teknisk nämnd 4,7 -1,0 5,7 5,3%

Arbetsmarknads-
nämnd -4,8 -12,0 7,2 5,1%

Kultur- och  
fritidsnämnd -2,7 -5,1 2,4 2,0%

Barn- och utbild-
ningsnämnd -6,8 -17,2 10,4 0,8%

Socialnämnd -25,7 -25,9 0,2 0,1%

Omsorgsnämnd 20,4 14,2 6,2 0,6%

Miljö- och stads-
byggnadsnämnd 2,2 0,0 2,2 7,9%

Summa  
verksamheter -5,6 -46,0 40,4 1,3%

Finansförvaltning 120,3 62,2 58,1

Totalt 114,6 16,2 98,4
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Nedan följer några av de händelser som haft väsentlig betydelse för 
kommunen och som påverkat de finansiella rapporterna.

Pandemin Covid-19 
Under året har kommunen påverkats av den globala pandemin. 
Kommunledningsförvaltningen har lett och samordnat anpass-
ningen till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Kommunens krisledningsstab är aktiverad sedan den 11 mars och 
har samordnat kommunens beredskap och säkerställt att alla sam-
hällsviktiga delar har hållits igång. Pandemin har i stor omfattning 
påverkat kommunens verksamheter och framför allt omsorgsför-
valtningen avseende personalsjukfrånvaro och ett stort behov av 
skyddsutrustning. Dessa två parametrar har medfört stora kostna-
der för extrapersonal samt inköp av skyddsutrustning.

Kommunen har vid två tillfällen under året ansökt om medel 
hos Socialstyrelsen för merkostnader med anledning av Covid-19 
på totalt 32,6 mnkr. Kommunen har beviljats hela beloppet med 
undantag på 23 tkr. Beloppet har intäktsförts på den nämnd där 
kostnaden uppstått. Ansökan till Socialstyrelsen omfattar endast 
merkostnader som kommunen haft. Någon ersättning för att 
befintlig personal lagt sina ordinarie arbetsuppgifter åt sidan för att 
arbeta med pandemifrågor har inte utgått.

Riksdagen har under våren beslutat om ökade generella statsbi-
drag med anledning av att kommunen drabbats hårt ekonomiskt 
till följd av coronaviruset. Det extra tillskott som beslutades till 
kommunen under 2020 uppgår till 98,7 mnkr. Kommunen har 
under året även erhållit ersättning på totalt 33,5 mnkr för höga 
sjuklönekostnader de första 14 sjukdagarna. Beloppet har förde-
lats och intäktsförts på respektive nämnd. Kommunens bokförda 
sjuklönekostnader för dag 2-14 inklusive po-pålägg har mellan 2019 
och 2020 ökat med 19 mnkr. Skillnaden mellan erhållen ersättning 
och ökade sjuklönekostnader uppgår till 14,5 mnkr vilket kan tolkas 
som en överkompensation.

 
Organisationsförändringar
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 42, att bryta ut 
avdelningen för arbetsmarknad och kompetens från kommunled-
ningsförvaltningen och verksamheten för ekonomiskt bistånd från 
socialförvaltningen. Arbetsmarknad och kompetens samt ekono-
miskt bistånd bildar tillsammans en gemensam ny förvaltning under 
en ny nämnd från och med den 1 juli 2020. På så vis får kommunen 
en sammanhållen organisation som både hanterar ekonomiskt stöd 
och har verktygen för att erbjuda en väg till självförsörjning. Det 
här kan ge många vinster, för kommunen i stort och för enskilda 
medborgare

Under året startades också ett kommungemensamt kontaktcen-
ter, som när pandemin tillåter även ska verka i tätorterna. Syftet är 
att öka servicen till medborgarna och frigöra resurser i förvaltning-
arna. Båda dessa organisationsförändringar utgår tydligt från vår 
värdegrund: Medborgaren i fokus.

Pågående rättstvist, sanering av farliga kemikalier
I december 2019 lämnade kommunen in en stämningsansökan 
till Hässleholms Tingsrätt avseende saneringskostnader för stora 
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mängder kemikalier som en man förvarat på sin fastighet i Västra 
Torup. Mannen har nu dömts för miljöfarlig kemikaliehantering, 
otillåten miljöverksamhet samt brott mot lagen om brandfarli-
ga och explosiva ämnen. Mannen har även dömts till att betala 
kommunens skadeståndsanspråk på drygt 0,4 mnkr. Hässleholms 
tingsrätt har nyligen meddelat tredskodom eftersom mannen inte 
lämnat något svaromål. Enligt Kronofogdemyndigheten kommer 
utmätning ske genom exekutiv auktion av mannens fastighet. Det 
innebär att kommunens fordran på 370 tkr i så fall skulle bli betald.

Avslutad betydande rättstvist, fiberdomen
Hässleholms kommun överklagade Patent- och Marknadsdom-
stolens dom i tvisten mot Konkurrensverket. Överinstansen, 
Patent-och Marknadsöverdomstolen bestämde att målet ska tas om 
i den lägre domstolen, eftersom domen var så otydlig, att den kan 
tolkas på olika sätt och att man därför inte kan förstå vad den lägre 
domstolen har bestämt. Konkurrensverket kom in med ett yttrande 
i målet och muntliga överläggningar att hållits mellan parterna och 
rätten. En ny rättegång hölls i Patent- och Marknadsdomstolen där 
kommunen förlorade tvisten mot Konkurrensverket genom dom 
den 17 december. Domen innebär att Patent- och marknadsdom-
stolen förbjuder, vid vite om 25 mnkr, Hässleholms kommun att 
praktisera en sådan principiell hållning som innebär att kommunen 
inte ingår några nya markavtal för nedläggning av fiber på kommu-
nala fastigheter över huvud taget, och som innebär att kommunen 
kategoriskt och utan individuell prövning nekar upplåtelse av mark 
för nedläggning av fiberkabel till företag som vill etablera och sälja 
fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun. Domen säger 
inte något om vilka villkor kommunen kan ställa, förutom att kom-
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munen inte kan ställa villkor som att företag måste etablera fiberan-
slutningar i hela Hässleholms kommun. Kommunen kommer inte 
att överklaga domen vilken inte bedöms ha någon större praktisk 
betydelse för den fortsatta fiberutbyggnaden. Kommunens totala 
advokatkostnader i målet uppgår till 6,1 mnkr. Årets advokatkost-
nader ingår i tekniska nämndens resultat och uppgår till 2 mnkr.

Investering i Havremagasinet, del av fastighet Magasinet 3
Under 2019 påkallade kommunen optionen om förvärv av Hav-
remagasinet (del av fastigheten Magasinet 3) från dotterbolaget 
HIBAB. Havremagasinet inrymmer 120 kontorsplatser samt mötes-
rum och gemensamhetsutrymmen. Den 9 december 2019 beslutade 
kommunfullmäktige att förvärva Havremagasinet för 70,6 mnkr 
inkluderat förvärvs- och förrättningskostnader och med finansie-
ringen genom upplåning. Den 31 augusti 2020 betalade kommunen 
70,0 mnkr till HIBAB. Den resultatmässiga positiva helårseffekt 
som förvärvet medför beräknas till cirka 2,4 mnkr.

Försäkringsersättningar
Godsmagasinet
I augusti 2019 drabbades kommunen av en stor brand som blev 
nationellt uppmärksammad. Godsmagasinet intill järnvägsspåren 
totalförstördes och det blev stora skador på spår, signalsystem och 
kontaktledningar. Tågtrafiken genom Hässleholm lamslogs i en 
vecka. I bokslutet 2019 gjordes en nedskrivning på byggnaderna 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk 
balans för kommuner och regioner. Det betyder att kommunens 
intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt räkenskapsår. Om 
kostnaderna är större än intäkterna uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser endast 
kommunen och inte kommunkoncernen. I nedanstående tabell re-
dovisas hur balanskravsresultatet uppstått. Enligt gällande regelverk 
ska realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar inte 
inräknas när avstämning mot balanskravet görs. 

Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet för 2020 uppgick till 83,3 mnkr efter reserve-
ring till resultatutjämningsreserven med 24,5 mnkr och uppfyller 
därmed kommunallagens balanskrav. Det finns inget underskott att 
återställa från tidigare år. Under 2020 har försäljningar skett som ett 
led i en omstrukturering att effektivisera fastighetsbeståndet, vilket 
totalt sett har lett till reavinster på 8,6 mnkr. Kommunen har nyttjat 
undantagsmöjligheten enligt RKR R15 att återföra realisationsvin-
ster och realisationsförluster med hänvisning till att verksamheten 
framgent anses kunna utövas på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredställande sätt. 

Resultatutjämningsreserv 
Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) 
som efter kommunfullmäktiges beslut kan användas för att reglera 
underskott under lågkonjunktur. Reservering till RUR får ske mot-
svarande det lägsta beloppet av antingen den del av årets resultat 
exklusive avkastning på kapitalförvaltningen eller balanskravsresul-
tatet exklusive avkastningen på kapitalförvaltningen som överstiger 
en procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Balanskravsresultatet exklusive avkastningen på kapitalförvaltning-
en är det lägsta beloppet och uppgick till 57,0 mnkr. En procent av 
summan skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 32,5 
mnkr, alltså kan 24,5 mnkr reserveras till resultatutjämningsreser-
ven 2020. Efter reservering uppgår resultatutjämningsreserven till 
130,2 mnkr.

Balanskravsutredning (mnkr) 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 133,4 80,3 -17,8

- Samtliga realisationsvinster vid avyttring  
av anläggningstillgångar

-23,6 -7,2 -1,2

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet +8,6 0,0 0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -7,3 -72,9 59,7

+/- Återföring av orealiserade vinster  
och förluster i värdepapper

-3,4 0,0 -2,3

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 107,7 0,2 38,4

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -24,5 0,0 0,0

+ Användning av medel från  
resultatutjämningsreserv

0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 83,3 0,2 38,4

vars bokförda värde uppgick till 2,2 mnkr. Därtill uppgick verksam-
hetskostnaderna till 0,4 mnkr vilket innebar att resultatet påver-
kades totalt med 2,6 mnkr för 2019. Under året har kommunen 
erhållit försäkringsåterbäring på totalt 4,9 mnkr. 1,5 mnkr återstår 
av de 4,9 mnkr efter det att nedlagda kostnader avräknats. Försäk-
ringsåterbäringen redovisas som en jämförelsestörande post under 
verksamhetens nettokostnader. Kommunstyrelsen har beslutat att 
tillföra kultur- och fritidsnämnden 795 tkr för 2021 för att täcka 
ökade investeringsutgifter med anledning av branden.

 
Fyrklöverns förskola
Ytterligare ett försäkringsärende påverkade årets resultat. Under år 
2019 brandhärjades Fyrklöverns förskola. Personalutrymme och 
tillagningskök totalförstördes. Resultatet har påverkats av ökade 
verksamhetskostnader för provisoriska åtgärder i form av sanering, 
moduler och mattransporter. Under året har kommunen erhållit 
försäkringsåterbäring på 11,2 mnkr. 9,5 mnkr återstår av de 11,2 
mnkr efter det att nedlagda kostnader avräknats. Beloppet redovisas 
som en jämförelsestörande post under verksamhetens nettokostna-
der. För 2019 uppgick verksamhetskostnaderna, inklusive nedskriv-
ning, till 1,6 mnkr vilket påverkade resultatet för 2019. Investerings-
utgiften för att återuppbygga förskolan beräknas till 8,9 mnkr vilket 
kommunfullmäktige beslutade om den 8 juni 2020, § 81, att tillföra 
tekniska nämndens investeringsbudget.

Förvaltningsberättelse
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Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för 
att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med ökad 
konkurrens om arbetskraft blir kommunens arbete med att vara en 
attraktiv arbetsgivare allt viktigare. 

Attraktiv arbetsgivare 
I alla anställningens faser behöver ett arbete ske för att kommunen 
ska vara och uppfatttas som en attraktiv arbetsgivare. Det handlar 
om att bygga arbetsgivarvarumärket Hässleholms kommun, där 
blivande medarbetare attraheras av att vilja arbeta här och att under 
anställningen få möjlighet att utvecklas och känna sig engagerad i 
sitt uppdrag. Medarbetar- och ledarpolicyn är en viktig gemensam 
värdegrund för alla anställda som beskriver värderingar och förhåll-
ningssätt i ledorden: kvalitet som syns, med respekt för individen 
samt medborgare i fokus. 

Medarbetarenkät 
Att förbättra och utveckla kommunens verksamheter inom områ-
dena motivation, ledarskap och styrning är en viktig del i attrakti-
viteten som arbetsgivare. Här är de synpunkter medarbetare bidrar 
med i den årliga medarbetarenkäten en viktig del. Enkäten som 
används kallas Hållbart medarbetarengagemang (HME) och har 
tagits fram av Sveriges kommuner och regioner. Det ger möjlighet 
till jämförelse med andra kommuner. Hässleholms resultat ligger 
väl i nivå och också något över resultatet i motsvarande kommuner, 
samt även hela Sverige.

Personalvolym och kostnader
Tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda med månadslön

Den kommunala koncernen
Den 31 december 2020 fanns totalt 4 612 tillsvidareanställda i den 
kommunala kon-cernen, vilket motsvarar 4 216 årsarbetare. Vid 
samma tidpunkt fanns 607 tidsbegränsat anställda med månadslön 
vilket motsvarar 535 årsarbetare. Årsarbetare innebär att de anställ-
das arbetstid räknas om till heltid. 

För den kommunala koncernen totalt sett har volymen må-
nadsavlönade ökat med 10 tillsvidareanställda (32 årsarbetare) och 
ökat med 53 tidsbegränsat anställda med månads-lön (54 årsar-
betare) jämfört med 2019. De kommunala bolagen har ökat med 
3 tillsvi-dareanställda (8,3 årsarbetare) vilket främst beror på att 
Hässleholm Miljö AB utför fler arbetsuppgifter i egen regi, mot att 
tidigare ha upphandlat dessa av entreprenörer. För övriga bolag är 
personalvolymen i stort sett oförändrad.

Kommunen
4 434 tillsvidareanställda fanns i kommunen den 31 december 2020, 
vilket motsvarar 4 046 årsarbetare. Antalet tidsbegränsat anställda 
med månadslön var vid samma tidpunkt 596 medarbetare vilket 
motsvarar 525 årsarbetare. Förändringen av antal anställda och 
årsarbetare framgår av tabellerna 1 och 2 på sidan 38. 

Under 2019 inledde kommunen en förändringsresa för att klara 
framtidens välfärdsutmaningar. Förvaltningarna har på ett mycket 

bra sätt börjat ställa om, tänka nytt och anpassa verksamheterna 
till de resurser som finns att fördela. Förra årets besparingskrav 
och personalkostnadsreduceringar i vissa verksamheter har fortsatt 
under 2020, vilket gett en ekonomisk effekt under året. Antalet 
medarbetare vid avstämningstidpunkten per den 31 december 2020 
var 7 fler jämfört med 2019, vilket i förhållande till det totala antalet 
anställda får ses som marginellt. Antalet årsarbete ökade för samma 
tidpunkter dock med 24 vilket kan förklaras med att tillsvidarean-
ställd personal ökat sin sysselsättningsgrad. 

Görs en jämförelse per den 30 juni så var antalet anställda 92 
färre 2020 jämfört med 2019 och antalet årsarbetare var 70 färre. 
Det visar på att det under året förekommer stora fluktuationer på 
personalvolymen. 

I barn- och utbildningsförvaltningen finns en ökning med 46 års-
arbetare inom främst förskolans och särskolans verksamheter, be-
roende på en utökning av antalet barn och elever. Inom förskolans 
verksamhet finns fler förskolelärare samt en utökning av antalet 
lärarassistenter. Detta har koppling till det statsbidragsfinansierade 
uppdraget att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning.

Omsorgsförvaltningens ökning från förra året har vänt till en 
minskning med 17 tillsvidareanställda vilket motsvarar 4,1 årsarbe-
tare. Anledningen är att antalet insatser har minskat inom ordinärt 
boende på grund av pandemin samt att ärenden inom personlig 
assistans minskat, vilket påverkat bemanningen.

Tekniska förvaltningen, har minskat något i personalstyrka vilket 
främst beror på ett fortsatt effektiviseringsarbete inom administra-
tion och serviceavdelningen. 

Under året har en ny förvaltning bildats, arbetsmarknadsförvalt-
ningen, och i den finns medarbetare som tidigare organiserades 
under kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. Det 
har skett en organisatorisk förändring av tidsbegränsat anställda 
arbetsmarknadsresurser. Från att tidigare organiserats hos res-
pektive förvaltning, har en succesiv övergång gjorts till före detta 
avdelningen för arbetsmarknad och kompetens, för att idag fullt ut 
tillhöra den nybildade arbetsmarknadsnämnden. Antalet tidsbegrän-
sat anställda arbetsmarknadsresurser uppgick per den 31 december 
2020 till 135 vilket är en ökning med 55 personer (58 årsarbetare) 
sedan samma tidpunkt 2019.

Tidsbegränsat anställda (timavlönade) 
Av den totala arbetade tiden under 2020 utfördes cirka 9,2 
procent av tidsbegränsat anställda med timlön, vilket är ungefär 
i nivå med året innan. Timavlönades timmar motsvarar 406 
årsarbetare, vilket är en minskning med 20 årsarbetare jämfört 
med 2019 och tyder på att det är färre personer med timlön som 
arbetat fler timmar under 2020 jämfört med 2019. Cirka 2 100 
timavlönade personer har arbetat i olika utsträckning under året. 
De flesta timavlönade finns inom vård och omsorg samt inom 
skola och barnomsorg. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna, exklusive pensioner, utgör 50,0 procent (50,0) 
av kommunens bruttokostnader och uppgår till 2 501 mnkr (2 498). 
För 2020 uppgick lönekostnaderna till 2 454 mnkr (2 453) vilket är 
på samma nivå som 2019, se tabell nedan. 
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Som framgår av tabellen nedan så har semesterlönerna minskat 
mellan åren med hela 17 mnkr. Pandemin är en förklaring till detta 
då många anställda tagit ut färre dagar än vanligt med anledning 
av rådande reserestriktioner, men även på grund av att anställda 
behövts på sin arbetsplats då sjukfrånvaron varit hög. Beloppet för 
2020 års löneavtal uppgick till 43,7 mnkr och helårseffekten för 
2019:års avtal uppgick till 17,5 mnkr, vilket totalt ger en kostnads-
ökning på 61 mnkr. Förra årets personalkostnadsreduceringar, vilka 
även har fortsatt under året, har gett en ekonomisk helårseffekt 
under året, vilket till stor del kan förklara det oförändrade lönekost-
nadsläget mellan 2020 och 2019.   

Kompetensförsörjning 

En rapport om framtidens personal- och rekryteringsbehov 2020-
2025 i Hässleholms kommun visar att försörjningsbördan kommer 
att öka, det vill säga det blir färre som ska försörja fler. Konse-
kvensen av detta blir ett ökat behov av medarbetare, framför allt 
inom omsorg och skola som beräknas behöva rekrytera cirka 1 100 
nya medarbetare under kommande femårsperiod. Digitalisering, 
yrkesspecialisering och nya, kompletterande kompetenser är viktiga 
verktyg i att lösa kompetensbehovet. 

Kommunens möjligheter att rekrytera, utveckla och engagera 
kompetent personal är starkt kopplad till det viktiga kompetens-
försörjningsarbetet. Att skapa ett positivt arbetsgivarvarumärke 
är en del av detta, bland annat genom professionella rekryterings-
processer, bra introduktion och genom att erbjuda en arbetsmiljö 
där medarbetare trivs och utvecklas. På så vis kan medarbetarna bli 
goda ambassadörer för sitt arbete. 

Under året har förvaltningarna arbetat med att identifiera vilka 
åtgärder som behöver prioriteras för att bli en ännu attraktivare 
arbetsgivare, och kunna möta utmaningarna som finns kopplade till 
kompetensförsörjning. Åtgärderna finns i varje förvaltnings hand-
lingsplan att arbeta vidare med under 2021. En kommungemensam 
kompetensförsörjningsplan kommer att tas fram.

Via kollektivavtalet KOM- KR har det under året funnits möj-
lighet att söka medel för att möta förändrade kompetens- och re-
kryteringsbehov i de olika verksamheterna.  Hässleholms kommun 
har nyttjat denna möjlighet och under 2020 beviljades 861 tkr till 
kompetenshöjande insatser. Bland annat har anställda vid textiltvät-
ten fått utökad körkortsbehörighet, anställda vid kontaktcenter och 
löneservice fått utbildning och coachingsinsats inriktade på mötet 
med medborgaren/kunden per telefoni, skrift, sociala medier, eller 
i det personliga mötet med fokus på ökad kvalitet, effektivitet eller 
merservice. Vidare har anställda inom lokalvård, textiltvätt och 
vaktmästeri fått grundläggande IT-utbildning. 

Inom Hässleholm Miljö AB upplevs ett ökat intresse av att arbe-
ta på bolaget, vilket bland annat antas bero på förbättrade villkor 

Lönekostnad per konto (mnkr) 2020 2019 +/-
Arvoden, förtroendevalda 9,4 10,8 -1,4

Lön, arbetstagare 1 380,5 1 391,0 -10,5

Jour, beredskap, Ob-tillägg 63,8 63,5 0,3

Övertid och fyllnadstid 19,8 22,4 -2,6

Sjuklön 45,6 31,8 13,8

Semesterlön och övrig frånvaro 232,2 249,3 -17,1

Upplupna semesterlöner 5,6 -1,4 7,0

Personalomkostnader 696,9 685,4 11,5

Summa lönekostnader 2 453,8 2 452,8 1,0

och att samhällsnyttan attraherar. För vissa tjänster är konkurrensen 
om kandidater från privata näringslivet kännbar.

Kompetens- och generationsväxling
Personalomsättningen minskade jämfört med förra året och 
uppgick till 8,7 procent (11,2) för kommunen och är något lägre 
för bolagen. Personalomsättningen visar antalet tillsvidareanställda 
som har slutat under året på grund av egen begäran eller pensi-
on i relation till antalet tillsvidareanställda. Under den närmaste 
femårsperioden uppskattas cirka 715 månadsavlönade medarbetare 
i kommunen uppnå 65 år. Det motsvarar cirka 15 procent av det 
totala antalet månadsavlönade. Det innebär ett kommande stort 
kompetensbortfall. Under 2020 har 76 medarbetare slutat på grund 
av att de valt att gå i pension. 

Åldersstruktur och könsfördelning 
Medelåldern för kommunens anställda är 45,6 år, för kvinnor 45,7 
år och för män 45,4 år. Av kommunens 4 896 anställda med må-
nadslön är 79 procent kvinnor och 21 procent män.

Rekrytering

Introduktion för nyanställda 
Den återkommande koncernövergripande introduktionen för nyan-
ställda ställdes in under året på grund av pandemin. Istället har korta 
filmer tagits fram för nyanställda medarbetare som berättar hur kom-
munen styrs och vad det innebär att arbeta i en offentlig verksamhet.

Ett nytt upplägg för introduktionen av ny chef  har implemen-
terats. Konceptet innebär en strukturerad, individuellt anpassad 
introduktion utifrån chefens erfarenheter och önskemål och ger 
förutsättningar för en ge chefen en bra start i den nya rollen.

Sysselsättningsgrad 
Förra årets negativa trend då både sysselsättningsgrad och andel 
heltid inte ökade i den takt som önskade verkar ha vänt, även om 
ökningen är blygsam. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
månadsavlönade har ökat 0,5 procentenheter och är 90,4 procent. 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor ökade med 
0,5 procentenheter till 89,3 procent, medan männens ökade med 
0,1 procentenheter och uppgick till 94,6. procent.

Av kommunens månadsavlönade är 59,5 procent anställda på 
heltid, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 
2019. Av kvinnor är det 54,7 procent som är heltidsarbetande, en 
ökning med 1,6 procentenheter och bland män är motsvarande 
siffra 78 procent, en ökning med 0,7 procentenheter. 
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När redan anställda medarbetare ökar sin sysselsättningsgrad 
bidrar det till att kommunen som arbetsgivare i högre grad kan till-
godose behovet av kompetens. Det bidrar även till ökad jämställd-
het då deltidsarbete huvudsakligen knyts till kvinnokodade arbeten. 
Vidare ger ökad sysselsättningsgrad medarbetaren högre lön och 
pension, vilket i sin tur ökar möjligheten till självförsörjning. 

De flesta av medarbetarna i de kommunala bolagen arbetar 
heltid. Några enstaka personer har själva valt att gå ner i sysselsätt-
ningsgrad på grund av exempelvis föräldraledighet.

Heltid som möjlighet
SKR och fackförbundet Kommunal har sedan 2016 en överens-
kommelse om att driva frågan om att heltidsarbete ska vara norm. 
Arbetet har gått trögt i kommunen och det pilotprojekt som avslu-
tades tidigt 2020 resulterade inte i vägvisning på lämpliga lösningar 
som tänkt. Pandemin har delvis försvårat arbetet. Samtidigt har 
statliga utvärderingar pekat på att ökat antal heltidsarbetande po-
sitivt bidrar till möjlighet att bemanna. Personalutskottet har fattat 
beslut om vidare hantering i syfte att öka det aktiva arbetet med 
heltidsfrågan. Beslutet träder i kraft våren 2021.

Chef- och ledarutveckling 
Det ledarutvecklingsprogram som drivs i samarbete med Skåne 
Nordost och Hässleholms Miljö AB har genomförts i betydligt 
mindre skala än tidigare på grund av pandemin. I egen regi har 
utbildningar inom arbetsrätt, lönebildning och arbetsmiljö genom-
förts, vissa helt digitalt.  En nyhet för året är nätverk för chefer. 
En grupp chefer träffas kontinuerligt för att föra dialog och stötta 
varandra utifrån olika dilemman som kan möta en chef. Träffarna 
följer en given metod och leds av egna handledare. Initialt var träf-
farna fysiska men har sedan övergått till digitala. 

Ledarskap, kultur och tillit stod i fokus på årets chefsdag som 
för första gången var helt digital. Programmet för framtida ledare 
som drivs med flertalet av samarbetskommunerna har slutförts och 
ytterligare en omgång har påbörjats.  

Lön
Viktiga principer för lönesättning är bland annat att varje medar-
betares lön ska vara individuell och differentierad, att lönen ska 
grundas på sakliga värderingar vad gäller befattningens krav och 
medarbetarens resultat samt att lönen ska stimulera till förbättringar 
av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Under året 
har arbetet med chefsutbildning i individuell lönesättning fortsatt. 
Syftet är att skapa bättre förutsättningar för chefer att använda lön 
som styrmedel.  Efter lång väntan slöts sent på hösten nya löneavtal 
med Kommunal, AKV (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledar-
na och Teaterförbundet) samt Sveriges Läkarförbund. 

Medianlönen för kommunens tillsvidareanställda och tidsbegrän-
sat anställda med månadslön uppgick till 29 113 kronor, varav kvin-
nors medianlön var 28 650 kronor och männens 31 500 kronor. 

Friska och engagerade medarbetare  
skapar god arbetsmiljö

Arbetsmiljö 
God arbetsmiljö är lönsamt för både medarbetare, arbetsgivare och 
medborgare, och är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas 
och må bra på sitt arbete. Under året har fokus till stor del varit på 

pandemin, inte minst kopplat till arbetsmiljön. Arbetsmiljöutbildningar 
för chefer och skyddsombud, samt kortare uppdateringsutbildningar, 
har kunnat genomföras på ett smittsäkert sätt under året.

Under året har företagshälsovård upphandlats och från och med 1 
januari 2021 har Hässleholms kommun nytt avtal med Feelgood. 

Sammanlagt anmäldes 741 tillbud och 519 arbetsskador under året. I 
112 fall medförde skadan sjukfrånvaro. Det har skett en ökning av an-
mälda arbetsskador och tillbud jämfört med de senaste åren, vilket tro-
ligtvis beror på det nya förenklade systemet att rapportera händelserna 
i. Att det görs fler anmälningar är positivt då det ökar möjligheterna att 
se mönster och därmed arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö. 

Årlig uppföljning av arbetsmiljö
Generellt visar årets arbetsmiljöuppföljning att rutinerna för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet efterföljs. Brister som framkommit 
kommer att åtgärdas enligt respektive förvaltnings handlingsplan. 
Följande brister summeras på kommunövergripande nivå:
•  Bristande kunskaper inom områden som hot och våld, första 

hjälpen, brandskydd och förebyggande hälsoarbete
•  Bristande systematik i hur man tar fram och följer upp arbets-

miljömål
•  Förvaltningarna är fortfarande i behov av fler skyddsombud. 

Det saknas skyddsombud inom flera skyddsområden

En frisk arbetsplats 
Kommunen arbetar sedan många år aktivt för att uppnå målet med 
att ha friska medarbetare. Tidiga förebyggande insatser kopplat till 
ohälsa är en förutsättning för låg och stabil sjukfrånvaro, samtidigt 
som ett aktivt rehabiliteringsarbete är nödvändigt. Kommunens 
friskvårdsbidrag är en förebyggande insats, som förväntas bidra till 
att medarbetarna mår bra, vilket i sin tur minskar risken för ohälsa.  
Friskvårdsbidraget är 1 500 kronor per helårsanställd medarbetare 
och under 2020 har 3 846 medarbetare använt sitt bidrag, vilket 
motsvarar 52 procent av de som har tilldelats bidraget.

Den totala sjukfrånvaron för tillsvidareanställda och tidsbegrän-
sat anställda är 7,3 procent, en ökning med 1,3 procentenheter jäm-
fört med förra året. Denna ökning beror främst på ökad korttids-
sjukfrånvaro till följd av pandemin. För att undvika smittspridning 
har medarbetare uppmanats stanna hemma vid minsta symptom på 
sjukdom. Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har minskat 
med 8,1 procentenheter till 29,4 procent. Ett aktivt arbete med 
rehabilitering och arbetsanpassning är troligen en av orsakerna till 
minskningen. Se tabell på detta uppslag.

Tvätteriet på serviceavdelningen Fotograf Ann-Louise Luttrén
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1. Tillsvidareanställda, antal

Förvaltning 2020-12-31 2019-12-31 +/-
Tekniska förvaltningen 235 241 -6

Kommunledningsförvaltningen 165 267 -102

Arbetsmarknadsförvaltningen 148 i.u 148

Kultur- och fritidsförvaltningen 96 98 -2

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 892 1 849 43

Socialförvaltningen 134 191 -57

Omsorgsförvaltningen 1 697 1 714 -17

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 69 68 1

Antal tillsvidareanställda, kommunen 4 434 4 427 7

Kommunala bolag 178 175 3

Antal tillsvidareanställda,  
kommunala koncernen 4 612 4 602 10

Tillsvidareanställda, årsarbetare

Förvaltning 2020-12-31 2019-12-31 +/-
Tekniska förvaltningen 222,5 229,9 -7,4

Kommunledningsförvaltningen 161,6 257,0 -95,4

Arbetsmarknadsförvaltningen 141,9 i.u. 141,8

Kultur- och fritidsförvaltningen 89,4 93,0 -3,6

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 806,1 1 760,6 45,5

Socialförvaltningen 130,6 184,7 -54,1

Omsorgsförvaltningen 1 425,7 1 429,8 -4,1

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 67,8 66,8 1,0

Antal årsarbetare, tillsvidareanställda 4 045,6 4 021,8 23,8

Kommunala bolag 170,8 162,5 8,3

Antal årsarbetare, kommunala koncernen 4 216,4 4 184,3 32,1

2. Tidsbegränsat anställda, månadsavlönade, antal

Förvaltning 2020-12-31 2019-12-31 +/-
Tekniska förvaltningen 2 3 -1

Kommunledningsförvaltningen 9 63 -54

Arbetsmarknadsförvaltningen 151 i.u. 151

Kultur- och fritidsförvaltningen 6 14 -8

Barn- och utbildningsförvaltningen 293 318 -25

Socialförvaltningen 17 12 5

Omsorgsförvaltningen 111 132 -21

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 7 4 3

Antal tidsbegränsat anställda, kommunen 596 546 50
Kommunala bolag 11 8 3

Antal tidsbegränsat anställda,  
kommunala koncernen 607 554 53

Tidsbegränsat anställda, månadsavlönade, årsarbetare

Förvaltning 2020-12-31 2019-12-31 +/-

Tekniska förvaltningen 2,0 2,8 -0,8

Kommunledningsförvaltningen 7,9 57,3 -49,4

Arbetsmarknadsförvaltningen 145,7 i.u. 145,7

Kultur- och fritidsförvaltningen 5,1 10,8 -5,7

Barn- och utbildningsförvaltningen 253,4 282,6 -29,2

Socialförvaltningen 16,0 11,4 4,6

Omsorgsförvaltningen 90,6 103,7 -13,1

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 4,5 4,0 0,5

Antal årsarbetare, tidsbegränsat anställda 525,2 472,6 52,6

Kommunala bolag 10,0 8,4 1,6

Antal årsarbetare, kommunala koncernen 535,2 481,0 54,2

Sjukfrånvaro per förvaltning, % varav långtids- 
sjukfrånvaro %

Förvaltning 2020 2019 +/- 2020 2019 +/-

Tekniska förvaltningen 5,9 5,3 0,6 22,5 34,7 -12,2

Kommunledningsförvaltningen 3,1 2,0 1,1 24,0 8,9 15,1

Arbetsmarknadsförvaltningen 2,2 i.u. 18,7 i.u.

Kultur- och fritidsförvaltningen 4,4 4,4 0,0 16,3 23,0 -6,7

Barn- och utbildningsförvaltningen 6,5 5,0 1,5 25,8 32,9 -7,1

Socialförvaltningen 5,5 5,3 0,2 25,5 43,4 -17,9

Omsorgsförvaltningen 10,3 8,6 1,7 34,1 42,2 -8,1

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 3,2 4,0 -0,8 32,1 20,6 11,5

Förvaltningsberättelse
Väsentliga personalförhållanden 
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Svensk ekonomi
Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) Makronytt från 
februari 2021, står det att läsa ”Starkare ljus i tunneln”. Det innebär 
att bedömningen är att konjunkturen fortsätter att stärkas under 
2021, men att inledningen av året blir svag; en starkare återhämt-
ning väntar först under det andra halvåret. Prognosen för BNP och 
sysselsättningen i Sverige revideras upp för 2021, delvis med anled-
ning av att avslutningen på 2020 inte blev så svag som beräknades i 
föregående prognos. Även prognosen för det kommunala skatte-
underlaget skrivs upp för 2020 och 2021. Såväl den uppreviderade 
makrobilden som nytillkommen information talar för en större 
ökning av löneinkomsterna dessa år. Betydande ovisshet råder kring 
hur smittspridningen, restriktioner och vaccinationsprogrammen 
kommer att utvecklas i olika länder, liksom kring den ekonomiska 
politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som tämligen osäkra. 

Åldrande befolkning 
Enligt kommunens senaste befolkningsprognos kommer kommu-
nen precis som Sverige i övrigt att ha en snabb ökning av andelen 
personer över 80 år de närmaste åren. För kommunens del en 
ökning på cirka 34 procent fram till 2029. Även andelen barn och 
unga kommer att öka med cirka fyra procent. Den arbetsföra grup-
pen som föranleder de lägsta kostnaderna och högsta in-täkterna i 
form av inkomstskatt (åldersgruppen 20–65) kommer samtidigt att 
öka väldigt långsamt under samma tid, cirka 0,5 procent. 

Hela kommunsektorn kommer de kommande åren få ett 
arbetskraftsgap. Från den svagt ökande gruppen av arbetsföra ska 
kommuner och regioner rekrytera medarbetare, vars uppdrag är att 
möta de kraftigt ökande behoven i skola, omsorg och sjukvård. 

Kommunens ekonomi 2021-2023
Kommunens antagna strategiska plan med budget för 2021-2023 
genomsyras av satsningar på säkerhet, trygghet och hållbarhet. Här 
prioriteras bättre skötsel av grönområden, gator och torg samt ett 
nytt projekt för att underlätta rekrytering av räddningspersonal i 
beredskap (RIB) i tätorterna, med projektstart i Sösdala. Totalt ges 
ett nytt tillskott till de mjuka nämnderna på 113 mnkr. Utöver detta 
får barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden tillskott 
kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar. Det 
föreslås även en effektivisering av kommunens fastighetsbestånd 
på totalt 27 mnkr under åren 2021-2022. Skatten är oförändrad för 
2021 på 21,20 kr. 

Med ovanstående satsningar och oförändrad skatt innebär det 
att det i budgeten för 2021-2023 uppvisas negativa budgeterade 
årets resultat med -51,0 mnkr 2021, -26,9 mnkr 2022 och -26,9 
mnkr 2023. Det innebär att kommunfullmäktige har beslutat att 
disponera motsvarande belopp ur resultatutjämningsreserven, totalt 
105,8 mnkr för åren 2021-2023. Verksamhetens nettokostnader tar 
i anspråk 102,3 procent av kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag för år 2021.

Som nämnts ovan har det budgeterats för effektivisering av kom-
munens fastighetsbestånd på totalt 27 mnkr till 2022. I december 
2020 startade ett inledande projekt med målet att ha ett välför-

Förväntad utveckling

Investering Nettoutgift (mnkr)

Fastighetsprojekt 230

IT-utrustning och IT-infrastruktur 77

Fiberetablering 74

IExploateringsverksamhet 58

Underhåll (reinvestering) i fastigheter 35

Trygghets- och säkerhetsåtgärder 27

ankrat åtgärdsprogram framtaget och lämnat till kommunstyrelsen 
senast i mars 2021. 

Under våren 2019 beslutade kommunstyrelsen att utse en 
styrgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag till en samordnad 
måltidsorganisation. Ett förslag finns nu framtaget där det föreslås 
att en samordnad måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämn-
dens ansvarsområde från och med 1 januari 2022. Ärendet kommer 
att behandlas i kommunfullmäktige i mars.

Beslutade investeringar 
Investeringsvolymen för 2021 är budgeterad till 526 mnkr och det 
medför att en nyupplåning på cirka 311 mnkr kommer att bli aktuell 
under 2021. För planperioden 2021-2023 uppgår investeringarna till 
drygt 1,098 mdkr. En önskvärd nivå för att inte försvaga kommunens 
finansiera handlingsutrymme är att inte investera mer än avskrivningar-
na + årets resultat, vilka under perioden uppgår till cirka 500 mnkr. 

Pågående projekt
Nedan omnämns några av kommunens pågående projekt.

Badhus i Hässleholm
Diskussioner om att bygga ett nytt badhus i Hässleholm har pågått 
i minst 25 år och ett flertal utredningar har presenterats under åren. 
Under våren 2020 fick kommundirektören i uppdrag att skriva fram 
ett ärende till kommunfullmäktige om ett förslag att placeringen av 
det framtida badhuset i Hässleholm ska ligga inom stadsdelen Nor-
den. Detta ärende återemitterades för vidare utredning av placering 
samt ställningstagande kring badhusets innehåll med dess utemiljö. 
I strategisk plan med budget för 2021-2023 finns inga medel bud-
geterade för ett nytt badhus men frågan är fortfarande aktuell.

Köp av fastigheter
Ett initiativärende väcktes i tekniska nämnden om att förvärva 
fastigheten Brännmästaren 7. Tekniska nämnden beslutade om 
ett förvärv med en köpeskilling på 29,5 mnkr. Fastigheten har 
värderats av två olika värderingsinstitut som visat på värden som 
väsentligt understiger föreslagen köpeskilling. Ärendet behandlades 
av kommunfullmäktige den 19 oktober 2020 där det beslutades om 
att återremittera ärendet för att inhämta yttranden. I dagsläget finns 
inget behov av lokalerna från kommunens verksamhet. Ärendet 
kommer att behandlas under våren 2021.

Förvaltningsberättelse
Förväntad utveckling
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Ny generation järnväg
Planeringen pågår för en ny generation järnväg och nya stambanor 
mellan Malmö och Stockholm samt Göteborg och Stockholm. 
Sträckan Hässleholm-Lund är en av tre prioriterade delsträckor. 
Hässleholm är en av stationsorterna utmed den nya stambanan. 
Kommunen planerar för en central placering av en ny station – allt 
för att kunna skapa ett dynamiskt resecentrum, där man utnyttjar 
kommunens redan starka fäste som knutpunkt med anslutningar i 
fem riktningar. Med ett dubbelspår till Kristianstad stärks banden 
mellan städerna ytterligare, vilket gynnar tillväxten i regionen.

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig i ett av de tidigaste plane-
ringsskedena vid byggandet av ny järnväg; lokaliseringsutredning. 
Det är ett omfattande arbete som påbörjades sommaren 2019 och 
förväntas vara färdigt våren 2022. Under utredningen undersöker 
Trafikverket olika lämpliga sträckningar, så kallade korridorer, för 
den nya järnvägen. I det arbetet behöver Trafikverket ta hänsyn 
till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, vikti-
ga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet. En viktig del i 
lokaliseringsutredningen är också samråd, vilket är en del av den 
demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att 
få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i 
lokaliseringsutredningen. Det tredje samrådet under lokaliseringsut-
redningen genomförs under perioden 20 januari - 16 mars 2021.

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna framö-
ver. Kommunens möjligheter att rekrytera, utveckla och engagera 
kompetent personal är starkt kopplad till det viktiga kompetens-
försörjningsarbetet. Att skapa ett positivt arbetsgivarvarumärke är 
en del av detta, bland annat genom professionella rekryteringspro-
cesser, bra introduktion och genom att erbjuda en arbetsmiljö där 
medarbetare trivs och utvecklas. Genom det kan de också bli goda 
ambassadörer för sitt arbete. Under 2020 har förvaltningarna arbe-
tat med att identifiera vilka åtgärder som behöver prioriteras för att 
bli en ännu attraktivare arbetsgivare och kunna möta utmaningarna 
som finns kopplade till kompetensförsörjning. Åtgärderna finns i 
varje förvaltnings handlingsplan att arbeta vidare med under 2021. 
En kommungemensam kompetensförsörjningsplan kommer att tas 
fram.

Som en del i att klara välfärdens rekryteringsutmaning har SKR 
och fackförbundet Kommunal sedan 2016 en överenskommelse 
om att driva frågan om att heltidsarbete ska vara norm. Kommu-
nens arbete har gått trögt och pilotprojektet som avslutades tidigt 
2020 resulterade inte i lämpliga lösningar så som tänkt. Pandemin 
har även delvis försvårat arbetet. Samtidigt har statliga utvärde-
ringar pekat på att ökat antal heltidsarbetande positivt bidrar till 
möjligheten att bemanna. Personalutskottet har fattat beslut om 
vidare hantering i syfte att öka det aktiva arbetet med heltidsfrågan. 
Beslutet träder i kraft våren 2021.

Digitalisering
För att klara av att finansiera välfärden och klara kompetensför-
sörjningen måste kommunen bland annat utmana dagens sätt att 
organisera och arbeta samt att använda digitaliseringens möjlighe-
ter. Digitaliseringen förändrar världen så som vi känner den. Smart 
teknik och innovationer är på väg att förändra människors behov 
och beteende i grunden. Den digitala tekniken kommer även att 
förändra hur samhällsservice utförs. 

För att satsningen på digital teknik ska bli en framgångsfaktor 
behöver kommunen ha en gemensam viljeinriktning och samverka 
på alla plan för genomförandet. Kommunen behöver jobba med 
organisationen, arbetsprocesserna, medarbetarnas kompetens samt 
verktyg som nyttokalkylering och självskattning. Ett förslag till digi-
tal strategi är framtaget och kommer behandlas under 2021. 

Bolag
Kommunstyrelsen beslutade i den 28 augusti att uppdra åt kom-
mundirektören att lämna ett färdigt beslutsunderlag om inrättande 
av koncernbolag under andra halvåret 2020. Förslaget har varit 
uppe för behandling i kommunstyrelsen den 18 november 2020 
där det beslutades om att återremittera förslaget för förankring och 
komplettering. Ett färdigt beslutsunderlag ska föreläggas kommun-
fullmäktige i juni 2021. Under februari 2021 skickades återigen 
underlaget ut som tagits fram inför kommunstyrelsen avseende 
bildandet av koncernbolag till de helägda kommunala bolagen. 
De ska ges en ytterligare möjlighet att diskutera underlaget och 
komma med synpunkter samt om bolagen har något nytt att tillföra 
i ärendet. 

Hässlehems planer för nybyggnation av marklägenheter i Hästve-
da och Sösdala pågår och bolaget räknar med byggstart under 2021. 
Bolaget fortsätter sin fokusering på energieffektiviseringar och då 
främst genom installation av solceller.

Hässleholm Miljö AB påverkas starkt av nya skatter och höjning 
av befintliga skatter då en stor del av kostnaderna är skattekostna-
der av olika slag. Den investeringstunga fjärrvärmeverksamheten 
samt VA-verksamheten riskerar även att drabbas hårt av eventuella 
förändrade finansiella kostnadsnivåer. Så länge Hässleholms krets-
loppcenter är en av få anläggningar som tar emot förorenade jordar 
så kommer bolaget fortsatt se goda möjligheter till utveckling här. 
Det finns många oklarheter kring förändringarna av den fastighets-
nära insamlingen och arbetet är därmed framskjutet i avvaktan på 
ny information. Fusionen med Hässleholms Vatten AB fullföljdes i 
början av januari 2021.

HIBAB har som långsiktigt mål att påbörja nybyggnation av 
koncept HIBAB Företagspark. Ytterligare förvärv av strategiska 
fastigheter kan bli aktuella.

Förvaltningsberättelse
Förväntad utveckling
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Översikt över verksamhetens utveckling

1 Jämförelsetalen för åren 2016-2017 har inte justerats enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR, 7 kap, 6 §) om att värdepapper 
ska värderas till verkligt värde.  
2 Räddningstjänstens medarbetare som tillhör RiB-avtalet ingår inte bland de tillsvidareanställda.

Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen
Belopp i mnkr om inget annat anges 2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens nettokostnader 3 155 3 155 2 946 2 784 2 651

Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag 3 085 3 085 2 979 2 865 2 764

Årets resultat 133 56 2 98 116

Soliditet, % 44 44 46 48 49

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, % 30 30 31 31 30

Nettoinvesteringar 623 623 575 611 517

Låneskuld 2 654 2 654 2 283 1 984 1 894

Låneskuld per invånare, kr 51 029 50 897 43 802 38 154 36 658

Antal tillsvidareanställda 2 4 612 4 602 4 649 i.u i.u

Antal tidsbegränsat anställda (exkl. timanst) 607 554 652 i.u i.u

Kommunen
2020 2019 2018 20171 20161

Antal invånare (folkmängd) per 31/12 52 010 52 145 52 121 52 003 51 667

Kommunal skattesats, % 21,20 20,96 20,96 20,96 21,06

Skattesats, % Region Skåne 11,18 11,18 10,69 10,69 10,69

Verksamhetens nettokostnader 3 191 3 195 3 037 2 871 2 732

Verksamhetens nettokostnader per invånare, kr 61 347 61 281 58 260 55 199 52 868

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkterna, % 98 104 102 100 99

Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag 3 250 3 085 2 979 2 865 2 764

Finansnetto 74 190 40 65 58

Årets resultat 133 80 -18 59 90

Nämndernas budgetavvikelse, drift -6 -43 -27 -61 -14

Soliditet, % 56 58 60 62 64

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser % 37 37 37 36 36

Bruttoinvesteringar, mnkr 394 419 379 369 323

Nettoinvesteringar, mnkr 367 390 358 328 314

Nämndernas budgetavvikelse, investeringar +169 +89 +109 +50 +73

Låneskuld 1 242 1 093 843 686 704

Låneskuld per invånare, kr 23 880 20 961 16 178 13 188 13 622

Tillgångar 4 822 4 437 4 105 3 832 3 653

Tillgångar per invånare, kr 92 713 85 090 78 759 73 682 70 708

Pensionskapital, mnkr 1 258 1 201 1 082 999 969

Pensionsåtagande (inkl. ansvarsförbindelse) 1 092 0 0 0 0

Antal tillsvidareanställda2 4 434 4 427 4 482 4 425 4 378

Antal tidsbegränsat anställda (exkl. timanst) 596 546 640 601 633

Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)2 4 046 4 022 4 077 4 016 3 955

Antal årsarbetare (tidsbegränsat anställda exkl. timanst) 525 473 555 518 536

Antal årsarbetare per 1 000 invånare 78 77 78 77 76



42 Ekonomisk redovisning

Ekonomisk 
redovisning

2020 Årsredovisning
Ekonomisk redovisning



432015 Ekonimisk Redovisning

Inledning
Förvaltningsberättelse

Ekonom
isk redovisning

Verksam
hetsberättelse

Foto:  Daniel Larsson



44 Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning/Balansräkning

Resultaträkning, mnkr Noter Budget Budget- 
avvikelse

Kommun
2020

Kommun
2019

Koncern
2020

Koncern
2019

Verksamhetens intäkter 1 632,6 77,9 710,4 706,5 1 191,3 1 147,4
Verksamhetens kostnader 2 -3 671,7 -76,9 -3 748,7 -3 736,5 -4 026,5 -4 020,5
Jämförelsestörande poster 0,0 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar 3 -194,8 25,9 -168,9 -165,4 -290,5 -281,5
Verksamhetens nettokostnader -3 234,0 43,3 -3 190,7 -3 195,5 -3 125,7 -3 154,6

Skatteintäkter 4 2 243,7 -47,6 2 196,1 2 189,9 2 196,1 2 189,9
Generella statsbidrag och utjämning 5 981,4 72,5 1 053,9 895,5 1 053,9 895,5
Verksamhetens resultat -9,0 68,2 59,2 -110,1 124,2 -69,2

Finansiella intäkter 6 43,2 27,2 70,3 87,4 58,7 73,5
Finansiella kostnader 7 -15,5 8,6 -6,9 -6,5 -16,3 -19,3
Jämförelsestörande poster 6, 7 0,0 10,7 10,7 109,5 10,7 72,9
Resultat efter finansiella poster 18,7 114,7 133,4 80,3 177,3 57,9

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 -2,5
Förändring uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 0,7
Årets resultat: förändring av eget kapital 18,7 114,7 133,4 80,3 170,6 56,1

Balansräkning, mnkr Noter
Kommun

2020
Kommun

2019
Koncern

2020
Koncern

2019
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar Not 8 11,9 11,0 13,3 13,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 2 383,7 2 159,4 3 608,1 3 426,8
Maskiner och inventarier Not 10 654,7 659,3 1 618,3 1 563,3
Finansiella leasingavtal Not 12 6,6 7,5 6,6 7,5
Övriga finansiella anläggningstillgångar Not 13-14 89,2 104,4 72,1 75,2
Summa anläggningstillgångar 3 146,1 2 941,6 5 318,5 5 086,0

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Not 15 39,3 38,4 39,3 38,4

Förråd Not 16 0,1 0,1 13,4 13,9
Exploateringsfastigheter Not 17 5,3 -8,7 5,3 -8,7
Kortfristiga fordringar Not 18 246,0 210,4 299,4 253,3
Kapitalförvaltning, pensionsmedel Not 19 1 258,1 1 201,0 1 258,1 1 201,0
Kassa och bank Not 20 127,6 55,4 127,9 65,2
Summa omsättningstillgångar 1 637,0 1 458,2 1 704,1 1 524,7
SUMMA TILLGÅNGAR 4 822,4 4 438,2 7 061,8 6 649,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Årets resultat 133,4 80,3 170,6 56,1
Resultatutjämningsreserv 130,2 105,8 130,3 105,8
Övrigt eget kapital 2 441,7 2 372,4 2 826,8 2 780,1

Summa eget kapital Not 21 2 705,3 2 558,5 3 127,7 2 941,9

Avsättningar för pensioner Not 22 91,6 93,4 91,6 93,4
Uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 84,0 81,6
Avsättning för övriga ändamål 0,0 0,0 36,8 37,0
Summa avsättningar 91,6 93,4 212,5 212,0

Långfristiga skulder Not 23 1 381,1 1 212,5 2 954,2 2 812,8
Kortfristiga  skulder Not 24 644,3 573,8 767,5 682,3
Summa skulder 2 025,4 1 786,3 3 721,6 3 495,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 822,4 4 438,2 7 061,8 6 649,1

Ansvarsförbindelser 2020 2019 2020 2019
Borgensförbindelser Not 25 1 776,2 1 696,4 6,6 6,6
Pensionsförpliktelser före 1998 Not 26 907,2 926,1 907,2 926,1
Operationell leasing Not 27 568,2 799,8 180,7 218,3
Överenskommelse om medfinansiering dubbelspår Hässleholm-Kristianstad 25,0 25,0 25,0 25,0
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, mnkr Noter Budget Budget-
avvikelse

Kommun
2020

Kommun
2019

Koncern
2020

Koncern
2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 18,7 114,7 133,4 80,3 170,6 56,1
Justering för byte av redovisningsprincip  
för värdering av exploateringsvht

21 0,0 13,5 13,5 13,5

Justering för av- och upp/nedskrivningar 3 194,8 -25,9 168,9 165,4 290,5 281,5

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 15 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4

Justering för reavinster 1 0,0 -23,6 -23,6 -7,2 -23,6 -7,2

Justering för reaförluster och utrangeringar 2 0,0 0,3 0,3 8,6 0,3 8,6

Justering för övriga ej likv påv poster 0,0 0,4 7,3

Justering för värdereglering av finansiella anläggningstillgångar 14 0,0 -4,7 -4,7 -35,0 -4,7 0,0

Justering för avsättning för pensioner 22 1,0 -2,9 -1,8 7,3 -1,8 7,3

Justering för avsättning för övriga ändamål 22 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Skatteutbetalningar utöver skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Just. uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 0,0 4,2 -0,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 217,0 71,4 288,4 221,5 451,7 355,1

Ökning (-) / minskning (+) av förvaltade pensionstillgångar 19 3,0 -53,8 -50,8 -118,6 -50,8 -118,6

Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploateringsfastigheter 16-17 -26,2 12,1 -14,1 2,9 -13,5 1,7

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 18 -5,1 -30,4 -35,6 15,9 -40,9 69,1

Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 24 4,7 59,6 64,3 -29,9 80,0 -65,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 193,4 58,8 252,2 91,8 426,5 241,5

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 -1,8 -1,8 -2,2 -1,8 -2,2

Investering i materiella anläggningstillgångar 9-10 -491,8 100,1 -391,7 -416,9 -532,0 -649,8

Omklassificering omsättningstillgång/anläggningstillgång 9-10 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 0,0 27,2 27,2 12,0 28,1 4,5

Förändring av finansiella leasingavtal 12 0,0 0,9 0,9 -1,3 0,9 -1,3

Investering i finansiella tillgångar 14 0,0 9,9 9,9 35,1 4,0 2,6

Försäljning av finansiella tillgångar 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -491,8 136,3 -355,5 -374,8 -500,9 -647,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 23 228,0 -79,2 148,8 249,8 184,6 422,2

Amortering av lån 23 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,8 -50,8

Förändring leasingskuld 23 0,0 -1,0 -1,0 1,4 0,0 0,0

Ökning (+) av långfristiga skulder 23 27,0 -0,3 26,8 29,2 7,6 26,4

Minskning (-) av långfristiga skulder 23 -3,3 -2,6 -5,9 -5,6 0,0 0,0

Ökning (-) av långfristiga fordringar 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning (+) av långfristiga fordringar 13 0,0 10,1 10,1 1,1 0,0 0,0

Minskning av avsättningar p g a utbetalningar 0,6 -0,6 0,0 -0,1 -0,9 -0,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 252,3 -73,7 178,7 275,8 140,4 396,9

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 15 0,0 -3,3 -3,3 0,0 -3,3 0,0

Årets kassaflöde -46,0 118,2 72,2 -7,3 62,7 -9,3

Likvida medel vid årets början 55,4 0,0 55,4 62,6 65,2 74,5

Likvida medel vid årets slut 9,4 118,2 127,6 55,4 127,9 65,2
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Under 2019 har HVAB med stöd av koncernbidrag från HMAB återbetalat 
kommunens villkorade aktieägartillskott på 35,0 mnkr. Slutligen har avtalad 
köpeskilling ökats m h t HVAB:s resultat på 1,6 mnkr 2018, vilket ökar kommunens 
reavinst för aktierna från 26 till 27,6 mnkr. Totalt blir det 36,6 mnkr.

Värdering
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag 
för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Förvärvad goodwill i de fibertillgångar som köptes av Hessleholm Network 
Bredband AB för 11,1 mkr under 2016 skrivs av på 16,5 år utifrån genomsnittlig 
återstående livslängd .
Under 2019-2020 har 4,0 mkr investerats i ekonomisystemet Unit 4 med 
avskrivning under upphandlad avtalstid 13 år.

1. Verksamhetens intäkter

mnkr 2020 2019 Förändr.
Barnomsorgsavgifter 39,9 40,3 -0,4
Äldreomsorgsavgifter 60,1 60,4 -0,3
Övriga taxor och avgifter 72,5 78,7 -6,1
Hyror och arrenden 58,0 60,5 -2,5
Bidrag 351,7 344,0 7,7
Försäljning av verksamhet och konsult-
tjänster 87,4 89,4 -2,0

Reavinster 23,6 7,2 16,4
Övriga intäkter 17,3 26,0 -8,7
Delsumma 710,4 706,5 4,0
Erhållen försäkringsersättning med 
anledning av bränderna i Godsmagasinet 
och på Fyrklöverns förskola (jämföresle-
störande post)

16,5 0,0 16,5

Delsumma jämförelsestörande poster 16,5 0,0 16,5
Summa 726,9 706,5 20,5
Interna intäkter är eliminerade.

2. Verksamhetens kostnader

mnkr 2020 2019 Förändr.
Löner och sociala avgifter enligt lag och 
avtal -2 350,6 -2 363,0 -12,5

Pensionskostnader -202,5 -225,2 -22,7
Lokal- och markhyror -141,2 -147,7 -6,5
Bränsle, energi och vatten -63,0 -70,0 -7,0
Material och förbrukningsinventarier -141,5 -100,6 40,9
Köp av huvudverksamhet -443,9 -433,0 11,0
Lämnade bidrag -120,8 -117,7 3,0
Reaförluster och utrangeringar -0,3 -8,6 -8,3
Övriga kostnader -284,7 -270,6 14,2
Granskning av räkenskapsrevision -0,2 -0,2 0,0
-varav kostnad för de sakkunnigas gransk-
ning av räkenskaperna -0,1 -0,1 0,0

Summa -3 748,7 -3 736,5 12,1
Interna kostnader är eliminerade.

3. Avskrivningar

mnkr 2020 2019 Förändr.
Immateriella anläggningar -0,9 -0,7 0,2
Byggnader och tekniska anläggningar -92,8 -89,2 3,6
Maskiner och inventarier -75,3 -66,8 8,5
Återföring av nedskrivning av anlägg-
ningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Nedskrivning anläggningstillgångar 0,0 -0,2 -0,2
Delsumma -168,9 -156,9 12,0
Nedskrivning Godsmagasinet (jämförele-
störande post) 0,0 -2,2 -2,2

Nedskrivning fd HVB-boende Majagården 
(jämförelsestörande post) 0,0 -6,3 -6,3

Delsumma jämförelsestörande poster 0,0 -8,5 -8,5
Summa -168,9 -165,4 12,0

7. Finansiella kostnader

mnkr 2020 2019 Förändr.
Räntor på banklån -1,4 -1,6 -0,2

Räntor på lån från dotterbolagen 0,0 0,0 0,0

Ränta på pensionsavsättning -2,6 -2,5 0,2

Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,3 -2,3 0,0

Nedskrivning övriga finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0

Nedskrivning aktier Kristianstad airport 0,0 0,0 0,0

Övrig finansiell kostnad -0,6 -0,2 0,4

Summa -6,9 -6,5 0,3

8. Immateriella anläggningstillgångar

mnkr 2020 2019 Förändr.
Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 13,3 11,2 2,2

Årets Investeringar 1,8 2,2 -0,3

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

15,2 13,3 1,8

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar -2,4 -1,7 -0,7

Årets avskrivningar -0,9 -0,7 -0,2

Utgående ackumulerade avskrivningar 
enligt plan -3,2 -2,4 -0,9

Summa 11,9 11,0 1,0

6. Finansiella intäkter

mnkr 2020 2019 Förändr.
Räntor på likvida medel -0,1 0,0 -0,1
Räntor på lån till dotterbolag 0,0 0,2 -0,2
Aktieutdelning från dotterbolag 3,0 6,1 -3,1
Borgensavgifter från dotterbolag 9,3 8,1 1,2
Kommuninvest, vinstutdelning 2,2 4,5 -2,2
Övrig finansiell intäkt 0,3 0,3 0,0
Avkastning pensionskapitalförvaltning 
exklusive återföring och orealiserade 
vinster/förluster

55,6 68,3 -12,7

Delsumma 70,3 87,4 -17,1
Återföring pensionskapital (jämförelse-
störande post) 3,4 0,0 3,4
"Effekt byte av redovisningsprincip (LKBR, 
7 kap. 6 §)-orealiserade nettovinster 
(jämförelsestörande post)"

7,3 72,9 -65,6

"Återbetalning av aktieägartillskott (35 
mnkr) sam slutregleringen av HVAB: vinst  
(1,6 mnkr) 
(jämförelsestörande post)"

0,0 36,6 -36,6

Delsumma jämförelsestörande poster 10,7 109,5 -98,8
Summa 81,0 196,9 -115,9

5. Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

mnkr 2020 2019 Förändr.
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 661,2 646,7 14,5
Kostnadsutjämningbidrag/avgift 43,0 8,6 34,4
Regleringsbidrag/avgift 53,4 36,6 16,8
Generellt statsbidrag 116,1 31,3 84,8
-varav Extra tillskott beslutade under 2020 98,7 0,0 98,7
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0
Införandebidrag 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämningsbidrag/avgift 74,0 70,8 3,1
Kommunal fastighetsavgift 106,2 101,5 4,7
Summa 1 053,9 895,5 158,3

4. Skatteintäkter

mnkr 2020 2019 Förändr.
Preliminär kommunalskatt 2 246,1 2 211,1 35,0
Prognos slutavräkn. innevarande år -37,3 -22,4 -14,9
Justering av slutavräkning föregående år 
jämfört med prognos -12,7 1,2 -13,9

Summa 2 196,1 2 189,9 6,2
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Kommunen betalade under 2015 in en extra medlemsinsats upp till den högsta 
stadgemässiga insatsnivån (900 kr per invånare) motsvarande 27,2 mnkr, för att 
snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. 
Kommunens insatskapital uppgår till 45,5 mnkr. Under 2020 har 2,2 mkr erhållits 
i överskottsutdelning. Bolaget har en bruttosoliditet på 1,43% per 31 december 
2020, vilket med god marginal uppfyller kommande lagkrav.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag 
för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anslutningsavgifter, 
gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag periodiseras över tillgångens 
nyttjandeperiod. Inventarieinköp större än ett halvt basbelopp och en 
nyttjandeperiod på minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång.

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

mnkr
Genomsn. 

nyttj.period 2020 2019 Förändr.
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 3 699,8 3 493,1 206,8
Investeringar 320,3 201,6 118,6
Försäljningar -26,1 -11,9 -14,2
Upp/nedskrivningar 0,0 -8,4 8,4
Realisationsvinst 22,9 7,2 15,7
Realisationsförlust 0,0 -8,6 8,6
Omklassificeringar (se not 17) 0,0 26,9 -26,9
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 4 016,9 3 699,8 317,0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar -1 540,4 -1 451,3 -89,1
Utrangeringar i samband med  
översyn av anläggningsregistret 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -92,8 -89,1 -3,7
Utgående ackumulerade  
avskrivningar enligt plan -1 633,2 -1 540,4 -92,8

Summa 2 383,7 2 159,4 224,2
 - varav markreserv - 266,3 266,3 0,1
 - varav verksamhetsfastigheter 21 1 542,3 1 372,3 170,0
 - varav fastigheter för affärsverksamhet 28 42,2 42,1 0,2
 - varav publika fastigheter 17 249,1 264,5 -15,5
 - varav övriga fastigheter 20 21,5 13,3 8,2
 - varav pågående ny-, om-  
och tillbyggnad i.u 262,2 201,0 61,2

11. Försäljning av materiella anläggningstillgångar

mnkr 2020 2019 Förändr.
Försäljningspris för:
Förrådet 1 0,2 10,0 -9,8
Del av Vanneberga 2:80 0,0 1,3 -1,3
Hökaren 12 1,5 0,0 1,5
Röinge 7:3 2,1 0,0 2,1
Badhuset 1 m fl 3,2 0,0 3,2
Del av Gäddastorp 4:13 3,6 0,0 3,6
Villatomter Gropevägen 1,2 0,0 1,2
Alen 5 och del av HLM 88:1 4,3 0,0 4,3
Del av Hässleholm 87:9 1,1 0,0 1,1
Magnarpskolonin 4,5 0,0 4,5
Vanneberga skola 2,0 0,0 2,0
Hästveda 122:1 m fl (Vildhästvägen) 1,1 0,0 1,1
Övrigt 2,4 0,6 1,8
Summa 27,3 12,0 15,3

14. Övriga finansiella anläggningstillgångar

mnkr 2020 2019 Förändr.
Aktiebolag/Andelar
Aktier i Hässleholms Industribyggnads 
AB /100% 21,0 21,0 0,0

Aktier i Hässlehem AB/100% 2,2 2,2 0,0
Ovillkorat aktieägartillskott till Hässlehem 
AB/100% 46,4 46,4 0,0

Aktier i Hässleholm Miljö AB/100% 10,0 10,0 0,0
Aktier i Hessleholm Network Bredband 
AB/100% 0,0 9,9 -9,9

Aktier i Kristianstad Airport/5% 5,3 5,3 0,0
Aktier i Kommunassurans Syd/3,2% 2,3 2,3 0,0
Summa aktier      87,2 97,2 -9,9
Ekonomiska föreningar
Kommuninvest i Sverige AB/0,6% 45,5 45,5 0,0
Brittedals Kraftverk 0,0 0,0 0,0
Emmaljunga Byggnadsförening upa 0,0 0,0 0,0
Stiftelsen för regional utveckling/18,5% 0,8 0,8 0,0
Summa andelar   46,3 46,3 0,0
Bostadsrätter 1,6 1,6 0,0
Grundfond, Stift. Bjärnumshus/61,0% 0,1 0,1 0,0
Summa övriga poster 1,6 1,6 0,0
Nedskrivning avseende aktieägartillskott 
Hässlehem AB -46,4 -46,4 0,0
Befarad förlust avseende Kristianstad 
Airport -5,0 -5,0 0,0
Befarad förlust avseende Stiftelsen för 
regional utveckling -0,8 -0,8 0,0
Befarad förlust avseende Hessleholm 
Network Bredband AB 0,0 -4,7 4,7

Summa befarade förluster -52,2 -56,9 4,7
Summa 83,0 88,2 -5,2

13. Övriga långfristiga fordringar

mnkr 2020 2019 Förändr.
Kommuninvest förlagslån har återbetalats 0,0 8,6 -8,6
"Multiarenan: Avlyft investeringsmoms i 
bolaget som ska jämkas under 10 år och 
återfås i kommunernas momssystem"

6,2 7,2 -1,0

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,4 -0,4

Summa 6,2 16,2 -10,1

12. Finansiella leasingavtal

mnkr 2020 2019 Förändr.
Anskaffningsvärde 24,9 23,4 1,5
Ackumulerade annuitetsavskrivningar -18,3 -15,9 -2,4
Summa 6,6 7,5 -0,9
 - varav förfall inom 1 år 1,8 1,6 0,1
 - varav förfall 1-5 år 4,9 5,9 -1,0

10. Maskiner och inventarier

mnkr
Genomsn. 

nyttj.period 2020 2019 Förändr.
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 1 381,9 1 191,3 190,7
Investeringar 71,5 215,3 -143,8
Försäljningar -0,9 0,0 -0,9
Utrangeringar -0,3 0,0 -0,3
Nedskrivningar 0,0 -0,3 0,3
Realisationsvinst 0,5 0,0 0,5
Realisationsförlust 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 0,0 -24,3 24,3
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 452,7 1 381,9 70,8

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar -722,7 -655,8 -66,9
Årets avskrivningar -75,3 -66,9 -8,4
Utgående ackumulerade  
avskrivningar enligt plan -798,0 -722,7 -75,3

Summa 654,7 659,3 -4,5
 - varav inköp av anläggningstillgång i.u 8,2 0,0 8,2
 - varav maskiner 3 8,9 10,9 -2,0
 - varav inventarier 9 614,3 629,4 -15,1
 - varav bilar och transportmedel 4 22,8 18,9 3,9
 - varav övriga maskiner och inventarier i.u 0,5 0,0 0,5

Värdering 
Finansiella leasingavtal bedöms enligt rekommendation 13.2 från RKR 
med undantag av att annuitetsavskrivning tillämpas av praktiska skäl. 
Övriga leasingavtal klassas som operationell leasing och redovisas som 
ansvarsförbindelse.
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Från och med 2020 intäktsförs försäljning av exploateringstillgångar med avdrag 
för beräknad andel av tomtkostnaderna inom respektive område. Den sista tomten 
i Finjasjöpark har sålts under året och intäktsförts. Ackumulerade försäljningar - 
nedlagda kostnader för tidigare perioder på netto 13,5 mkr har i samband därmed 
bokats mot ingående eget kapital.

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) som efter 
kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under lågkonjunktur. Reservering har gjorts 
med 24,5 mnkr 2020. Årets balanskravsresultat efter reservering uppgick till 83,3 
mnkr. Det finns inget underskott att återställa från tidigare år.

Genom en försäkringslösning för Kompletterande ålderspension, 
Efterlevandepension samt Premiebefrielse har den totala redovisade förpliktelsen 
minskat med 249,9 mnkr. I försäkringen finns inga överskottsmedel. Pensioner 
intjänade till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse enligt 
kommunala redovisningslagen. (Se not 26).

Kapitalet har avsatts med uttalat syfte att trygga pensionsutbetalningarna på lång 
sikt. Den 31 december 2020 var marknadsvärdet för aktieportföljen högre än det 
bokförda anskaffningsvärdet. För ränteportföljen var marknadsvärdet lägre än 
anskaffningsvärdet precis som 2019 men en återföring av värderegleringen har 
skett med 3,4 mnkr. Kvarvarande nedskrivning är totalt 2,7 mnkr. Marknadsvärdet 
för aktieportföljen uppgick till 563,9 mnkr och ränteportföljen uppgick till 591,9 mnkr.
Under 2020 uppgick de orealiserade vinsterna i aktieportföljen till 7,3 mnkr och 
återföring av tidigare värdereglering inom ränteportföljen till 3,4 mnkr. Dessa har 
redovisats som finansiella intäkter och påverkat årets resultat. 

Avstämning av bokfört värde mot projektens kvarstående utgifter och inkomster 
har skett.

Fordran på Migrationsverket uppgår till  8,8 mnkr. 2019 uppgick den till 12,8 mnkr.

Ekonomisk redovisning
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15. Bidrag till statlig infrastruktur

mnkr 2020 2019 Förändr.
Pågatåg Skåne Nordost 60,0 60,0 0,0
Ackumulerad upplösning, 25 år -24,0 -21,6 -2,4
Stoby bussgata 3,3 0,0 3,3
Ackumulerad upplösning, 25 år 0,0 0,0 0,0
Summa 39,3 38,4 0,9

16. Förråd

mnkr 2020 2019 Förändr.
Hovdala slottsbutik 0,1 0,1 0,0

Summa 0,1 0,1 0,0

22. Avsättningar för pensioner

mnkr 2020 2019 Förändr.
Ingående värde 75,2 69,3 5,9

Nyintjänad pension 0,6 8,9 -8,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,1 2,3 -0,2

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0

Nya efterlevandepensioner 0,4 0,0 0,4

Utbetalningar -4,2 -3,7 -0,5

Övrigt -0,3 -1,6 1,3

Avsättning exkl löneskatt 73,7 75,2 -1,5

Löneskatt 17,9 18,2 -0,4

Summa 91,6 93,4 -1,8

 - varav PA-KL pensioner och äldre avtal 30,1 31,0 -0,9

 - varav Förmånsbestämd ÅP 0,3 0,3 0,0

 - varav Särskild avtalspension 29,7 29,8 -0,1

 - varav Pension till efterlevande 0,7 0,3 0,5

 - varav Visstidspensioner 12,8 13,8 -1,0

 - varav Särskild löneskatt 17,9 18,2 -0,4

Aktualiseringsgrad, % 98 98

Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda med rätt till  
visstidspension enligt PBF 5 5

Anställda med rätt till visstidspension 0 0

21. Eget kapital

mnkr 2020 2019 Förändr.
Ingående eget kapital 2 558,5 2 478,2 80,3

Byte av redovisningsprincip vid försälj-
ning av exploateringstillgångar 13,5 0,0 13,5

Årets resultat 133,4 80,3 53,1

Utgående eget kapital 2 705,3 2 558,5 146,9

 - varav Resultatutjämningsreserv 130,2 105,8 24,5

 - varav Övrigt eget kapital 2 441,7 2 372,4 69,3

20. Kassa och bank

mnkr 2020 2019 Förändr.
Kassa 0,0 0,0 0,0

Bank 0,4 0,7 -0,3

Koncernkonto 127,1 54,7 72,5

Summa 127,6 55,4 72,1

19. Kapitalförvaltning, pensionsmedel

mnkr 2020 2019 Förändr.
Aktier och aktiefonder 430,8 388,0 42,8

Räntebärande värdepapper, svenska 590,6 594,3 -3,6

Upplupen obligationsränta samt fordringar/ 
skulder, ej likviderade värdepapper 2,5 3,1 -0,7

Likvida medel 105,6 97,8 7,8

Värdereglering , aktier och aktiefonder 131,4 124,1 7,3

Värdereglering , obligationer -2,7 -6,2 3,4

Summa 1 258,1 1 201,0 57,0
 - varav Cliens, aktier och aktiefonder 570,4 513,3 57,1

 - varav Öhman, räntebärande  
värdepapper svenska 591,9 592,1 -0,2

 - varav kortfr placering, egen förvaltning 95,7 95,6 0,2

18. Kortfristiga fordringar

mnkr 2020 2019 Förändr.
Kundfordringar 58,1 28,1 29,9
Fordringar på staten 86,8 79,0 7,8
Fordringar på koncernföretagen 0,0 0,0 0,0
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 67,5 84,4 -16,8

Mervärdeskattefordringar 32,0 18,7 13,3
Övriga kortfristiga fordringar 1,6 0,2 1,3

Summa 246,0 210,4 35,6

17. Exploateringsfastigheter

mnkr 2019 2018 Förändr.
Ingående anskaffningsvärde -8,7 -5,9 -2,8
Omklassificeringar-anläggningstillgångar/ 
omsättningstillgångar 0,0 -1,5 1,5

Årets upparbetade kostnader 1,0 0,3 0,7
Försäljningar 13,0 -4,4 17,4
Upp/nedskrivningar 0,0 1,9 -1,9
Realisationsvinst 0,0 0,8 -0,8
Summa 5,3 -8,7 14,1
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Kommunen har i mars 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 288 kommuner och landsting som per 31 december 2019 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har även ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas lån och insatskapital. 
Per den 31 december 2020 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 500 mdkr och totala tillgångar til 525 mdkr. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 3 160 mnkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 3 310 mnkr. Borgensåtagandet för Kommuninvest i Sverige 
AB ingår inte i not 26.

27. Operationell leasing

mnkr 2020 2019 Förändr.
Avtal som förfaller inom 1 år 133,1 140,2 -7,1

- varav fordon och inventarier m m 3,8 4,1 -0,3

- varav fastigheter och moduler 129,3 136,1 -6,8

Avtal som förfaller mellan 1 och 5 år 338,0 423,1 -85,1

- varav fordon och inventarier m m 1,9 3,8 -1,9

- varav fastigheter och moduler 336,1 419,3 -83,2

Avtal som förfaller efter 5 år 97,1 236,5 -139,4

- varav fordon och inventarier m m 0,0 0,0 0,0

- varav fastigheter och moduler 97,1 236,5 -139,4

Summa 568,2 799,8 -231,6

Varav fordon och inventarier m m 5,7 7,9 -2,2

Varav fastigheter och moduler 562,5 791,9 -229,4

 - därav Hässlehem AB 339,2 398,2 -59,0

 - därav Hässleholms Industribyggnads AB 48,3 183,3 -135,0

 - därav Stenvalvet 75,8 84,5 -8,7

 - därav Kunskapsporten Hässleholm AB 20,0 30,1 -10,1

 - därav Ringcentralens Fastighets AB 20,6 28,1 -7,5

 - därav Gruppbostäder i Sverige AB & 
Co KB 6,6 9,7 -3,1

 - därav Norén Fastigheter AB 6,6 9,2 -2,6

 - därav Angela & Krister Norén 7,6 8,7 -1,1

 - därav HB Ericsons Fastighetsförvaltning 5,4 7,2 -1,8

26. Pensionsförpliktelser före 1998

mnkr 2020 2019 Förändr.
Ingående värde 745,3 769,3 -24,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning 22,6 24,1 -1,5

Utbetalningar -47,3 -47,6 0,2

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0

Nyintjänande 0,2 -0,5 0,6

Bromsen 0,0 0,0 0,0

Övrigt 9,4 -0,1 9,5

Utgående värde exkl löneskatt 730,1 745,3 -15,2

Löneskatt 177,1 180,8 -3,7

Summa 907,2 926,1 -18,9

Aktualiseringsgrad, % 98 98

25. Borgensförbindelser

mnkr 2020 2019 Förändr.
Kommunala företag 1 769,6 1 689,7 79,9

Riksbyggen (brf Gäddastorp) 6,6 6,6 -0,1

Summa 1 776,2 1 696,4 79,9

24. Kortfristiga skulder

mnkr 2020 2019 Förändr.
Finansiell leasingsskuld, kortfristig del 1,8 1,6 0,1

Leverantörsskulder 124,0 72,0 51,9

Utgående mervärdesskatt 5,7 4,3 1,4

Personalens skatter, avgifter och löne-
avdrag 42,6 36,5 6,1

Förutbetalda intäkter 92,3 48,9 43,5

 - varav Förutbetalda skatteintäkter 72,4 24,4 48,1

Upplupna kostnader 352,8 369,1 -16,3

 - varav Semesterlöneskuld 99,8 92,4 7,4
 - varav Pensionsförmåner, individuell del 93,6 94,0 -0,5
 - varav Arbetsgivaravgifter 50,6 44,9 5,8
 - varav Ferielöneskuld, lärare 36,7 36,5 0,2
 - varav Uppl timlöner och löneavvikelser 26,9 28,0 -1,1
 - varav Övertidsskuld 6,6 7,5 -0,9
 - varav Uppehållslöneskuld 6,4 6,1 0,3
 - varav Retroaktiva löner 2,3 0,0 2,3

Övriga kortfristiga skulder 25,2 41,4 -16,1

Summa 644,3 573,8 70,6

23. Långfristiga skulder

mnkr 2020 2019 Förändr.
Lån i Kommuninvest, bunden ränta 698,0 648,0 50,0

Lån i Kommuninvest, rörlig ränta 340,0 322,6 17,4

Upplåning av dotterbolag  
genom koncernkontot 203,9 122,4 81,4

Summa låneskuld 1 241,9 1 093,0 148,8
Genomsnittlig ränta 2020: 0,22%. Ränte-
bindningstid: 1,18 år
Förfall: 2021 10%, 2022 29%, 2023 19%, 
2024 42%

Förutbetald gatukostnadsersättning 7,5 7,1 0,4

Resultatförd gatukostnadsersättning -0,9 -0,6 -0,4

Summa förutbetald 
gatukostnadsersättning 6,6 6,6 0,0

Förutbetald anslutningsavgifter fiber 69,1 69,1 0,0

Resultatförda anslutningsavgifter fiber -5,7 -3,4 -2,2

Summa anslutningsavgifter fiber 63,4 65,7 -2,2
Förutbetalda offentliga  
investeringsbidrag 22,3 21,9 0,4

Resultatförda offentliga  
investeringsbidrag -2,2 -1,3 -0,9

Summa förutbetalda  
investeringsbidrag 20,1 20,5 -0,4

Investeringsbidrag för aktivering 28,9 2,9 26,0

Summa investeringsbidrag för aktiviering 28,9 2,9 26,0
Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse:  
Investeringsbidrag som efterskänks med 
1,5 mnkr/år

9,2 10,7 -1,5

Multiarenan: Avlyft investeringsmoms  
i bolaget som ska jämkas under 10 år 6,2 7,2 -1,0

Summa övriga långfristiga skulder 15,4 17,9 -2,5

Finansiell leasingskuld (förfall inom 1-5 år) 4,9 5,9 -1,0

Summa 1 381,1 1 212,5 168,6
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Investeringsredovisning tkr
Budget

2020
Bokslut

2020

Budget- 
avvikelse

Bokslut
2019

Investeringsutgifter -72 600 -68 242 4 358 -142 766
Nettoinvesteringar -72 600 -68 242 4 358 -142 766

Resultaträkning tkr
Budget

2020
Bokslut

2020

Budget- 
avvikelse

Bokslut
2019

Verksamhetens  intäkter 16 520 13 769 -2 751 11 157
Verksamhetens  kostnader -5 155 -5 821 -666 -6 147
Avskrivningar -14 655 -14 108 547 -9 579
Verksamhetens nettokostnader -3 290 -6 159 -2 869 -4 569

Finansiella  kostnader -868 -861 7 -538
Resultat efter finansnetto -4 158 -7 020 -2 862 -5 107

Årets resultat: förändring av eget kapital -4 158 -7 020 -2 862 -5 107

Kassaflödesanalys tkr
Budget

2020
Bokslut

2020

Budget- 
avvikelse

Bokslut
2019

Resultat efter finansnetto -4 158 -7 020 -2 862 -5 107

Justering för av-/nedskrivningar 14 655 14 108 -547 9 579
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 497 7 088 -3 409 4 472

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -72 600 -68 242 4 358 -142 766

Likvidation Hessleholm Network Bredband AB 0 0 0 100
Kassaflöde från investeringsverksamheten -72 600 -68 242 4 358 -142 666

Förändring investeringsbidrag för aktiviering samt förutbetalda anslutningsavgifter 22 342 19 623 -2 719 26 822

Minskning förutbetalda anslutningsavgifter -3 333 -2 208 1 125 -1 918

Förändring finansiella anläggningstillgångar 0 5 189 5 189 0

Ökning av kommunskulden 43 094 38 550 -4 544 113 289

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 103 61 155 -948 138 194
Årets kassaflöde 0 0 0 0

Balansräkning, UB tkr
Budget

2020
Bokslut

2020

Budget- 
avvikelse

Bokslut
2019

Förvärvad Goodwill 8 058 8 058 0 8 729

Fiberanläggningar 469 683 465 872 -3 811 411 066

Aktier i Hessleholm Network 5 189 0 -5 189 5 189

Summa anläggnings- och omsättningstillgångar 482 930 473 930 -9 000 424 985

SUMMA TILLGÅNGAR 482 930 473 930 -9 000 424 985

Ingående eget kapital -18 921 -18 921 0 -13 814

Periodens resultat -4 158 -7 020 -2 862 -5 107

Summa eget kapital -23 079 -25 941 -2 862 -18 921

Förutbetalda anslutningsavgifter 85 726 84 132 -1 594 66 717

Kommunlån 420 283 415 739 -4 544 377 188

Summa skulder 506 009 499 871 -6 138 443 906
SUMMA SKULDER OCH  EGET  KAPITAL 482 930 473 930 -9 000 424 985

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk översikt - Stadsnät
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Koncernens noter/Ordlista

Ordlista 
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för permanent innehav.

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

Avsättning
Ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt är osäkra.

Balansräkning
Visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Tillgångssidan anger hur 
kommunen har använt sitt kapital, medan skulder- och eget kapitalsidan visar hur kapitalet har 
anskaffats.

Eget kapital
Utgör skillnaden mellan tillgångar och avsättningar och skulder.

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

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

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

Internränta
Kalkylmässig räntekostnad (under 2020 1,50 procent) för det kapital som är bundet i 
anläggnings- och omsättningstillgångar. Internräntan belastar den verksamhet som använder 
tillgångarna. Från och med år 2021 uppgår internräntan till 1,25 procent.

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

Kapitalkostnader
Sammanfattande benämning på avskrivning och internränta.

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

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

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

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

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

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

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

Operationella leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som 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.

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

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

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

1. Verksamhetens intäkter

mnkr 2020 2019 Förändr.
Barnomsorgsavgifter 39,9 40,3 -0,4 

Äldreomsorgsavgifter 60,1 60,4 -0,3 

Övriga taxor och avgifter 433,2 423,5 9,8 

Hyror och arrenden 176,1 171,3 4,8 

Bidrag 351,7 344,0 7,7 

Försäljning av verksamhet  
och konsulttjänster 73,0 74,6 -1,6 

Reavinster 23,6 7,2 16,4 

Övriga intäkter 33,8 26,0 7,8 

Summa 1 191,3 1 147,3 44,1 

23. Långfristiga skulder

mnkr 2020 2019 Förändr.
Banklån med bunden ränta 2 343,1 2 168,9 174,2 

Banklån med rörlig ränta 462,5 362,7 99,8 

Investeringsersättningar, förutbetalda 143,7 154,1 -10,4 

Övriga långfristiga skulder 4,9 127,2 -122,3 

Summa 2 954,2 2 812,9 141,3 

2. Verksamhetens kostnader

mnkr 2020 2019 Förändr.
Löner och sociala avgifter  
enligt lag och avtal -2 463,0 -2 469,5 -6,5 

Pensionskostnader -213,9 -238,0 -24,2 

Lokal- och markhyror -59,4 -64,6 -5,2 

Bränsle, energi och vatten -82,3 -94,0 -11,7 

Material och förbrukningsinventarier -192,1 -151,9 40,2 

Köp av huvudverksamhet -492,2 -480,0 12,3 

Lämnade bidrag -120,8 -117,7 3,0 

Reaförluster -0,3 -8,6 -8,3 

Övriga kostnader -402,5 -396,2 6,3 

Summa -4 026,5 -4 020,5 6,0 



52

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

Skatteintäkter
Skatteintäkter redovisas det år som de skattskyldigas inkomst tas 
upp till beskattning och den preliminära slutavräkningen för skat-
teintäkter baseras på SKR:s decemberprognos och redovisas som 
kortfristig fordran respektive kortfristig skuld beroende på utfallet. 

Övriga intäkter
En inkomst redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda:

Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det är sannolikt 
att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen 
kommer att tillfalla kommunen. De eventuella utgifter som upp-
kommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och villkoren för den ekonomis-
ka uppgörelsen har i allt väsentligt fullgjorts.

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

Avskrivningar
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning 
efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivning 
påbörjas månaden efter anskaffning eller färdigställandet. Kompo-
nentavskrivning tillämpas från och med år 2016 för investeringar 
som aktiverats från och med 2016. 

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer 
direkt i resultaträkningen på en egen rad och specificeras i den not 
som berörs.

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som sällan före-
kommer och som uppgår till väsentligt belopp. 

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet 
med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet 
med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. Anslutningsavgifter och offentliga investeringsbidrag perio-
diseras över tillgångens nyttjandeperiod. Inventarieinköp större än 

Tillämpade redovisningsprinciper
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Tillämpade redovisningsprinciper

ett halvt basbelopp och en nyttjandeperiod på minst 3 år klassifice-
ras som anläggningstillgång. 

Leasingavtal
Finansiella leasingavtal bedöms enligt rekommendation R5 från 
RKR med undantag av att annuitetsavskrivning tillämpas av prak-
tiska skäl. Övriga leasingavtal klassas som operationell leasing och 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Bidrag till statlig infrastruktur
Under 2010 beslutade kommunfullmäktige om att lämna bidrag till 
statlig infrastruktur i samband med utbyggnad av Pågatåg Nordost, 
inklusive fem stationer. Bidraget har skuldförts och upplöses under 
25 år. Under 2020 beslutade kommunstyrelsen om att lämna bidrag 
till statlig infrastruktur i samband med byggandet av Stoby bussga-
ta. Bidraget upplöses under 25 år.

Exploateringsfastigheter
Kommunens exploateringsmark säkerställdes utifrån kartdatabasen 
2005, varvid en försiktig och enhetlig värdering gjordes. Därefter 
har kommunens markinnehav löpande stämts av mot kartdataba-
sen. Från och med 2020 intäktsförs försäljning av exploateringstill-
gångar med avdrag för beräknad andel av tomtkostnaderna inom 
respektive område. 

Finansiella tillgångar och skulder
Kommunens egna förvaltade pensionsmedel är klassificerade som 
omsättningstillgång. Pensionsmedlens förvaltning regleras i av full-
mäktige antagna regler KF §45/2020. Värderingen sker till verkligt 
värde (marknadsvärde).

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

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

Pensioner
Kommunen: Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt den 
lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pensionsförmåner 
intjänade till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Förpliktelser för pensionsåtaganden för 
anställda i kommunen är beräknade enligt Sveriges Kommuner och 
Regioners beräkningsmodell RIPS. 

Ekonomisk redovisning
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Redovisningens främsta syfte är att förse den egna kommunen och dess organisation med relevant och korrekt ekonomisk information för styrning, uppföljning och kontroll.
Fotograf: Ekonomiavdelningens personal

Förmånsbestämd ålderspension till förtroendevalda som intjänats 
från och med 1998 redovisas som en avsättning. Visstidsförordnan-
den som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning 
när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 
inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Utbetalning av pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjä-
nats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 
1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsätt-
ning i balansräkningen. Pensionsavgiften för den avgiftsbestämda 
ålderspensionen redovisas på det år som avgiften avser, det vill säga 
för det år som den pensionsgrundande lönen som ligger till grund 
för beräkningen är intjänad. Den avgiftsbaserade delen av pensions-

Ekonomisk redovisning

förmåner i pensionsavtalet utbetalas i sin helhet till kommunens 
anställda för individuell placering.

Sammanställda räkenskaper
I den kommunala koncernen ingår alla bolag där kommunen har 
ett ägarinflytande på minst 50 procent. Koncernredovisningen är 
upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som förvärvats vid 
anskaffningstillfället eliminerats. Proportionell konsolidering be-
tyder att endast ägda andelar medräknas. I eget kapital inräknas 
78 procent av bolagens obeskattade reserver, medan resterande 
22 procent benämns uppskjuten skatt. Koncerninterna poster 
har eliminerats. 
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Driftredovisning/Investeringsredovisning

Driftredovisning mnkr Budget Kostnader Intäkter
Netto

kostnad Avvikelse
Nämnd/styrelse 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2020

Kommunstyrelsen -194,5 -277,5 -276,8 90,0 90,3 -187,5 7,0

Tekniska nämnden -108,2 -668,9 -695,1 565,5 589,1 -103,5 4,7

Kommunrevisionen -1,9 -1,9 -2,1 0,1 0,1 -1,8 0,1

Arbetsmarknadsnämnden -140,5 -226,6 -214,5 81,4 95,1 -145,3 -4,8

Kultur- och fritidsnämnden -116,4 -135,2 -142,6 16,0 21,1 -119,2 -2,7

Barn- och utbildningsnämnden -1 369,5 -1 642,7 -1 619,2 266,4 280,9 -1 376,3 -6,8

Socialnämnden -153,1 -204,7 -208,1 26,0 38,6 -178,8 -25,7

Omsorgsnämnden -1 096,2 -1 528,7 -1 489,1 452,9 431,5 -1 075,8 20,4

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -27,7 -73,6 -72,8 48,0 39,3 -25,5 2,2

Summa  verksamheter -3 208,0 -4 759,9 -4 720,2 1 546,3 1 586,0 -3 213,6 -5,6

Finansförvaltningen 3 226,7 -247,0 -273,2 3 594,0 3 487,7 3 347,0 120,3

Totalt 18,7 -5 006,9 -4 993,4 5 140,3 5 073,7 133,41 114,72

1)  = Årets resultat, dvs förändringen av eget kapital

2)  = Driftbudgetens avvikelse

Ekonomisk redovisning

Beslut/Ändamål Berörd nämnd/styrelse Belopp, tkr Tidpunkt
Över-/underskottshantering TN, KS, BUN, Finansförvaltningen -15 335 KF 2020-04-27, §40

Beslut tagna som omdisponerats från kommunstyrelsens oförutsedda medel 2020 (vid årets början budgeterade på finansförvaltningen)

Beslut/Ändamål Till Nämnd/styrelse Belopp, tkr Tidpunkt
Uppräkn Tätortsbidrag KS 60 KS 190327, §80 
Kapacitetsutredningar KS 600 KS 191120, §244 
Samord måltidsorg KS 200 KS AU 191106, §124 
Stadsfest 2020 KS 300 KS AU 200115, §1
Sponsorbidrag KS 165 KS AU 200212, §16 
Budget och finansiering av kontaktcenter KS 1 343 KS 200401, § 58 
Foliering av elskåp TN 55 KS AU 200417, §37 
Skötsel av badplatser 2020 (ordförandeförslag) KFN 425 KS 200429, §74
Tillfälligt stöd till föreningar beaktat de utmaningar som covid-19 innebär KS 500 KS AU 200622, § 91 
Genomlysning av socialnämndens verksamhet KS 350 KS AU 200622, § 90
Åtgärda slitage enligt överenskommelse, Arkelstorps-Rättelövs samfällig-
hetsförening

TN 100 KS AU 200819, §94

Sanering förskola västra HLM TN 426 KF 200928, §111
Stadsfest 2020 KS -300 KS AU 200115, §1

Budgetbeslut för 2020 tagna efter kommunfullmäktiges  
beslut om strategisk plan med budget 2020-2022
Driftbudget

Över-/underskottshantering 2020
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Övriga omdisponeringar under 2020 från anslag som från årets början budgeterats på finansförvaltningen

Beslut/Ändamål Till Nämnd/styrelse Belopp, tkr Tidpunkt
Interna lokalvårdskostnader 2020 Samtliga 1 613 Ekchef delegation
Internhyreskostnader 2020 Samtliga 12 553 Ekchef delegation
Budgetkompensation för löneökningar 2020 Samtliga 42 118 Ekchef delegation
Revidering av lokalvårdskostnader 2020 Samtliga 897 Ekchef delegation
Revidering av internhyreskostnader 2020 Samtliga 828 Ekchef delegation
Budgetkompensation för löneökningar 2019, vårdförbundet BUN, ON 1 595 Ekchef delegation
Kompensation anslagstyp 1 Samtliga förutom SN 48 277 Ekchef delegation
Upplösning statlig infrastruktur TN 2 400 Ekchef delegation
Höjd arbetsgivaravgift Samtliga 17 245 KF 200127, §12
Riva byggnader+anlägga tillf p-plats godsmagasinet TN 3 250 KS 200429, §74
Nytt tillskott ny nämnd, AMN AMN 26 500 KF 200608, §72
Ökade driftkostnader Fyrklövern TN, BUN 1 422 KS 201209, §229
Extra julgåva till kommunens samtliga anställda Samtliga 1 515 KS 201209, §237
Ökade driftkostnader branden Godsmagasinet KFN 128 KS AU 210120, § 5

Budgettillskott finansierade via minskning av budgeterat årets resultat under 2020

Beslut/Ändamål Till Nämnd/styrelse Belopp, tkr Tidpunkt
Utökad budget för AME 2020 AMN 1 200 KF 200427, §43
Nytt tillskott ny nämnd, AMN AMN 11 548 KF 200608, §72
Tillköp av stadsbuss linje 3 på 960 tkr återförs  
till årets resultat mht ny bussgata i Stoby

KS -960 KS 200610, §112

Ekonomisk redovisning

Investeringsredovisning, mnkr Budget Redovisning Avvikelse Redovisning

Nämnd/styrelse 2020 2020 2020 2019

Kommunstyrelse -138,6 -118,7 19,9 -197,1

Teknisk nämnd -401,3 -257,8 143,5 -192,7

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0

Arbetsmarknadsnämnd -2,4 -0,3 2,1 -0,4

Kultur- och fritidsnämnd -1,9 -1,8 0,1 -1,1

Barn- och utbildningsnämnd -13,4 -12,2 1,2 -10,1

Socialnämnd -0,9 -0,9 0,0 -0,5

Omsorgsnämnd -3,6 -1,6 1,9 -4,5

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd -0,4 -0,2 0,1 -0,8

Totalt -562,4 -393,5 168,8 -407,1

 - varav bruttoinvesteringar -562,4 -393,5 168,8 -419,1

 - varav försäljning av anläggningstillgångar 0 0,0 0,0 12,0

Förutbetalda investeringsinkomster (skuldbokförda)

Budget Redovisning Avvikelse Redovisning

Nämnd/förvaltning 2020 2020 2020 2019
Kommunstyrelse 0,0 19,6 19,6 26,8

Teknisk nämnd 0,0 6,7 6,7 2,2

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,4

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 0,0 0,1 0,1 0,1

Totalt 0,0 26,8 26,4 29,2

Nettoinvesteringar (bruttoinvesteringar- 
förutbetalda investeringsinkomster) -562,4 -366,8 195,6 -390,0
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Ekonomisk redovisning
Driftredovisning/Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse Belopp, tkr
Kommunstyrelsen 9 089
Tekniska nämnden 80 301
Barn- och utbildningsnämnden 355
Summa 89 745

Nämnd/styrelse Belopp, tkr
Kommunstyrelsen -250
Tekniska nämnden 250
Summa 0

Nämnd/styrelse Belopp, tkr
Tekniska nämnden 70 600
Summa 70 600

Nämnd/styrelse Belopp, tkr
Kommunstyrelsen 15 040
Tekniska nämnden, omdisponering  
från projekt ombyggnation HTS

-15 040

Summa 0

Nämnd/styrelse Belopp, tkr
Kommunstyrelsen -2 413
Arbetsmarnasnämnden 2 413
Summa 0

Budgetbeslut avseende investering för 2020 tagna efter kommunfullmäktiges 
beslut om strategisk plan med budget 2020-2022

Över-/underskottshantering 2020, KF 200427, §40

Ombyggnad kontaktcenter, KSAU 191126, §141-142

Förvärv havremagasinet, KF 191209, §296

Utökad budget fiberprojekt, KF 200831, §94

Överflytt investeringsmedel till AMN, KS 200902, §139

Bolag
De investeringsprojekt som kommunfullmäktige under året har 
beslutat om är dels att HIBAB eller dess dotterbolag Norra Station 
AB får investera maximalt 100 mnkr avseende nybyggnad av 
hus M4 på Norra Station och dels att Hässleholm får uppta lån 
maximalt på 100 mnkr för byggnation av bostäder på Wendes 1, på 
Garnisionsområdet.
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Översikt fleråriga  
investeringsprojekt, mnkr INVESTERINGAR HITTILLS INVESTERINGAR TOTALT

Från projektstart t o m 2020 Totalt för HELA investeringsperioden

Budget Redov. Avvik. Bu./plan Redov  
tom 2020

Prognos  
rest. 

period
Total 

prognos Avvik.

Kommunstyrelse
Fiber till Stadsnätet 518,9 514,5 4,4 711,8 514,5 197,3 711,8 0,0

Summa 518,9 514,5 4,4 711,8 514,5 197,3 711,8 0,0

Teknisk nämnd
Energisparprojekt 14,7 11,7 2,9 14,7 11,7 0,8 12,5 2,1

Stadsutveckling 28,1 28,1 0,1 28,1 28,1 0,0 28,1 0,1

Gångbro Vinne å 2,0 1,8 0,2 2,0 1,8 0,0 1,8 0,2

Pistolskyttebanan 3,0 1,7 1,3 3,0 1,7 1,3 3,0 0,0

Ombyggnad Jacobsskolan, etapp 2 118,0 118,1 -0,1 118,0 118,1 0,0 118,1 -0,1

Ny förskola Hässleholm 39,8 35,9 3,9 39,8 35,9 0,0 35,9 3,9

Badhus 2,0 2,1 -0,1 2,0 2,1 0,0 2,1 -0,1

Ny förskola Sösdala 34,4 34,7 -0,4 34,4 34,7 0,0 34,7 -0,4

Bostad 2 brukare 7,6 7,6 0,0 7,6 7,6 0,0 7,6 0,0

Ny brandstation Sösdala 13,0 8,1 4,9 16,3 8,1 8,2 16,3 0,0

HTS ombyggnad ventilation och renovering 45,1 32,3 12,8 88,0 32,3 56,9 89,2 -1,2

Stadsutveckling etapp 2 4,0 2,1 1,9 4,0 2,1 1,9 4,0 0,0

Av- och pålastning Kulturhuset 2,5 0,1 2,5 2,5 0,1 0,4 0,5 2,1

Brandstation Bjärnum Omby 4,5 4,3 0,2 4,5 4,3 0,0 4,3 0,2

Grönängsskola Ny förskola+Idrottshall 65,0 19,0 46,0 178,8 19,0 159,8 178,8 0,0

Ny förskola västra Hässleholm 23,0 5,1 17,9 50,4 5,1 45,3 50,4 0,0

Ungdomens Hus 3,0 0,1 2,9 3,0 0,1 2,9 3,0 0,0

Bjärnum Skola, om- och tillbyggnad 6,5 1,5 5,0 66,5 1,5 65,0 66,5 0,0

Ballingslöv skola ombyggnad 4,0 0,2 3,8 20,8 0,2 20,6 20,8 0,0

Tormestorp förskola, nybyggnation 4,0 2,2 1,8 42,5 2,2 42,3 44,5 -2,0

Linnéskolan Idrottshall 8,0 0,3 7,7 8,0 0,3 7,7 8,0 0,0

Ombyggnad Mekanikerskolan 30,2 31,1 -0,9 30,2 31,1 0,0 31,1 -0,9

Summa 462,3 347,9 114,4 765,0 347,9 413,2 761,1 3,9

Totalt fleråriga projekt 981,2 862,5 118,7 1 476,8 862,5 610,5 1 473,0 3,9
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Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att kom-
munfullmäktige i strategisk plan med budget anvisar resurser till 
kommunstyrelsen och nämnderna för drift av verksamheten samt 
för investeringar. Strategisk plan med budget beslutas av kommun-
fullmäktige varje år i juni. Nämnderna och kommunstyrelsen ska 
därefter inom ramen för anvisade medel upprätta och besluta om 
specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden senast den 
30 november året innan budgetåret.
 
Driftbudget
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva 
de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att 
anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av 
taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt 
ut. Nettoanslagen binds av kommunfullmäktige på nämndsnivå. 
Omdisponering av anslag mellan nämnder samt tilläggsanslag kan 
beslutas under året. Följande gäller kring omdisponeringar och 
tilläggsanslag:

Omdisponering
• Omdisponering mellan kommunstyrelsen (gäller även fi-

nansförvaltningen) 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 beslu-
tas av kommunstyrelsen upp till 5 mnkr.

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 lag-
stadgade krav kan kommunfullmäktige 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 medel. 

• Finansiering av eventuella tilläggsanslag på driften genom 
minskning av budgeterat årets resultat beslutas av kommunsty-
relsen upp till 1 mnkr.

Driftbudgeten har en treårig planeringshorisont, där det första året 
utgör budgetåret och de därefter följande åren utgör planeringsår. 
En nämnds positiva samt negativa budgetavvikelser kan överfö-
ras till kommande budgetår. Huvudprincipen är att nämnderna 
ska förklara över- och underskott gentemot budget noggrant och 
motivera sitt förslag till hantering av överskott och underskott. 

Upplysning om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad

Kommunfullmäktige beslutar om över- och underskottshanteringen 
i mars. Överskott som överförs till efterföljande års driftbudget får 
inte användas till permanent nivåhöjning.

Investeringsbudget
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje 
enskilt investeringsprojekt. Vissa nämnder tilldelas ospecificerat in-
vesteringsanslag. Investeringsbudgeten har en treårig planeringsho-
risont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande 
åren utgör planeringsår. I samband med beslut om investering 
tas också beslut om huruvida budgetkompensation för framtida 
kapitalkostnader och övriga driftkostnader ska utgå eller inte. 
Beslutet tas med olika anslagstyper. Investeringar med anslagstyp 1 
innebär att nämnderna/kommunstyrelsen får budgetkompensation 
för framtida kapitalkostnader samt för övriga driftkostnader. För 
investeringar med anslagstyp 2 utgår ingen budgetkompensation 
för framtida kapitalkostnader och övriga driftkostnader.

Omdisponering av anslag mellan investeringsprojekt samt tillägg-
sanslag kan beslutas under året. Följande gäller kring omdispone-
ringar och tilläggsanslag:

Omdisponeringar
• Omdisponering mellan investeringsprojekt mellan kommun-

styrelsen 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 kommun-
styrelsens 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 investe-
ringsprojekt. Kommunstyrelsen beslutar även om anslagstyp i 
samband med beslut om omdisponeringen.

• Omdisponering från investeringsbudget till driftbudget beslu-
tas 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 lag-
stadgade krav kan kommunfullmäktige i undantagsfall besluta 
om tilläggsanslag. 

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

Ekonomisk redovisning
Driftredovisning/Investeringsredovisning
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En nämnds positiva samt negativa budgetavvikelser kan överföras 
till kommande budgetår. Huvudprincipen är att nämnderna ska för-
klara över- och underskott gentemot budget noggrant och motivera 
sitt förslag till hantering av överskott- och underskott. Kommun-
fullmäktige beslutar om över- och underskottshanteringen i mars.

Kommunala bolag
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan be-
slut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt fattas.

Upplysning om tillämpade 
internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla styrelsens/
nämndernas ekonomiska relation till sin omvärld, där de andra 
nämnderna utgör en del av omvärlden. Det innebär att driftredovis-
ningen innehåller kommuninterna poster, såsom köp och försälj-
ningar mellan nämnder. Resultaträkningens intäkter och kostnader 
har exkluderats från kommuninterna poster. 

Det finns poster i driftredovisningen som simulerats kalkylmässigt. 
Dessa poster är följande:

• Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension 
och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt och uppgick 
2020 till 40,15 procent av lönekostnaden för anställda mellan 
19-65 år. För övriga anställda 15,81 procent. 

• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet 
kapital. Avskrivningar beräknas enligt rak nominell metod, 
vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning av 
anläggningstillgångens anskaffningsvärde. Som ersättning för 
använt kapital belastas verksamheterna med internränta på 
bokförda värden för investeringar. Internräntan beräknas på 
anskaffningsvärdet reducerat med avskrivningar. Internräntan 
följer SKR:s rekommendation, vilken var 1,50 procent för 
2020. Kapitalkostnaderna påförs från och med månaden efter 
ianspråktagandet av investeringen. 

Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens  
samband med årsredovisningens övriga delar

DRIFTREDOVISNING
Nämnd/styrelse Intäkt Kostnad

Kommunstyrelse

Teknisk nämnd

Kommunrevision

Arbetsmarknadsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Omsorgsnämnd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd

Avgår: Interna poster

Summa enligt driftredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING
Nämnd/styrelse Utgift

Kommunstyrelse

Teknisk nämnd

Kommunrevision

Kultur- och fritidsnämnd

Arbetsmarknadsnämnden

Barn- och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Omsorgsnämnd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnd

Summa enligt investeringsredovisning

RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter och generella bidrag och utjämning

Verksamhetens resultat

Finansnetto

Extraordinära poster

Årets resultat

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Eget kapital

Skulder

KASSAFLÖDESANALYS
Löpande verksamhet

Investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet

Utbetalning till infrastruktur

Årets kassaflöde
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Verksamhetsberättelse
Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har fokuse-
rat på att leda och samordna kommunens 
insatser för att begränsa smittspridningen. 
Europaforum och flera andra uppskattade 
evenemang genomfördes 2020 i digital form.

Året som gått
Gemensamt ansvar  
att hantera pandemin
Coronapandemin har förändrat förutsätt-
ningarna för kommunens verksamheter. 
Planerade aktiviteter har ställts in eller 
skjutits på framtiden. Kommunledningsför-
valtningen har lett och samordnat anpass-
ningen till gällande rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten. Kommunens 
krisledningsorganisation är aktiverad sedan 
den 11 mars. Kommunikationsenheten 
har samordnat kommunikationsarbetet, 
publicerat rekommendationer, informerat 
om smittläget i kommunen, berättat om hur 
verksamheter påverkas och gjort omvärlds-
bevakning. Syftet har främst varit att medar-
betare och kommuninvånare ska få kunskap 
för att kunna vidta rätt åtgärder och för att 
undvika smittspridning, men också för att 
minska oro och rykten.

Gemensamt ansvar att begränsa 
pandemins effekter

Med distans men nära  
företag och samhälle
Tillväxtavdelningen arbetar med och för 
företag, organisationer och föreningar för 
att ytterligare förbättra förutsättningarna 
för utveckling i näringsliv och samhälle. 
Covid-19-pandemin förändrade radikalt 
förutsättningarna samtidigt som nya behov, 
utmaningar och möjligheter har uppstått.

Ett handlingsprogram för att motverka 
pandemins effekter för företag och fören-
ingar har tagits fram, uppdaterats och följts 
upp. Via kommunens hemsida, Facebooksi-
dan “Hässleholm gillar företag”, tidningen 
Affärsliv med mera, har tillväxtavdelningen 
kontinuerligt uppdaterat och delat infor-
mation till näringslivet om insatser och 
åtgärder kopplat till det aktuella läget. Det 
Leaderfinansierade projektet Hässleholms 
Entreprenörsmiljö, Business Class, ställde 
om sin verksamhet till digitala evenemang 
med fokus på information och kompetens-
utveckling till näringslivet.

Galakväll digitalt
För att uppmärksamma Hässleholms 
duktiga företagare genomfördes Hässle-

”Ett handlingsprogram för att 
motverka pandemins effekter för 
företag och föreningar har tagits 
fram, uppdaterats och följts upp” 

Ansvarsområde: 

Kommunledningsförvaltningen är kom-
munstyrelsens organ för ledning, tillsyn 
och samordning. Kommunledningsför-
valtningen består av åtta avdelningar 
och ansvarar för övergripande utveck-
lingsfrågor och gemensamma funk-
tioner inom ekonomi, personal, kansli, 
IT, fiber, tillväxt, kommunikation och 
integration. Räddningstjänsten ansvarar 
för olycksförebyggande samt skadeavh-
jälpande verksamhet. I förvaltningens 
uppdrag ingår strategisk planering, 
omvärldsbevakning och genomförande 
av kommunövergripande beslut och 
projekt. Verksamheten omfattar bland 
annat EU-frågor, juridiskt stöd, budget, 
bokslut, upphandling, personalpolitik, 
arkiv, infrastruktur, näringsliv, turism, 
marknadsföring, kommunväxel och 
kontaktcenter.

+

Samhällsservice 
av hög kvalitet

Hög livskvalitet för 
kommuninvånarna 

--

God ekonomi Attraktiv arbetsgivare

--

+

+

Måluppfyllelse

Hållbar produktion 
och konsumtion

Panelsamtal om USA-valet med Helené Fritzon (S), Elizabet Walentin, Maria Strömvik och moderator Heidi Avellan under 
Europaforum den 27 november. Foto: Sofia Stridsberg

- +

+
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Dekaler med kommunikation om pandemin har varit en del av kommunens arbete för att 
begränsa smittspridningen. Foto: Hässleholms kommun, kommunikationsavdelningen.

holm Galakväll 2020 i en digital tappning och uppskattades av både 
publik och pristagare. 

Kampanjer om lokala besöksmål
Med anledning av covid-19 har fokus lagts på lokala och regionala 
kampanjer för att tipsa om besöksmål i kommunen. I samarbete 
med Skåne nordost-kommunerna gjordes en artikel i sommartid-
ningar med tips på kända och okända pärlor.

Europeiska språkdagen
Den Europeiska språkdagen uppmärksammades mellan den 25-28 
september genom arrangemang av Europa Direkt Hässleholm. To-
talt fick 370 elever och lärare lyssna på 20 internationella studenter 
som berättade om sitt språk och sin kultur. Europa Direkt arrang-
erade även ett flertal aktiviteter som EU-föreläsningar för skolklas-
ser, filmer om EU-projekt för unga i Skåne samt frukostseminarier 
om möjligheter till EU-finansiering tillsammans med EU-kontor 
Skåne Nordost. 

Digitalt Europaforum
Europaforum Hässleholm genomfördes digitalt den 27 november 
med sändning från Röda Sa-longen i Kulturhuset. Cirka 2 300 per-
soner beräknas ha följt direktsändningen av forumet på Youtube. 
Årets teman var covid-19, USA-valet, klimatfrågor, budget samt 
rättsstatsprincipen, allt från ett europeiskt perspektiv. 

Prisbelönt kommunikation
Boken #mitthässleholm, med instagrambilder från flera olika delar 
av Hässleholms kommun, vann Publishingpriset 2020 i kategorin 
destinationsguider. Både medarbetare och medborgare har bidragit 
med bilder och berättelser till boken. Syftet med #mitthässleholm 
är att lyfta fram olika sidor av kommunen, väcka nyfikenhet och bi-
dra till stolthet över platsen. Kommunikationsenheten har i samma 
syfte tagit fram flygfilmer från de större tätorterna för att kunna 
visa upp skiftande miljöer i kommunen. En större översyn och 
uppdatering av kommunens webbplats hassleholm.se har inletts. 
Det handlar i första hand om att se över innehållet så att sajten blir 
aktuell, tillgänglig och målgruppsanpassad. I ett senare skede ska 
även designen förändras.

Start för kontaktcenter i tätorterna
Under året har medborgarserviceenheten startat ett kontaktcenter 
med verksamhet i tätorterna. Kontaktcentrets syfte är att öka servi-
cenivån till medborgarna samt frigöra resurser för förvaltningarna.

Kommunens fibernät
Utbyggnaden i kommunens tätorter håller på att avslutas samtidigt 
som utbyggnaden på glesbygd har påbörjats. Per den 31 december 
hade projektet 6 603 villaavtal och 222 företagsavtal. Totalt var  
7 127 anslutna till nätet inklusive 162 kommunala anslutningar.

Stora upphandlingar
Under året har det genomförts olika typer av upphandlingar för ett 
uppskattat värde på 350 miljoner fördelat på cirka 45 upphandling-
ar. Det är något färre antal än föregående år, men med högre värde 
samt att det har varit några upphandlingar som tagit mer resurser i 
anspråk. Det har till exempel upphandlats ett ramavtal, Licens- och 

digitaliseringspartner, som har till syfte att stötta verksamheterna i 
införande av nya mjukvaror och ny teknik. Under året har även den 
samordnande upphandlingen för sju kommuner avseende livsmedel 
startats upp.

Upphandling av skyddsutrustning
På grund av situationen med pandemin har upphandlingsenhe-
ten arbetat intensivt med att se till så att skyddsutrustning som 
uppfyller samtliga krav på produkter och tillverkningsprocesser 
har kunnat levereras till omsorgsförvaltningen trots att det varit en 
internationell bristsituation. 

Nytt ekonomi- och e-handelssystem
Ett nytt ekonomi- och e-handelssystem, Unit4 Business World, har 
driftsatts från och med den 1 april. Införandet har dock varit en 
tuff  uppgift och leveransgodkännande gjordes först den 30 septem-
ber. I samband med bytet har mycket förberedelser lagts på översyn 
av kontoplan och övriga koddelar med sikte på standardisering och 
effektiva rutiner. 

IT-miljöns betydelse i pandemin
Övergången från att arbeta på kontoret med full tillgång till filer, 
verksamhetssystem, nätverk och allt annat som man som användare 
tar för självklart i IT-miljö, till att arbeta i hemmet har inneburit en 
hel del utmaningar. Med den IT-miljö som finns idag har pande-
mins effekter kunnat begränsas. Som exempel har Hässleholms 
kommun under året haft återkommande krisledningsstab, genom-
fört en mycket uppskattad chefsdag och även lyckats hålla det kom-
munfullmäktigesammanträde där budgeten avhandlades digitalt.

”Med den IT-miljö som finns idag har pande-
mins effek-ter kunnat begränsas” 

2 meter 

-kommun 
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Kompetensförsörjning
HR-enheten har under året varit motor i arbetet med att ta fram 
kompetensförsörjningsplaner i samtliga förvaltningar. Dessa ligger 
nu till grund för en kommunövergripande plan över de insatser 
som ska göras för att möta kompetensutmaningen.

Ett exempel på konkret arbete är det förslag till rekrytering av 
räddningspersonal i beredskap som tagits fram tillsammans med 
räddningstjänsten. 

Arbetsmiljön hemma och på jobbet
Den snabba ökningen av distansarbete på grund av Folkhäl-
somyndighetens rekommendation för minskad smittspridning 
ställer nya krav på ledarskapet. Att vara en närvarande chef, att 
ha tydliga mål och uppföljningar av medarbetarens insatser ser 
annorlunda ut när stora delar av personalen arbetar på annan plats. 
Stödmaterial för chefer, arbetsgrupper och medarbetare har tagits 
fram för att underlätta dialog och säkerställa en god arbetsmiljö 
även i hemmiljö.

Arvodesprocessen
Lönemodulen i Troman har börjat användas. Systemet underlättar 
processen för rapportering och utbetalning av arvode till förtro-
endevalda. Det har även gjorts en översyn av arvodesreglementet 
i samarbete mellan kansliavdelningen, ekonomiavdelningen och 
personalavdelningen. Det nya reglementet börjar gälla från och 
med den 1 januari 2021.

Samverkan inom räddningstjänsten
I slutet av året togs det strategiska beslutet att gå samman genom 
avtal med Osby kommuns räddningstjänst med start år 2021. Sam-
gåendet med Osbys räddningstjänst skapar en starkare organisation.

I april driftsattes den gemensamma övergripande systemledning-

en och utalarmeringen i Skåne nordost. Utalarmeringen och ledning-
en av räddningstjänstens resurser från den gemensamma centralen 
medför en bättre ledning med lokalkännedom om kommunen.

Måluppfyllelse
Samlad bedömning av måluppfyllelsen 
Måluppfyllelsen bedöms god inom samtliga övergripande mål.

Samhällsservice av hög kvalitet
Förutom ett gemensamt kontaktcenter arbetar kommunledningsför-
valtningen med att identifiera olika former för medborgarinflytande 
samt hur delaktigheten inom kommunens olika verksamheter kan öka. 

Det samlade NKI (nöjd kund index)-värdet som mäter hur 
företag i Hässleholm uppfattar kommunens myndighetsutövning 
har ökat från 68 till 72 under 2020. Flera aktiviteter och samarbeten 
pågår för att ytterligare förbättra kontaktvägarna inom kommunen 
och stärka nyföretagandet. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna
Räddningstjänsten arbetar bland annat för att erbjuda utbildning 
om verksamheten till förskolor och skolor. Riktade utbildningsin-
satser genomförs också inom ramen för SFI-utbildningen som ett 
led i att minska utanförskapet. 

Fortsatt arbete med #mitthässleholm i syfte att synliggöra kom-
munens olika delar och karaktär som del av en helhet.

God ekonomi
Inom ramen för det övergripande målet God ekonomi arbetar 
kommunledningsförvaltningen med en översyn av kommunens 
styrmodell i syfte att skapa en övergripande verksamhetsstyrning 
som bygger på ett mer förtroendefullt, systematiskt och effektivt 
mål- och utvecklingsarbete i kommunen. Under 2020 har bris-
ter och förbättringsområden i nuvarande modell identifierats. Ett 
kommunövergripande projekt med uppdrag att ta fram förslag till en 
förändrad modell har påbörjats och förväntas pågå under knappt ett år. 

Attraktiv arbetsgivare
HME-index (Hållbart Medarbetar – index) ökar på kommunled-
ningsförvaltningen och det pågår ett arbete med att tydligare koppla 
målen i verksamhetsplanen till avdelnings, enhets- och individnivå. 

Hållbar produktion och konsumtion
Förvaltningen bidrar till arbetet med Hållbar produktion och 
konsumtion genom minskad klimatpåverkan då användningen av 
tjänstecyklar och antalet digitala möten ökar samtidigt som körning 
av privata fordon i tjänsten minskar. 

Årets resultat
Resultatet för 2020 visade ett överskott på 7,0 mnkr.

Tillväxt och utveckling  +3,9 mnkr
Överskottet finns främst inom färdtjänst och inom busstrafik. 
Färdtjänst visar ett överskott på nära 1 mnkr. Budgetavvikelsen för 
seniorkort i kollektivtrafiken är +1,1 mnkr. Dessa kostnader har va-
rit svårprognostiserade. Avvikelserna kan till stor del förklaras av att 
resandet minskat på grund av pandemin. Avvikelsen för Europafo-
rum är +500 tkr till följd av att arrangemanget genomfördes digitalt.

Lärare och internationella studenter på Frostaskolan i Hörby den 28 september i samband 
med den Europeiska språkdagen. Foto: Europa Direkt Hässleholm

”Stödmaterial för chefer, arbetsgrupper och 
medarbetare har tagits fram för att underlät-
ta dialog och säkerställa en god arbetsmiljö 
även i hemmiljö” 

Verksamhetsberättelse
Kommunledningsförvaltningen
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Administrativ ledning  +1,7 mnkr
På grund av det svåra ekonomiska läget har man inom gemensam 
ledning haft en restriktiv hållning vad gäller konsultarvoden och 
resor. Detta har inneburit ett överskott med +1,2 mnkr. Resterande 
överskott avser projektet Nya stambanor som inte genomfört allt 
utredningsarbete som budgeterats vilket beror på yttre omständig-
heter med flera externa aktörer som påverkar det omfattande och 
över tid utsträckta projektet.

Politisk ledning  +1,3 mnkr
På grund av det rådande krisberedskapsläget till följd av pandemin 
ställdes kommunfullmäktige i mars in. Vårens resterande möten och 
tre av höstens möten genomfördes med reducerat antal ledamöter 
vilket påverkar resultatet positivt.

Ekonomiadministration  +1,3 mnkr
Överskottet beror främst på en vakant ekonomtjänst samt att 
kostnaderna inom fastighetsstrategi är lägre på grund av tjänstle-
dighet del av år. Ökade kostnader i samband med införande av nytt 
ekonomisystem minskar överskottet.

Personaladministration och facklig verksamhet +1,2 mnkr
Flera av personalavdelningens verksamheter visar överskott. På 
grund av pandemin har vissa aktiviteter inte kunnat genomföras en-
ligt plan, bland annat inom ledarutveckling och företagshälsovård. En 
positiv avvikelse finns även på lönekostnader på grund av vakanser.

Kommunens fibernät  -2,9 mnkr
Driftsresultatet visar på ett underskott på -2,9 mnkr. 1,4 mnkr av 
dessa beror på en korrigering av kapitalkostnaderna i samband med 
migreringen till det nya ekonomisystemet. Resterande 1,5 mnkr 
beror i första hand på att det ligger en eftersläpning på anslut-
ningsavgifter och löpande intäkter för tjänster samt en ackumule-
rad försening av projekten. Detta påverkar i sin tur försäljning av 
grossistfiber, aktivering och återperiodisering av investeringar och 
anslutningsavgifter.

Räddningstjänst  +0,3 mnkr
Resultatet blev mer positivt än förväntat.  Personalkostnaderna 
blev lägre med anledning av försäljning av tjänster (räddningschef), 
vakanser samt inställda övningar på grund av covid-19.

Överförmyndarnämnd  -0,8 mnkr
Överförmyndaren visar ett underskott på -0,8 mnkr som till större 
delen beror på att verksamheten sedan några år tillbaka har haft 
stora volymökningar av ärenden som inte rör ensamkommande 
barn. Det finns även ett fåtal ensamkommande barn kvar inom 
verksamheten som inte har uppehållstillstånd och för vilka man 
haft kostnader för under året, eftersom ersättning från Migrations-
verket inte längre utgår. 

Investeringar  +19,9 mnkr
Flera projekt visar överskott. Av årets budget för oförutsedda 
investeringar har 0,5 mnkr använts vilket innebär ett överskott på 
9,5 mnkr. Projekt inom IT-verksamheten har ställts in på grund av 
pandemin. För IT har begränsningarna framför allt gällt investe-
ringar inom omsorgsförvaltningen. Inom barn- och utbildnings-

förvaltningen har projekt kunnat fullföljas i högre grad. IT-projekt 
gällande iPads och Chromebooks inom skolan har dock stora över-
skott, sammanlagt +4,0 mnkr, på grund av att behovet varit mindre 
än beräknat. En del projekt inom säkerhetsverksamheten har ställts 
in med anledning av pandemin och visar sammanlagt ett överskott 
på +1,8 mnkr, varav 0,5 mnkr avser Jacobsskolan, 

Vid årets slut återstod 4,3 mnkr av fiberprojektets budget vilket 
främst beror på att anbuden på vissa planerade utbyggnadsområ-
den har varit för höga jämfört med budget och att byggstarter har 
försenats. Fiberprojektet pågår över ett flertal år och ett flytande 
behov av investeringsmedel mellan åren är att vänta beroende på 
variationer i utbyggnadstakten.

Utveckling på sikt
Effektivisering av kommunens lokalbestånd
I den strategiska planen 2020-2022 med Budget 2020 och flerårs-
plan 2021-2022 beslutades om följande inriktningsmål: Hässle-
holms kommun ska ha ett effektivt lokalutnyttjande. Dessutom be-
slutades att det under planperioden skulle ske en budgetreducering 
motsvarande 27 mnkr för effektivisering av fastighetsbeståndet. 
Under december startades ett projekt för att ta fram ett åtgärdspro-
gram för att effektivisera kommunens lokalbestånd. Åtgärdspro-
grammet ska lämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den 28 
april 2021. 

Digitala politiska möten
Förutsättningar för att anordna samtliga möten digitalt med politi-
ken ska undersökas och digitala möten ska ersätta fysiska möten där 
det är möjligt och i den utsträckning som krävs.

Övergripande administrativa processer
Under det kommande året kommer kansliavdelningen att medverka 
i utredningar av olika administrativa processer. Det gäller främst 
övergripande processer inom arvoden, registratur och nämndsad-
ministration.

VERKSAMHETSMÅTT 2020 2019

Information och kommunikation

Antal ärenden i IT-servicedesk 20 141 22 739

Antal besök på kommunens  
hemsida och intranät 2 567 000 2 468 000

Antal följare på kommunens Facebooksida 6 689 5 576

Antal följare av kommmunens Instagram 3 956 3 150

Räddningstjänst

Beviljade dispenser egen sotning 7 8

Antal tillsyner LSO och LBE 126 137

Antal utryckningar 981 1 102

Antal utbildade i brandkunskap alt sjukvård 1452 2 984

Antal tillstånd för brandfarlig och explosiv vara 21 16
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”När andra tvingades att ställa in 
eller att ställa om, kunde förvalt-
ningen fortsätta att ställa upp” 

Mycket var nytt detta år. Covid-19 viruset 
innebar att nya arbetsrutiner fick tas fram 
och digitala möten blev vardag. Ett snurrigt 
år blev kanske ännu lite snurrigare, men 
säkrare, när en ny rondell vid Belevägen 
färdigställdes.

Året som gått
Tekniska förvaltningens verksamhet på-
verkades på flera sätt av covid-19. En stor 
utmaning låg i att säkerställa personalens 
arbetsmiljö samtidigt som förvaltningens 
viktiga samhällsuppdrag skulle utföras på 
ett tryggt och serviceinriktat sätt. Inom 
lokalvården behövde flera förändring-
ar genomföras. Som ett led i att minska 
smittspridning fick utökade insatser och nya 
städrutiner snabbt implementeras. Desin-
fektering av beröringsytor som ledstänger 
och handtag blev nya arbetsmoment och 
städfrekvensen för toaletter och hygienut-
rymmen ökades. Ett stort beröm ska ges 
till förvaltningens engagerade medarbetare 
som med gott föredöme hanterade de nya 
förutsättningarna.

Bygg- och anläggningsprojekt
Projektverksamheten präglades i år främst 
av alla nya entreprenadstarter. De mest 
omfattande var om- och tillbyggnaden av 
Grönängsskolan, ny förskola vid västra 
Hässleholm, ny brandstation i Sösdala och 
den stora renoveringen av Tekniska skolan. 
Av de projekt som färdigställdes märktes 
om- och tillbyggnaden av Jacobsskolan 
samt ombyggnationen av brandstationen i 
Bjärnum. På anläggningssidan färdigställdes 
Belerondellen. Entreprenaden inkluderade 
även säkerhetsåtgärder samt ny toppbelägg-
ning längs hela Stobyvägen. Flertalet rondel-
ler har även pyntats i samband med högtider, 
bland annat försågs Sjörrödsrondellen och 
rondellen vid Grönängsplan med en vacker 
påskprakt, skapat av återvunnet material. 

Under året blev också projektet med 
GC-väg längs Sonetorpsgatan klart, vilket 
omfattade förbättrad trafiksäkerhet för elev-
er vid Grönängsskolan. Liknande åtgärder 
genomfördes även längs Trebackalånggatan.

Miljöarbete
Flera olika miljöprojekt genomfördes under 
året. Bland annat revs och sanerades fem 

Ett år med nya rutiner

Verksamhetsberättelse
Teknisk nämnd

byggnader runt om i kommunen. De mest 
uppmärk-ammade var rivningarna av det 
brandhärjade Godsmagasinet och Matts-
sons gamla möbelfabrik i Bjärnum. Den 
gamla fabriksbyggnaden vittnade om en 
svunnen tid då möbelindustrin var starkt 
förknippad med orten. Även om byggnaden 
bar en historisk glans var den framför allt 
miljöfarlig, otrygg och skamfilad. Under 
året fortgick också arbetet med utbyte av 
äldre belysningspunkter. Över 350 belys-
ningspunkter i Bjärnum, längs Helsingborgs-
vägen och Vankivavägen byttes till nya och 
mer energibesparande LED-armaturer.

Samlad måluppfyllelse
Måluppfyllelsen bedöms god för samtliga 
övergripande mål. 

Samhällsservice av hög kvalitet
Under året har förvaltningen fördjupat 
arbetet med interna kundmöte och kund-
uppföljningar. Syftet är att säkerställa hög 
kvalitet, verka förebyggande och utveckla 
uppdraget. För medborgaren har fokus 
varit förbättrad tillgänglighet. I kommunens 
årliga servicemätning, där svarsfrekvensen 
på inkomna samtal mäts, var resultatet 67 
procent besvarade samtal inom 60 sekunder 
och 92 procent inom 120.

Hög livskvalitet för kommuninvånarna
Arbetet med att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter fortsatte under året. 
Olycksstatistik från Trafikanalys, som har 
till uppgift att utvärdera och analysera 
effekter av genomförda åtgärder inom 
transportområdet, uppvisade en tydlig 
nedgång av antalet döda och skadade. Totalt 
var minskningen hela 16 procent jämfört 
med föregående femårsintervall. Under 
året har även trygghetsskapande åtgärder 
med förstärkt belysning på otrygga platser 
genomförts och kommunens samtliga 
offentliga lekplatser har besiktigats.

God ekonomi
Förvaltningen visar ett överskott för 2020, 
vilket främst beror på betydligt lägre media-
kostnader än budgeterat. Avvikelsen från 
budget var därför större än uppsatt mål, 
även om det var på rätt håll. Under året har 
några få men större poster påverkat resul-

”Nu går Mattssons möbelfabrik i 
himlen in” 

Ansvarsområde: 

Tekniska nämnden ansvarar för tekniska 
och fastighetsrelaterade uppgifter inom 
mark- och exploatering, lokalförsörjning, 
genomförande av byggprojekt samt 
att verka för god trafiksäkerhet och bra 
trafikmiljö. I nämndens ansvar ingår drift 
och underhåll av gator, vägar, parker och 
övriga allmänna platser samt vakt-
mästerifunktioner och lokalvård.

+

+

Samhällsservice 
av hög kvalitet

Hög livskvalitet för 
kommuninvånarna 

--

-

God ekonomi Attraktiv arbetsgivare

-

+

+

Måluppfyllelse

Hållbar produktion 
och konsumtion

- +
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Kreativa parkgruppen skapade en vacker påskprakt av återvunnet material som stan inte 
tidigare sett maken till.

tatet både positivt och negativ. Bortsett från dessa uppvisades god 
följsamhet mot budget. Som ett led i att förbättra förvaltningens 
ekonomi har fokus legat på att se över avtal med olika entrepre-
nörer. Detta har inkluderat ett omtag av specificerade behov med 
utförande och kvalitet. 

Hållbar produktion och konsumtion
Under året genomfördes flera miljö- och energieffektiviseringspro-
jekt. Målet om installerad effekt från solceller på 30 kW nåddes inte 
riktigt, även om det var nära. På Österås IP uppfördes en anlägg-
ning om 25 kW. Den totala energianvändningen minskade med 2,6 
procent under året till 156 kWh per kvm. Anledningen tillskrivs i 
första hand mildare klimat och nedstängning av anläggningar. Även 
tidigare års energiprojekt har haft betydelse. 

Årets resultat
Resultatet för 2020 visade ett överskott på 4,7 mnkr, vilket främst 
berodde på lägre mediakostnad än prognostiserat. Störst negativ 
påverkan på resultatet hade förgävesprojektering vid Ekegården på 
5,2 mnkr samt förändrad redovisning av kostnader för detaljplaner 
på 3,8 mnkr. 

Gata- och parkavdelningen -6,3 mnkr
Exploateringsverksamheten, där förändrad redovisning av kostna-
der för detaljplaner, påverkade resultatet negativt med 3,8 mnkr. 
Även underskott för bidrag till enskilda vägar med 1,2 mnkr. Parke-
ringsverksamheten visade underskott på grund av höga intäktskrav. 
Dessutom minskade parkeringsintäkter med anledning av pandemin.

Fastighetsavdelningen +13,4 mnkr
Betydligt lägre mediakostnader än prognostiserat som visar ett 
överskott på 10 mnkr, dels på grund av mildare klimat dels lägre ef-
fektkostnader men även nedstängning av idrottsanläggningar var en 
bidragande orsak. Därtill lägre personalkostnader då återbesättning 
av vissa tjänster dragit ut på tiden. Byggprojekt visade ett överskott 
på 0,8 mnkr med anledningen av att många projekt resulterade i 
högre beläggningsgrad.  

Serviceavdelningen +1,0 mnkr
Utökade lokalvårdsinsatser och utökad textiltvätt åt kommunens 
verksamheter på grund av covid-19 resulterade i högre intäkter. Även 
en ökad andel föräldraledig personal påverkade resultatet positivt. 

Investeringar +143,5 mnkr
Byggprojektenheten lämnar ett överskott på 109,0 mnkr, dels 
beroende på försening av bygglov dels förlängd projektering med 
senare-lagd entreprenadstart. Störst avvikelse visar flerårspro-
jekt som ombyggnaden av HTS med 13,4 mnkr, ny förskola och 
idrottshall vid Grönängsskolan om 46,5 mnkr samt ny för-skola i 
västra Hässleholm på 17,8 mnkr. 

Exploateringsverksamheten står för 33,0 mnkr av överskottet. 
Många av exploateringsprojekten har försenats med anledning av 
omprioritering eller väntan på att detaljplaner vinner laga kraft. Det-
ta rör exempelvis projekten Kv. Paradiset/Vänhem med 3,1 mnkr, 
Björklunda med 4,9 mnkr samt Fanjunkaren och cirkulationsplats 
med 5,9 mnkr. Vidare har det beslutats att projekten Turbinen 1, 0,7 
mnkr och industriområdet Belevägen, 4,9 mnkr inte ska genomföras.

Utveckling på sikt
Utvecklingen går snabbt mot en mer digitaliserad och automatiserad 
verksamhet. Möjligheterna är många och potentialen stor, men det 
kräver tid för införande och implementering. Ny teknik innebär be-
hov av ny kunskap. I några fall behöver nya kompetenser rekryteras, i 
andra fall interna utbildningsinsatser. En avgörande faktor är förvalt-
ningens framtida kompetensförsörjning. Förvaltningen ser också en 
utmaning i det fortsatta arbetet med fördjupad kvalitetssäkring. Även 
här går utvecklingen mot digitaliserade ledningssystem. 
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Bostadsanpassningbidrag antal beslut1 132 106

Bostadsanpassningbidrag kostnader, tkr 2 494 3 169

Antal sålda villatomter 5 6

Antal sålda industritomter 5 7

Fastigheter

Administration, kr/m2 19,21 17,99

Uppvärmning, kr/m2 64,18 74,71

Vatten och avlopp, kr/m2 8,1 8,04

Underhåll, kr/m2 65,66 113,64

Lokalyta, egna lokaler, m2 342 928 347 352

Drift- och underhållskostnader (inkl. kapitalkostnader)

 - grundskola, kr/m2 753 757

 - gymnasieskola, kr/m2 509 532

 - förskola, kr/m2 1 217 1 165

 - särskilt boende, kr/m2 1 159 1 088

1. Antalet beslutade bostadsanpassningsbidrag för 2019 är korrigerad från 114 st 
till 106 st.
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Ansökan om ekonomiskt bistånd via  
e-ansökan minskade administrationen.  
Automatiseringen gjorde att personalen i 
stor utsträckning kunde utföra sina arbets-
uppgifter på distans. Försörjningsstöden  
planade ut och sjönk dessutom under  
senare delen av året.

Året som gått 
Samverkan för självförsörjning 
Integrationsenheten och försörjningsstöd-
senheten arbetar med att hjälpa enskilda 
medborgare till självförsörjning, till exempel 
genom samverkan med arbetsmarknadsen-
heten. Under tiden detta arbete pågår utgår 
individuella prövningar av inkomna ansök-
ningar om ekonomiskt bistånd. Enheterna har 
gemensamt upparbetade strukturer, rutiner 
och jourverksamhet och driver gemensamt ett 
kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsar-
bete. I den följande texten benämns enheterna 
som ekonomiskt bistånd i de fall som uppdra-
gen och arbetet är gemensamt.

Organisatorisk förändring under året 
Under första halvåret 2020 har det initiala 
mottagandet för ekonomiskt bistånd han-
terats av socialförvaltningens gemensamma 
mottagningsenhet. Den 1 juli gick ekono-
miskt bistånd och samtliga arbetsuppgifter 
som ingår i försörjningsstöd över till ar-
betsmarknadsförvaltningen. Även projektet 
”Hela familjen” samt dödsboanmälan och 
dödsboförvaltningen fördes över till den 
nybildade förvaltningen. Ekonomiskt bi-
stånd är kvar på samma adress som tidigare 
och delar lokaler med socialförvaltningen. 

Under våren har ekonomiskt bistånd 
arbetat intensivt med att säkerställa över-
gången till den nya organisationen från 
socialnämnden till arbetsmarknadsnämn-
den. Pandemin medförde stora förändringar 
i arbetssättet. Förra årets intensiva arbete 
med att införa både e-ansökan och robot 
har medfört att handläggningen av försörj-
ningsstöd kunnat genomföras med samma 
personalbemanning som innan pandemin, 
utan att handläggningstiderna har över-
skridits. De ansökningar som skickas in via 
e-ansökan förs över till verksamhetssyste-
met med hjälp av en robot, vilket har gjort 
att personalen i stor utsträckning har kunnat 

Verksamhetsberättelse
Arbetsmarknadsnämnd

Ansvarsområde: 

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar 
för vuxenutbildning, utbildning i 
svenska för invandrare, yrkeshögskola, 
arbetsmarknadsåtgärder samt ekono-
miskt bistånd

- +

Samhällsservice av 
hög kvalitet

Hög livskvalitet för  
kommuninvånarna 

- +

Måluppfyllelse

Ekonomiskt bistånd blev en del av  
arbetsmarknadsförvaltningen 

utföra sina arbetsuppgifter på distans. 
För att minimera smittspridningen och 

på så sätt skydda såväl medborgare som 
medarbetare, har även fysiska besök mini-
merats till det absolut nödvändiga. Nybesök 
och uppföljningsbesök har i största mån 
genomförts över telefon. 

Åtgärder för självförsörjning 
Arbetsmarknadsnämnden har antagit ett 
11-punktsprogram, där särskilt satsningen 
på jobb istället för bidrag har skapat stora 
förväntningar både bland sökande och 
medarbetare. Det har gjorts en stor insats 
av medarbetare och samarbetspartners, vilket 
har resulterat i extratjänster och nystartsjobb 
trots fördröjning på grund av Arbetsförmed-
lingens regelverk och pandemin. 

Däremot har det generellt sett inte varit 
opti-malt för sökande inom ekonomiskt 
bistånd att samarbetspartners har behövt 
införa distansutbildning och liknande digita-
la lösningar i de insatser som ska ge stöd till 
självförsörjning. 

Måluppfyllelsen bedöms som god inom 
de två övergripande målen. 

Samhällsservice av hög kvalitet
Ekonomiskt bistånd har uppfyllt målet 
om att minst 25 procent av arbetstiden 
ska innehålla direkt kundtid, det vill säga 
kontakt med den som söker ekonomiskt 
bistånd. Utfallet blev 27,1 procent under en 
mätperiod av 14 sammanhängande dagar. 

Inom ekonomiskt bistånd finns även 
målsättningen att sökanden ska få ett beslut 
mindre än 12 dagar från sin första ansökan 
om bistånd. I genomsnitt har det istället 
tagit 16 dagar. En förklaring till detta är att 
dödsboanmälan och dödsboförvaltning 
har tillkommit som en extra arbetsuppgift, 
vilket har belastat mottagningen motsva-
rande en heltidstjänst. En annan förklaring 
är att många som ansöker om ekonomiskt 
bistånd för första gången inte lämnar in alla 
handlingar och uppgifter som behövs för att 
rätten till bistånd ska kunna bedömas. Detta 
gör att beslutet på ansökan blir försenat. 

När det gäller fortsatta ansökningar var 
målet beslut inom 10 dagar. I genomsnitt har 
det tagit 4,7 dagar. Digitaliseringen har lett 
till positiva effekter för handläggningstiden 
på fortsatta ansökningar. Däremot har det 

”Den 1 juli gick ekonomiskt 
bistånd och alla arbetsuppgifter 
som ingår i försörjningsstöd över 
till arbetsmarknadsförvaltningen” 
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till följd av digitaliseringen tillkommit annan slags administration som 
märks på andra områden än handläggningstiden, till exempelvis att 
skanna in handlingar som fortfarande inkommer i pappersform. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna
Andelen elever som slutfört sina kurser inom gymnasial vuxen-
utbildning har ökat jämfört med 2019. Inom Lärvux har minst 
20 procent av eleverna läst mer än en kurs parallellt. Målvärdet 
att andelen elever inom SFI som slutför sina kurser med betyg ska öka har 
däremot inte kunnat uppnås under året. Den främsta anledningen be-
döms vara att eleverna har haft svårt att tillgodogöra sig undervisning 
på distans samt att nationella prov har ställts in, vilket i sin tur med-
fört att eleverna inte kunnat slutföra kurserna inom förväntad tid. 

Årets resultat
Förvaltningen uppvisar för helåret ett nettounderskott om -4,8 mnkr. 

Ekonomiskt bistånd -4,4 mnkr
Nämndens underskott kan främst hänföras till ekonomiskt bistånd, 
-4,4 mnkr. Flyktingbidragen från Migrationsverket minskade, dels 
genom en uttömd reserv på balanskontot, dels på grund av att 
statsbidragen har minskat markant under året. Prognosen förbättra-
des successivt under året. Försörjningsstöden planade ut och sjönk 
dessutom under senare delen av året.

Kansli -0,6 mnkr
Ett ökat behov av nämndadministration, i samband med att den 
nya förvaltningen bildades, har föranlett att en tjänst som nämnd-
sekreterare tillsattes under hösten. Därtill kommer extraordinära 
startkostnader som en följd av bildandet av en ny förvaltningsstab.

Gymnasievux  -0,2 mnkr
Som en följd av pandemin har fler elever än tidigare fördelats till 
distansundervisning via NTI-skolan, för att klara utbildningsmålen.

Investeringar +2,1 mnkr
Endast marginella inköp har gjorts till tågteknikerutbildningen 
under året. Investeringsprojektet ”tågteknikerutbildning” kommer 
att utredas på nytt.

Utveckling på sikt
Fortsatt digitalisering
Ekonomiskt bistånd kommer fortsätta att arbeta för en utveckling 
av olika digitala lösning-ar för medborgarna och medarbetarna. Det 
finns till exempel behov av fler funktioner för medborgaren under 
Mina sidor i e-tjänsten, men också fler automatiserade processer i 
handläggningen. Förhoppningen är att digitaliseringen ska minska 
tiden för administration och förflyttningar mellan möten. Den 
frigjorda tiden ska istället användas till kontakt med de personer som 
ansöker om försörjningsstöd och att stödja dessa till självförsörjning.

Kartläggning av insatsbehovet
Det behöver kartläggas om det finns insatser som möter behoven 
hos de målgrupper som uppbär försörjningsstöd. Ett exempel på 
en sådan målgrupp är nyanlända invandrare som skrivs ut ur etable-
ringsprogrammet på grund av att de upplever sig sjuka, vilket gör 
att ersättningarna upphör i förtid. Arbetet att kartlägga behoven 
kommer att ske gemensamt inom arbetsmarknadsförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen.
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Arbetsmarknad och kompetensutveckling

Norra station

Antal konferensdeltagare 5 800 13 777

Andel intern/extern uthyrning, % 42/58 52/48

Antal distansstudenter som använt läscentrat 220 249

Gymnasievux

Antal elever i genomsnitt undet året 682 702

- omräknat till heltidsstuderande elever 444 461

Yrkeshögskolan Syd

Antal heltidsstuderande 243 281

Antal deltidsstuderande 42 18

Andel examinerade studerande, % 86 83

Andel examinerade studerande som fått arbete, % 94 95

Andel avhopp, % 9 7

Grundvux

Antal elever i egen undervisning 167 203

Antal elever NTI 109 82

Antal utfärdade betyg i egen undervisning 221 219

- varav med betygen A-E, % 98 99

Antal utfärdade betyg NTI 203 197

- varav med betygen A-E, %  99 98

Lärvux

Antal elever 48 48

Antal kurser 14 14

Utbildning i svenska för invandrare

Antal elever i genomsnitt under året 360 369

Antal veckor i genomsnitt till första godkända betyg 31 25

Arbetsmarknadsenheten

Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder per månad 197 327

Antal avslutade deltagare 153 306

- varav till arbete, % 71 64

- varav till studier, % 8 8

- varav till annan åtgärd eller anställning via AF % 21 28

- Antal som påbörjat men avbrutit insatsen 101 100

Ekonomiskt bistånd

Totalt utbetalt socialbidrag, tkr, inkl flyktingar 64 082 55 071

Genomsnittligt socialbidrag per hushåll, kr 7 856 8 814

Antal bidragsmånader per hushåll 6,57 5,22

Antal hushåll med socialbidrag per år 1 164 1 197

.... 
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2020 var ett annorlunda år med både  
begränsningar och nytänkande. Stora delar 
av verksamheten fick ställas om och ställas in.

Året som gått
Ställa om och ställa in
Biblioteken, Mötesplats Ljungdala, Mar-
kan, Hovdala slott liksom Utställnings-
hallen i Hässleholm kulturhus hade under 
stora delar av året öppet med anpassad 
verksamhet medan andra verksamheter, 
såsom programverksamheten i Hässle-
holm kulturhus fick skjuta upp flertalet 
arrangemang. De arrangemang som ändå 
genomfördes anpassades efter rådande 
omständigheter. Samtidigt som möjlighe-
terna att erbjuda arrangemang inomhus 
var mycket begränsade under 2020 kunde 
kommunen – i en tid när hela samhället 
ropade på utomhusaktiviteter och områden 
för detta – erbjuda just det. Totalt under 
året var 474 nätter bokade i kommunens 
vindskydd och över 30 000 personer 
passerade förvaltningens två mätstationer 
i vandringscentrumet vilket motsvarar en 
ökning med 64 procent. Även Hovdala 
slott med omnejd hade väldigt många 
besökare under året.

Tänka digitalt och tänka nytt
Biblioteket erbjöd nya tjänster, såsom 
hemkörning. Det fanns också möjlighet 
till take-away där låntagare kunde hämta 
bokpåsar och böcker på biblioteken. I 
slutet av hösten genomfördes ett digitalt 
författarbesök med Bob Hansson. Detta 
var, liksom övriga nya tjänster, mycket 
uppskattat av de som deltog/nyttjade dem. 
Trots att besökssiffrorna sjönk mycket så 
ökade utlån av medier på filialbiblioteken. 

Som en följd av pandemin utvecklades 
det digitala utbudet inom förvaltningen på 
ett spännande och imponerande sätt under 
2020. Bland annat erbjöds digitala rund-
vandringar och visningar, en digital utställ-
ning och fem digitala familjeverkstäder. 

Samverka och satsa framåt 
Mötesplats Ljungdala, Markan och fritids-
gårdarna sammanfogades administrativt till 
en enhet i början av året. Detta ledde både 
till ökad samverkan och givande nytänk i 
verksamheterna. Fritidsgårdsverksamheten 

Ett annorlunda år med omställning och nya idéer
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startades upp med fyra nyanställningar 
samt en mobil enhet (husbil) och arbetet 
med att ta fram en app för unga påbörja-
des. På stadsbiblioteket genomgick barn 
och ungaavdelningen, tack vare ett bidrag 
om 850 000 kronor från Statens kulturråd, 
en spännande förvandling. Därigenom 
växte en ny fantasifull avdelning fram. 

Måluppfyllelse
Samlad bedömning av måluppfyllelsen 
Måluppfyllelsen för året bedöms som god 
för tre av fem mål. Målet god ekonomi har 
inte uppfyllts under året och målet hållbar 
produktion och konsumtion har delvis 
uppfyllts. 

Samhällsservice av hög kvalitet
Utifrån Region Skånes folkhälsorapport och 
statistik för Hässleholm har psykisk ohälsa 
hos unga identifierats som ett fokusområde 
som relaterar till nämndens verksamheter i 
syfte att arbeta för en bättre folkhälsa 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Kultur- och fritidsnämnden har som mål 
att utveckla attraktiva mötesplatser. Kultur-
husets foajé och Björkvikens badplats är 
några av de platser där förbättringsåtgärder 
har identifierats.  

God ekonomi 
Nämndens mål om budget i balans 
kommer tyvärr inte uppnås. Detta då 
förvaltningen under året tappat 4,3 mnkr 
i intäkter. Intäktsbortfallet är i stort sett 
uteslutande kopplat till minskad lokalut-
hyrning med anledning av pandemin. 

Attraktiv arbetsgivare
Kultur- och fritidsförvaltningen ska vara 
en attraktiv och hållbar arbetsplats. Detta 
uppfylls via en ändamålsenlig organisation 
som stödjer det övergripande uppdraget, 
vilket uppfyllts under året.

Hållbar produktion och konsumtion
Nämnden hade under 2020 som mål att ta 
fram fem förvaltningsgemensamma mål 
för utveckling av natur- och kulturvärden. 
Under året identifierades tre målområden 
och därmed är målområdet endast att ses 
som delvis uppfyllt.

Ansvarsområde: 

Kultur- & fritidsnämnden ansvarar för 
drift, skötsel och uthyrning av kom-
munens samlingslokaler samt idrotts- 
och fritidsanläggningar. I nämndens 
ansvar ingår även lotterimyndighet, 
fritidsgårdsverksamhet, bibliotek, all-
mänkulturell verksamhet, Hovdala slott, 
Trädhuset samt fördelning av bidrag 
till olika slags föreningar, bland annat 
idrottsföreningar. 

+

Samhällsservice 
av hög kvalitet

Hög livskvalitet för 
kommuninvånarna 

--

+

God ekonomi Attraktiv arbetsgivare

--

+

+

Måluppfyllelse

Hållbar produktion 
och konsumtion

- +

"Under 2020 kunde kommunen – i 
en tid när hela samhället ropade på 
utomhusaktiviteter och områden 
för detta – erbjuda just det ” 
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Årets resultat
Resultatet för 2020 visade på ett underskott med -2,7 mnkr och 
orsaken till det är coronapandemin, med avbokade lokaler, aktivi-
teter, verksamheter och arrangemang som följd.

Scener Salonger och Programverksamhet -1,9 mnkr
Coronapandemin slog hårt mot förvaltningens uthyrning av sce-
ner och salonger i form av uteblivna hyresintäkter samt inställda 
arrangemang.

Hovdala slott -0,7 mnkr
Kostnader för hyra och el samt reparationer och underhåll för 
både fastighet och maskinpark har inte rymts fullt ut i budgeten. 
Underskottet beror även på lägre intäkter på grund av färre besö-
kare under pandemin.

Sportanläggningar - 0,4 mnkr
Underskottet förklaras i första hand av förlorade intäkter under 
pandemin men även en kostsam incident med ismaskinen. Det upp-
stod en brand i maskinen och tyvärr täckte försäkringen inte detta.

Utveckling på sikt
Barn och unga
Arbetet med att stärka kultur- och fritidsförvaltningens barn-
rättsarbete samt förbättra barns och ungas möjligheter att vara 
delaktiga i de kultur- och fritidsfrågor som rör dem fortsätter. 
Fritidsgårdsverksamheten drar igång helt med både fast och mobil 
verksamhet så snart restriktionerna lättats. I samband med detta 
lanseras en app för unga i Hässleholm. 

Program- och utställningsverksamhet
Under 2021 planeras flera intressanta utställningar och konsert-
program som förväntas dra publik inte bara från Skåne utan även 
omkringliggande regioner och Danmark.

Fritid
Under 2021 kommer förvaltningen att upphandla och bygga ett 
cirka 2,5 km långt motionsspår på Galgebackeområdet.

Sösdala simhall ska renoveras för 22 mnkr och öppnas igen. Förvalt-
ningen tillförs 500 000 kronor för att driva verksamheten. Förvaltning-
en ställer sig hoppfulla till att samtidigt passa på att utrusta simhallen 
med bubbelpool, bastu och barnleksaker för att locka dit fler familjer.
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Kultur

Utlån vuxenmedia 145 841 160 241

- varav stadsbiblioteket 87 806 96 204

- varav bokbussen 0 11 855

- varav filialerna 58 035 52 182

Utlån barn- och ungdomsmedia 98 143 119 555

- varav stadsbiblioteket 53 799 54 435

- varav bokbussen 0 22 871

- varav filialerna 44 344 42 249

Utlån e-medier 7 837 6 467

Utlån per invånare 5 6

Utlån per öppettimme 39 36

Antal besökare stadsbiblioteket 113 062 245 705

Antal besökare stadsbiblioteket per öppen dag 417 874

Antal öppettimmar per vecka vintertid 149 177

Mediabestånd per invånare 4 4

Nya medier per 1 000 invånare 132 166

Totala antal kulturarrangemang i kulturhuset 63 210

- varav egna kulturprogram för vuxna 9 25

- varav egna kulturprogram för barn och ungdom 11 86

Antal konferenser och kurser i kulturhuset 197 461

Antal kulturprogram stadsbiblioteket 28 125

Antal övriga program/aktiviteter stadsbiblioteket 33 97

Antal arrangemang på Hovdala slott 21 41

Antal arrangemang/aktiviteter på Markan 259 410

Antal besökare på Markan 6 878

Guidningar Hovdala slott, antal personer 516 2 224

Antal bokningar i trädhuset 28 98

Totalt antal besökare plan 3 16 833 48 157

Antal besökare konferenser 1 780 9 269

Totalt antal besökare kulturhuset ca 160 000 ca 430 000

Antal besökare på Hovdala ca 100 000 ca 100 000

Antal besökare i utställningshallen 7 065 14 380

Antal utställningar i utställningshallen 5 6

Antal kulturevenemang på filialer 34 66

Antal övriga program/aktiviteter på filialer 35 200

Antal besökare på filialer 69 617 99 982

Antal besökare på bokbussen 0 10 606

Fritid

Antal allmänhetens bad i simhallar * 49 635 64 665

Registrerade föreningar 363 357

- varav bidragsberättigade under fritidsnämnden 248 218

Antal deltagartillfällen 252 869 249 156

Bidrag per deltagartillfälle, kr 7 8

Totalt antal aktiviteter i Qpoolen

Antal besök på fritidsgårdarna 1 060 19 568

Antal bokade timmar i anläggningar (föreningar) 31 918 37 985

Familjeverkstad at home. Pyssla hemifrån tillsammans med Nelly.  
Fotograf: Nelly Nilsson Nyberg
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”Vårens studentavslutningar 
fick anpassas och direkt- 
sändes för första gången  
av Norra Skåne.” 

Verksamhetsberättelse
Barn- och utbildningsnämnd

Under 2020 har barn- och utbildningsnämn-
den fortsatt sitt arbete mot målbilden ”alla 
ska få bli sitt bästa". De pedagogiska verk-
samheternas cirka 2 100 medarbetare och 
9 700 barn och elever i förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritids-
hem, särskola, gymnasium och kulturskola, 
arbetar med utbildning och lärande och att 
utveckla viktiga kompetenser för framtidens 
goda samhällsmedborgare. 

Året som gått
Kvalitetspris
Årets pris för goda insatser gick till Christel 
Nilsson på Linnéskolan. Christel Nilsson 
brinner för att alla barn ska bli sitt bästa. 
Med värme, tydlighet och stor pedagogisk 
skicklighet arbetar hon med elever i behov. 
Som tidigare år delades dessutom pris för 
goda resultat ut och priset gick till Ljung-
dalaskolan. Ljungdalaskolan har deltagit i 
Samverkan för bästa skola och under de 
tre åren har skolan utvecklat sin under-
visning och sätt att arbeta från grunden. 
Detta märks framförallt i skolresultaten för 
skolans årskurs 6. Meritvärdena har ökat 
kontinuerligt från 168 poäng våren 2017 till 
196 poäng våren 2020. Andelen elever som 
når kunskapskraven i alla ämnen ligger för 
första gången på tre år över snittet för kom-
munen och skillnaden mellan flickors och 
pojkars resultat är väldigt liten. Ett heder-
somnämnande fick tidigare rektor Joakim 
Ask som numera arbetar på Västerskolan.  

Ett år påverkat av coronapandemin
Förskolan och grundskolan påverkades un-
der våren i olika grad. Den öppna förskolan 
stängdes tidigt under våren. Grundskolorna 
påverkades främst av att elever och personal 
stannade hemma vid symptom på coro-
nainfektion. De nationella proven ställdes 
in under våren för årskurs 6 och 9. Hösten 
startade mycket lugnt för att i slutet av 
oktober och november försämras. Hårdare 
restriktioner gjorde att bland annat PRAO 
och alla aktiviteter som blandade elever 
mellan olika skolor ställdes in. Situationen 
på förskolorna och grundskolorna har varit 
ansträngd i slutet av året. Starten på det nya 
året har inneburit att även årskurs 7–9 har 
haft distans- och fjärrundervisning de första 
veckorna på vårterminen. Kulturskolan 

Alla ska få bli sitt bästa 

stängdes under våren och öppnades under 
tidig höst för att återigen påverkas starkt 
av restriktionerna som begränsar resor 
mellan skolor och verksamheter i mitten av 
höstterminen.

Gymnasieskolorna hade under våren 
distans- och fjärrundervisning från och med 
mars till och med terminsslutet. Både lärare 
och elever påverkades av den nya situatio-
nen på olika sätt. Höstens undervisning 
kom igång i vad som man skulle kunna kalla 
för semidistans där vissa årskurser var på 
plats vissa dagar i veckan. I slutet av ter-
minen återgick gymnasierna till fullständig 
distans- och fjärrundervisning.

Gymnasiesärskolan hade under en kort 
period under våren undervisningen på 
plats i skolan inställd. De sista sju dagarna 
av höstterminen gick skolan åter över till 
distansundervisning, då det inte kunde ute-
slutas att smitta spreds inom skolan.

Digitaliseringen fick en skjuts framåt
I mitten av mars gick gymnasiet över till 
fjärr- och distansundervisning med en 
väldigt kort startsträcka. Detta påverkade 
undervisningens kvalitet på olika sätt. Bland 
annat blev praktiska moment och prov 
mycket svåra att genomföra med hög och 
jämn kvalitet. Både lärare och elever hade 
god tillgång till digital teknik och tjänster 
vilket underlättade. Omställningen har 
inneburit att den digitala kompetensen har 
utvecklats mycket inom gymnasieskolan, nå-
got som också är till gagn när undervisning-
en bedrivs på vanligt sätt. Vårens studentav-
slutningar fick anpassas och direktsändes för 
första gången av Norra Skåne.

I mars beslutades även att moders-
målsundervisningen skulle genomföras som 
distans- eller fjärrundervisning. Avdel-
ningen för flerspråkighet och lärande hade 
tidigare under läsåret startat ett utveck-
lingsarbete med att undersöka möjligheter 
att genomföra modersmålsundervisning 
som fjärrundervisning. Dessa erfarenheter 

Ansvarsområde: 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar 
för förskoleverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, särskola och skolbarn-
somsorg, skolbibliotekscentral och de 
frivilliga skolformerna gymnasieskola, 
gymnasiesärskola samt kulturskola.

+

Samhällsservice 
av hög kvalitet

Hög livskvalitet för 
kommuninvånarna 

--

+

God ekonomi Attraktiv arbetsgivare

--

+

+

Måluppfyllelse

”Omställningen har inneburit att 
den digitala kompetensen har 
utvecklats mycket inom gymna-
sieskolan, något som också är till 
gagn när undervisningen bedrivs 
på vanligt sätt.” 
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Många av årets möten ställdes om till distans. Nämndsmöten, arbetsmöten och till och med prisutdelningar har varit på distans. Fotograf: Linda Färdig

underlättade något i omställningen. Erfarenheterna från vårens 
distans- och fjärrundervisning visade på att det fungerat i stort sett 
bra för både elever och lärare. 

Under året som har gått har kompetensen kring att använda digi-
tala tjänster för fjärrmöten ökat enormt. Under hösten har i princip 
hela den centrala förvaltningen övergått till att arbeta hemifrån. 
Den goda tillgången av digitala verktyg och tjänster har underlättat 
och inlärningskurvan har varit skarp för alla oavsett om man är 
elev, lärare, skolledare eller administratör.

Måluppfyllelse
Samlad måluppfyllelse 
Inom ett övergripande mål bedöms måluppfyllelsen vara mycket 
god. De tre övriga målen bedöms som delvis uppfyllda.

Samhällsservice av hög kvalitet 
Under året har e-tjänster och informationen på webben utvecklats i 
syfte att öka tillgängligheten och underlätta kontakterna med barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna
Trots situationen som covid-19 skapat, så är måluppfyllelsen relativt 
god. Barnens möjligheter till att utveckla kunskaper, färdigheter och 
förmågor inom till exempel språk, matematik och naturvetenskap 
har övergripande ytterst inte försämrats. Innebörden av under-

visning i förskolan har fördjupats och aktualiserats till stor del på 
grund av den reviderade läroplanen för förskolan. Hållbar utveck-
ling är ett kommande utvecklingsområde som verksamhetsområdet 
kommer lägga ett stort fokus på under de närmaste åren eftersom 
det involverar allt vi gör och genomsyrar förskolans läroplan.

Resultatkvaliteten inom grundskolan har förbättrats. Resultaten 
för årets nior är glädjande nog bättre än på många år. Skillnaden 
mellan flickors och pojkars resultat finns kvar men har minskat nå-
got och resultatet hos de nyinvandrade eleverna påverkar helheten 
av resultatkvaliteten positivt. Skillnaderna mellan olika grundskolors 
resultat är fortfarande stora.

Måluppfyllelsen avseende andelen elever som uppfyller kraven 
för examensbevis är för Hässleholms Gymnasium i stort oföränd-
rad jämfört med föregående år och resultatet ligger strax över rikets 
snitt. Detta trots omfattande fjärr- och distansundervisning i slutet 
av läsåret.

Särskolan arbetar utifrån en egen läroplan och i resultaten finns 
en tydlig förskjutning mot övervägande fördjupade kunskaper hos 
eleverna.   

Modersmål som hanteras av avdelningen för flerspråkighet och 
lärande pekar på goda resultat utifrån de strukturella förutsättningar 
som finns för att bedriva verksamheten. Det finns ett stort arbete 
framöver med bland annat stöd i form av fjärrundervisning för att 
kunna utöka utbudet av språk.  
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Barn- och utbildningsnämnd

God ekonomi 
Aktiviteter pågår för att öka kostnadskontrollen utifrån bland annat 
resursfördelningsmodeller och redovisning av ekonomi. Målet 
bedöms som delvis uppfyllt. 

Attraktiv arbetsgivare
Utbildningar och handledning har genomförts under året i syfte att 
skapa förutsättningar för skolledare att leda och utveckla verksam-
heterna. 

Riktade insatser för att öka andelen behörig personal stärker 
förutsättningarna för kärnuppdragets genomförande. 

Årets resultat
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter redovisar i bokslutet 
ett underskott för 2020 på 6,8 mnkr. Avvikelsen utgör cirka 0,5 
procent av nämndens totala nettobudget 1 369 mnkr.  

Gemensam administration och  
skolövergripande verksamheter  +5,6 mnkr
Till stora delar beror resultatet på effekter av coronapandemin 
såsom lägre kostnader för nämndens verksamhet, minskade personal-
kostnader, inställd kompetensutveckling med mera. Därtill neddragning 
av tjänster samt erhållet statsbidrag för papperslösa barn och elever. 

Förskola, pedagogisk omsorg +11,2 mnkr
Det stora överskottet är i huvudsak ett resultat av effekter på grund 
av coronapandemin. På grund av att högre frånvaro bland både 
barn och personal har sammanfallit, har behovet av vikarier varit 
betydligt mindre. Det statliga bidraget som kompensation för ökade 
sjuklönekostnader bidrar också. Förutsättningarna för statsbidrag 
för mindre barngrupper har fullföljts med lägre personalkostnader.

Grundskola, förskoleklass, fritidshem - 30,9 mnkr
Drygt en tredjedel av underskottet beror på fler elever i fristående 
skolor och fritidshem än budgeterat och därmed ökade bidrags-
kostnader. Andra bidragande orsaker är att statsbidrag och intäkter 
för fritidshemsavgifter blivit lägre. Resterande beror på att skolor-
ganisationen medför att klasserna i genomsnitt är mindre än vad 
som enligt resursfördelningssystemet krävs för kostnadstäckning. 
Det statliga bidraget som kompensation för ökade sjuklönekostna-
der har påverkat positivt på kostnaderna.

Gymnasieskola +5,6 mnkr
Minskat antal klasser från höstterminen för Teknikprogrammet 
och Internationella programmet, neddragningar av tjänster inom 
Individuella programmet och översyn av utbudet av individuella 
val, samläsningsmöjligheter och därtill vakanser inom undervisningen 
förklarar merparten av överskottet. Därtill har bidragande orsaker varit 
minskade kostnader för livsmedel och inställda studieresor – båda på 
grund av coronapandemin.

Verksamheten bidrag och interkommunal ersättning visar ett 
positivt netto. Det statliga bidraget som kompensation för ökade 
sjuklönekostnader bidrar också.

Särskola  +1,9 mnkr
Negativt netto för den interkommunala verksamheten möts upp av 
minskade personalkostnader med koppling både till den interkom-

munala verksamheten och till coronapandemin. Det statliga bidra-
get som kompensation för ökade sjuklönekostnader bidrar också. 

Kulturskola
Beslut om rätt till övertidsersättning på grund av inställd under-
visning med kort varsel under våren på grund av coronapandemin 
gjorde att kulturskolan redovisar ett marginellt underskott. 

Investeringar +1,5 mnkr
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2020 upp-
gick, inklusive kompletteringsbudget, till 13,4 mnkr. Vid årets slut 
har 11,9 mnkr förbrukats. Av återstående budgetmedel på 1,5 mnkr 
begärs 1,2 mnkr i kompletteringsbudget för att finansiera försenade 
leveranser eller försenade projekt. 

Utveckling på sikt
Förstärkning av ledningsorganisationen
En av de absolut viktigaste åtgärderna för att skapa en långsiktigt 
framgångsrik och hållbar organisation är att ledningsorganisationen 
förstärks, både genom ökat stöd för skolledarskapet och en ökad 
täthet av skolledare. En förändring och förstärkning av stödet för 
skolledarna i framförallt grundskolan, men till viss del även i för-
skolan, genomförs i början av 2021.

Christel Nilsson på Linnéskolan vann kvalitetspriset för bästa insats. Fotograf: Linda Färdig
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”En av de absolut viktigaste åtgärderna  
för att skapa en långsiktigt framgångsrik  
och hållbar organisation är att lednings- 
organisationen förstärks”

VERKSAMHETSMÅTT 2020 2019

Förskola

Nettokostnad per inskrivet barn, kr 128 757 128 376

Antal inskrivna barn i genomsnitt (ej jul/aug) i förskola 2 575 2 547

 - varav fristående regi 364 358

"Andel inskrivna barn i förskola av folkbokförda  
i åldern 1-5 år (15 okt), %" 90,5 89,9

Schemasnitt per vecka, tim - kommunal regi 29,7 30,6

Schemasnitt per vecka, tim - fristående regi 28,6 30,4

Antal barn per årsarbetare i kommunal förskola (15 okt) 5,1 5,0

Pedagogisk omsorg 

Nettokostnad per inskrivet barn i kommunal regi, kr 84 594 75 981

"Antal inskrivna barn i genomsnitt (ej jul/aug)  
i kommunal regi" 28,4 32,1

Grundskola med förskoleklass egna grundskolor

Förskoleklass, exklusive Silviaskolan

Nettokostnad per elev, kr 62 232 71 876

Antal elever kommunens skolor (15 okt, årsmedelvärde) 513 538

Antal elever fristående skolor (15 okt, årsmedelvärde) 37 34

Antal elever per årsarbetare (15 okt) 14,7 14,4

Grundskola, exklusive Silviaskolan 

Nettokostnad per elev, kr 115 665 109 956

 - varav undervisning 55 433 52 533

 - varav lokaler 18 090 17 986

"Antal elever åk 1-9 kommunens skolor  
(15 okt, årsmedelvärde)" 4 786 4 782

Grundskola, exklusive Silviaskolan forts. 2020 2019

"Antal elever åk 1-9 fristående skolor  
(15 okt, årsmedelvärde)" 622 553

Antal elever per lärare (15 okt) 10,9 11,1

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, samtliga elever 213,2 212,9

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, %, 
samtliga elever 78,9 77,3

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 69,2 68,3

Förskoleklass och grundskola, Silviaskolan 

Antal elever, Silviaskolan (årsgenomsnitt) 72 72

Fritidshem exkl grundsärskolan

Nettokostnad per inskriven elev, kr 35 123 30 977

"Antal inskrivna elever i kommunal regi  
(genomsnitt ej jun/jul)" 1 835 1 985

"Antal inskrivna elever i fristående regi  
(genomsnitt ej jun/jul)" 286 270

Andel inskrivna elever i kommunal regi av folkbokförda 
i åldern 6-12 år (15 okt), % 45,7 49,5

 - fristående regi, % 6,9 6,8

Antal elever per årsarbetare i kommunal regi  (15 okt) 17,9 18,7

Gymnasieskolan inkl IM Norrängskolan

Nettokostnad per elev i egna skolor, kr 127 110 127 611

 - varav undervisning 71 717 71 313

 - varav lokaler 22 713 23 666

Antal elever i kommunens skolor (15 okt, årsmedelvärde) 1 528 1 565

 - varav från annan kommun 366 391

"Antal elever i annan kommuns skolor  
(15 okt, årsmedelvärde)" 322 309

Antal elever i fristående skolor (15 okt, årsmedelvärde) 399 404

Antal elever per lärare (15 okt) 9,9 10,1

Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande 
behörighet till högskola inom 3 år, yrkesprogram 19,7 19,8

Andel med examen inom tre år, yrkesprogram 80,3 71,0

Andel med examen inom tre år, högskoleförberedande 76,7 80,8

Genomsnittlig betygspoäng för elever med 
examensbevis från nationella program totalt 14,5 14,6

Särskola

Nettokostnad per elev i grundsärskola, kr 487 751 459 595

Nettokostnad per elev i gymnasiesärskola, kr 363 365 345 309

Antal elever i grundsärskolan (15 okt, årsmedelvärde) 65 61

Antal elever i gymnasiesärskolan (15 okt, 
årsmedelvärde) 76 70

 - varav från annan kommun 42 40

Antal elever per lärare (15 okt) - grundsärskolan 3,6 3,6

Antal elever per lärare (15 okt) - gymnasiesärskolan 3,6 4,1

Kulturskola

Nettokostnad per kursdeltagare, kr 17 590 16 583

Antal kursdeltagare 801 895

Personal- och kompetensförsörjning
Rekrytering av kompetent personal med rätt utbildning till förskola 
och skola är fortsatt en utmaning, inte minst till vissa geografiska 
områden. Bristsituationen är nationell och konkurrensen mellan 
kommuner är hård. Under 2021 kommer vi att fördjupa den nu 
framtagna strategiska planen för kompetensförsörjning.

Digital kompetens
Snart har alla kommunens förskolor digitala verktyg. Grundskolan, 
särskolan och gymnasieskolan har redan i princip nått målen för 
tillgång till digitala verktyg. För att kunna utnyttja verktygen fullt 
ut som lärverktyg krävs god teknisk och pedagogisk support för 
personalen. Utbildningsinsatserna kommer fokuseras på elever och 
lärares användning av digitala verktyg och tjänster i undervisningen.
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Socialnämnd

holms kommun ”kostar” inte mer än vad 
den gör i liknande kommuner. På flera av 
de indikatorer såsom nettokostnad net-
tokostnadsavvikelse, antalet vårddygn för 
barn- och unga, etcetera ligger Hässleholm 
lägre än i liknande kommuner (IFO).

Public partner har även sett att man 
arbetar aktivt med bostadsfrågan. 

Tidiga och samordnade  
insatser gör skillnad
Tillsammans med forskare har Länsstyrel-
sen tittat på barns uppväxtvillkor genom ett 
antal faktorer och därefter har man jämfört 
hur det ser ut för barn i olika kommuner i 
Skåne. Länsstyrelsens bedömning är att det 
förebyggande arbete man gör tillsammans i 
Hässleholm ligger väl framme och kan visas 
som ett gott exempel.

Måluppfyllelse 
Samlad bedömning av måluppfyllelse
Ett övergripande mål bedöms uppfyllt och 
tre mål är på god väg att uppfyllas. Målet 
avseende god ekonomi är dock inte uppfyllt 
under året. 

Samhällsservice av god kvalitet
Tillståndsenheten visar på en mycket god 
service och kvalitet med ett NKI på 83. 
Tyvärr har resterande kundmätningar på 
myndighetsdelen varit svåra att genomfö-
ra då man haft ett begränsat antal fysiska 
möten. Inom verksamhetsområde Vuxna 
har målvärdet att den direkta kundtiden ska 
öka kunnat uppnås. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna
Medborgarna skattar sin förbättring utifrån 
hur de har det vid uppstarten av sam-
talskontakten och vid avslut och resultatet 
är mycket gott. Medborgarna tycker också 
att man haft nytta av samtalen och att det 
man pratat om är relevant.

De flesta barnen har kunnat flytta från 
ett jourhem till ett familjehem i tid och de 
upplever att de mår bra och har det bra i 
sina jourhem och familjehem.

God ekonomi
Trots flera omställningar har förvaltningen 
inte lyckats få ekonomin i balans.

Förändrade arbetssätt har lett till fler digi-
tala kontakter för medborgarna. Under året 
flyttades enheten för ekonomiskt bistånd till 
den nya arbetsmarknadsförvaltningen.

Året som gått
I mars startade socialförvaltningen upp sin 
krisledning utifrån pandemin. Efterhand har 
nya rutiner satt sig i verksamheterna. De 
flesta av medarbetarna har blivit mer digitalt 
inriktade för att klara samhällsuppdraget 
gentemot invånarna. 

Ekonomiskt bistånd till  
arbetsmarknadsförvaltningen 
Socialförvaltningen lämnade över enheten 
för ekonomiskt bistånd som numera ingår i 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Fortsatt högt tryck på  
behovet av socialtjänst
Antalet orosanmälningar har under en 
tioårsperiod ökat med 169 procent gällande 
barn och unga. Från förra året till i år var 
ökningen 17 procent. Anmälningarna kom-
mer främst från polisen, skolan, socialför-
valtningen internt, hälso- och sjukvård samt 
från privatpersoner. De vanligaste orsakerna 
till att man gjort en orosanmälan under året 
är våld, bristande omsorg, missbruk, funk-
tionsproblematik hos vårdnadshavare samt 
relationsproblem. 

Högt tryck har lett till ökade kostnader - 
extern genomlysning av Public Partner
På uppdrag av kommunstyrelsen startade 
Public Partner under sensommaren en 
genomlysning av socialförvaltningen. Syftet 
var att identifiera effektiviseringar, granska 
om förvaltningen var för generös med att 
ge bostäder samt föreslå förslag till utveck-
ling. Public Partners bild är att Hässleholm 
står sig väl relaterat till andra kommuner 
och att förvaltningen har varit följsam 
gentemot förväntade effektiviseringar. 
Individ- och familjeomsorgen har drivit ett 
aktivt och relevant utvecklingsarbete trots 
de utmaningar som finns med omvärldsfak-
torer såsom arbetslöshet, utbildningsnivå 
samt socioekonomiska förutsättningar 
vilket sammantaget är en stor utmaning för 
kommunen.

Individ- och familjeomsorgen i Hässle-

Nya rutiner för att klara samhällsuppdraget  
under pandemin

”Public Partners bild är att Hässle-
holm står sig väl relaterat till andra 
kommuner och att förvaltningen 
har varit följsam gentemot förvän-
tade effektiviseringar. Individ- och 
familjeomsorgen har drivit ett ak-
tivt och relevant utvecklingsarbete 
trots de utmaningar som finns”

Ansvarsområde: 

Socialnämnden ansvarar för mottagning 
och introduktion av flyktingar, stöd och 
vård till barn, ungdomar och vuxna med 
sociala problem, familjerätt och famil-
jerådgivning samt tillståndsgivning och 
tillsyn av servering av alkohol.

+

Samhällsservice 
av hög kvalitet

Hög livskvalitet för 
kommuninvånarna 

--

+

God ekonomi Attraktiv arbetsgivare

--

+

+

Måluppfyllelse

Hållbar produktion 
och konsumtion

- +

Tidiga och samordnade insatser gör skillnad. Hässleholm 
står sig väl i Skåne. Fotograf: Sus Lantz
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Attraktiv arbetsgivare
Förvaltningens medarbetare är inte nöjda med sin arbetssituation 
utifrån en för hög arbetsbelastning vilket visar sig i medarbetaren-
käten. Enda området som de ger godkänt handlar om ledarskapet. 
Trots detta så visar den årliga arbetsmiljöuppföljningen ett positivt 
resultat. Medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt och 
de känner sig trygga på sin arbetsplats. De har en tillgänglig chef  
som ger stöd. Andelen korttidsfrånvaro är fortsatt låg och klarar målet.

Hållbar produktion och konsumtion
I genomsnitt har det bott fyra personer på Nattjouren under året, 
vilket indikerar på att man generellt har kunnat erbjuda tak över 
huvudet till hemlösa. 

Årets resultat
Resultatet för 2020 visade ett underskott på -25,8 mnkr jämfört 
med budget.

Barn och unga -35,4 mnkr
Den stora orsaken till underskottet är ökade placeringskostnader, 
cirka -19,5 mnkr på externa institutioner och cirka -13 mnkr på fa-
miljehemsplaceringar, detta är följden av att inflödet av ärenden har 
ökat kraftigt de senaste åren. Det ökade trycket har också medfört 
att personalkostnader visar underskott med cirka -5,0 mnkr.

Mottagning, stöd, prevention +2,5 mnkr
Överskottet avser personalkostnader. Flera tjänstledigheter, samt 
vakanser som inte är tillsatta är orsaken.

Vuxna +3,4 mnkr
Externa placeringskostnader för vuxna med missbruk visar på ett 
budgetöverskott med cirka +3,0 mnkr. Till stor del beror det på att 
klienter får behandling på Novagården istället för placering externt. 
Även besparingsåtgärder innebär ett överskott på personalkostnader.

Övergripande +3,7 mnkr
En del kompensation för Covid -19 har inneburit cirka +2,1 mnkr 
i överskott övergripande, likaså momsbidrag cirka +0,45 mnkr och 
minskade lokalkostnader cirka +0,9 mnkr. Även personalkostnader 
visar överskott på grund av tjänstledigheter.

Investeringar +0,22 mnkr
Familjebasen har flyttat till nya lokaler och investeringar har gjorts 
för att renovera och verksamhetsanpassa de nya lokalerna.

Utveckling på sikt
Socialförvaltningen är en fantastisk arbetsplats med engagerade 
och motiverade medarbetare och för att behålla dem så måste för-
valtningen hitta strategier för att hantera den belastning som råder. 
Förvaltningen ska självklart göra allt för att behålla den rådande 
kulturen som Public Partner beskriver:

”Vi får intryck av en förvaltning med hög grad av professionali-
tet, där flera kärnprocesser utvecklats och effektiviserats under de 
senaste fem åren. Vidare möter vi en genuin vilja att göra ett arbete 
av hög kvalitet för Hässleholmsborna.”

VERKSAMHETSMÅTT 2020 2019

Barn- och ungdomsverksamhet, inkl ensamkommande 
barn

Antal aktualiserade ärenden 688 678

Antal inledda utredningar SOL 11:1 * 783 807

Antal barn och unga med beslutade öppenvårdsinsatser 
per 1/11 122 91

Antal barn och unga med beslutat öppenvårdstöd under 
året 226 227

Antal barn med kontaktpersoner och kontaktfamiljer 
under året 64 59

Antal placerade dygn 0-20 år i famljehem och jourhem 38039 34920

Antal vårddagar 0-20 år på institution (inkl 
Familjebasen) 12912 6441

Antal vårddagar familjebasen 6268 2086

Vuxenverksamhet

Antal vårddagar fr. 21 år, offentlig institution(fr 18år 2019) 242 546

Antal vårddagar fr. 21 år privat institution(fr. 18 år 2019) 837 1972

Antal besökare per dag på Lyktan, 
öppenvårdsbehandling(stängt 2019) 0 0

Antal avslutade samtalsterapier på Novum
IoF- 

supporten 103 120

Antal permanenta serveringstillstånd 41 41

Antal nya serveringstillstånd 1 5

Antal tillfälliga serveringstillstånd 4 (av 8 ) 11

Antal tillsynsbesök 17 35

Antal budget- och skuldrådgivningsärenden 198 147

Antal skuldsaneringsärenden 137 136

Familjerättsverksamhet

Begärda utredningar från domstol för vårdnad, 
boende, umgänge 48 44

Antal ärenden med kontaktperson 20 11

Antal barn berörda av samarbetssamtal 174 103

Serviceenhet

Antal förmedlade tolktimmar 3712 5 938

* Ansökan eller som på annat sätt kommit till nämndens kännedom, som kan föranleda 
åtgärd, inleds utredning enligt socialtjänstlagen (SOL).

Socialförvaltningen kommer även att fortsätta sitt arbete med att:
•  Ha en kultur som bygger på tillit, med trygga och tydliga med-

arbetare i syfte att ständigt förbättra och utveckla de tjänster 
som medborgarna erbjuds.

•  Finna hjälpande strukturer för att klara tyngden och arbetsbelast-
ningen i syfte att öka rättssäkerheten och hålla utredningstiderna.

•  Skapa kvalitet och resultat för medborgarna genom att aktivt 
arbeta med de områden som finns i verksamhetsplanen. 

•  Fortsätta att samskapa med andra förvaltningar för att göra det 
bättre för barn och unga i Hässleholm.
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Som säkert alla vet har året präglats av den 
pågående världsomfattande pandemin.
Omsorgsnämndens verksamhet är en av de 
verksamheter som tyvärr drabbats i mycket 
stor omfattning. Bokslut och verksamhets-
berättelser beskriver till stora delar effekter 
av pandemin både verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt.

Året som gått
Demografi
Den demografiska utvecklingen med en 
ökning av antalet äldre kommer att visa sig 
i volymökningar inom ordinärt boende och 
inom hemsjukvården. Volymminskningar 
inom ordinärt boende har under året stan-
nat vid -1,1 procent, där effekt av pandemin 
inte kan uteslutas. Volymförändringar ställer 
stora krav på att verksamheterna ska kunna 
hantera schemaändringar med kort varsel. 
En översyn av olika arbetstidsmodeller samt 
anpassade system för att arbeta med plane-
ring och schemaläggning är av vikt för att 
kunna använda personalresurserna på bästa 
sätt. Även inom särskilt boende har märkts 
en minskning av behovet, även det knutet 
till pandemin.

Pandemins effekt
Under året startades ett Covid-team med 
utgångspunkt från Högalid, avdelning 6. 
Där har man arbetat fram rutiner och för-
hållningssätt för att ta hand om dem som 
insjuknar i Covid-19.

Personal och ledning
Kompetensutbildning samt brister att 
hantera stress och svåra beslut har lett till 
många frågor kring ansvar och befogen-
heter. Många nya rutiner i samband med 
pandemin har lett till många frågor på 
grund av stor osäkerhet och rädsla när olika 
hantering har så livsavgörande betydelse 
som denna allvarliga pandemi.

Det kommer att vara viktigt att ta tillvara 
erfarenheter från året för framtida sats-
ningar. Arbetsmiljön har lyfts fram som ett 
område som förvaltningen fortsatt behöver 
jobba med att förbättra på alla nivåer. 
Bristen på utbildad personal har också 
varit påtaglig under året men med hjälp av 
statliga utbildningsmedel har förvaltningen 
påbörjat utbildningsinsatser.

En stor omsättning av personal i alla 

Nya rutiner för att minska pandemins effekter

verksamhetsdelar i både ledning, admi-
nistration och vården. En GAP-analys är 
genomförd även i år, och i analysen framgår 
det vilket gap som finns i de olika yrkes-
grupperna kontra behovet i nuläget. Utifrån 
denna analys har förvaltningen arbetat med 
att ta fram en strategisk handlingsplan för 
kompetensförsörjningen.

Lokaler
Under året har många brister blivit mycket 
påtagliga, allt från oacceptabla icke funk-
tionella omklädningsrum för personal med 
skyddsutrustning till icke funktionella eller 
icke godkända lägenheter för brukare inom 
såväl korttidsboende som växelvård. Detta 
har inneburit att förvaltningen inte kunnat 
erbjuda denna verksamhet i tillräcklig om-
fattning och i säker miljö. I övrigt kan också 
konstateras att underhåll och anpassningar 
inte är i fas med verksamhetens behov.

Digitala förutsättningar
För att möta utmaningarna med allt fler 
äldre i kombination med svårigheten att 
bemanna så är välfärdstekniken en viktig 
faktor för att säkra upp inom vård och om-
sorg. Teknik som används inom omsorgen 
är dokumentations- och planeringssystem 
som Lifecare, Appva för signering av med-
icinöverlämning, larm och den nyckelfria 
hemtjänsten Phoniro. Inom ordinärt boen-
de används idag 51 tillsynskameror. Både 
verktyg och kompetens har blivit något 
bättre men ytterligare stora behov finns.

Måluppfyllelse
Samlad bedömning av måluppfyllelse
Ett övergripande mål bedöms som uppfyllt 
och övriga fyra mål är delvis uppfyllda. 

Samhällsservice av hög kvalitet
Omsorgsnämnden har fyra egna nedbrutna 
nämndmål utifrån kommunfullmäktiges 
övergripande mål. Indikatorerna är kopp-
lade till de årliga brukarundersökningarna. 
Målutfallet blir genomgående gult för om-
sorgsnämnden, det vill säga delvis uppfyllt 
eller i enlighet med rikets genomsnitt.

Hög livskvalitet för kommuninvånarna
Omsorgsnämnden har tre egna nedbrutna 
mål utifrån kommunfullmäktiges över-
gripande mål. Två av tre indikatorer visar 

Ansvarsområde: 

Omsorgsnämnden ansvarar för stöd till 
äldre personer, personer med funktions- 
nedsättning samt personer i behov 
av hemsjukvård som bor eller vistas i 
kommunen.

+

Samhällsservice 
av hög kvalitet

Hög livskvalitet för 
kommuninvånarna 

--

+

God ekonomi Attraktiv arbetsgivare

--

+

+

Måluppfyllelse

Hållbar produktion 
och konsumtion

- +
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grönt utfall, det vill säga att målet är uppnått. Det innebär bland 
annat att omsorgsnämnden har fler personer engagerade i arbets-
marknadsåtgärder än tidigare. Utfallet visar även att förbättring av 
antal utförda rehabiliteringsinsatser behöver ske.
 
God ekonomi
Omsorgsnämnden har två årsmål kopplat till det övergripande 
fullmäktigemålet. Omsorgsnämndens årsmål är formulerat som en 
ekonomi i balans och ett effektivt lokalutnyttjande. Målutfallet visar 
ett genomgående gult utslag. Tre av fem indikatorer är kopplade till 
nationella jämförelser i form av referenskostnader och en är kopp-
lad till årets ekonomiska resultat. I årets mätning har avstämning 
fått ske mot delårsresultat och prognosvärde på grund av för stor 
osäkerhet om årets resultat vid rapporteringstillfället.

Attraktiv arbetsgivare
Omsorgsnämnden har tre nedbrutna mål i förhållande till det över-
gripande fullmäktigemålet. Genomsnittligt utfall visar gult. Sjuk-
frånvaron, både kort och lång, har försämrats och visar rött medan 
GAP-analys är genomförd och HME enkäten visar förbättring.

Hållbar produktion och konsumtion
Omsorgsnämnden har ett nedbrutet årsmål i förhållande till full-
mäktiges övergripande mål. Utfallet från de fyra indikatorerna är 
blandat. En har inte kunnat mätas på grund av pandemin medan 
antalet miljöfordon ökat betydligt liksom den dagliga verksamheten 
Ge och Få.

Årets resultat
Resultatet för 2020 visade ett överskott på 20,5 mnkr. Kostnader 
knutna till Covid-19 har uppgått till 45,3 mnkr för hela förvaltning-
en, varav ersättning från Socialstyrelsen enligt nuvarande direktiv 
har erhållits med 30,9 mnkr. Ersättning för sjuklönekostnader har 
erhållits från Försäkringskassan med 15,2 mnkr.

Ordinärt boende -2,0 mnkr
Volymen utförda timmar har minskat totalt med 1,1 procent 
jämfört med år 2019. Anpassning av personalstyrkan har skett då 
hemtjänstområden tappat timmar, men svårigheter har varit att 
anpassa bemanningen till den minskade volymen utförda timmar 
i samma takt som timmarna minskade. För köpt hemtjänst från 
andra kommuner har volymen i stort sett upphört.

Särskilt boende +3,6 mnkr
Verksamhetens överskott beror främst på lägre arbetskraftskostna-
der, men även högre omsorgsavgifter till följd av ändrat högkost-
nadsskydd för livsmedel. Överskott avseende arbetskraftskostnader 
förklaras av god planering och schemaläggning trots Covid-19, 
något lägre beläggning och ersättning från Försäkringskassan avse-
ende sjuklönekostnader. 

Kök, hälso- och sjukvård och  
förebyggande verksamhet - 16,0 mnkr
Hemsjukvården visar underskott med 18,3 mnkr, där 12,3 mnkr 
avser Covid-kostnader under december för stora inköp på grund av 

Deltagare på Ge o Få samt Viktoria har hjälpt till med tillverkning av barriärvårdslådor under året. I tillverkningen finns ett moment för varje deltagare och bidraget har varit mycket  
värdefullt under pandemin. Fotograf: Frida Ekstrand
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Vårdhunden Ellie har gjort succé på äldreboendet Solgården i Hästveda under året. Tillsam-
mans med sin förare Frida har de skapat många fina stunder tillsammans med de boende.
Fotograf: Frida Ekstrand

I början av året infördes ett nationellt besöksförbud, men under sommaren införskaffade 
Hässleholms kommun ett antal plexiglasskärmar som öppnade upp för efterlängtade 
besök från anhöriga på äldreboenden. Fotograf: Alexandra Podlinski

”andra vågen”. Inom hemsjukvården ingår även HSL-enheten med 
ett underskott på 6,6 mnkr, där svårigheter att rekrytera personal 
inneburit omfattande extrakostnader (ersättning för flyttad semes-
ter, mertid, inhyrd personal). En omfattande renovering av Eh-
renborgs kök har skett under året med omfördelning av personal 
och produktion till Bokebergs och Högalids kök. Inom området 
Rehab är det fortfarande svårt att rekrytera legitimerad personal. 
Inom korttidsveksamhet och dagvård har pandemin inneburit lägre 
volym och stängda verksamheter.

Funktionsnedsättning, stöd och service +30,1 mnkr
Största förklaringen till överskottet är att personlig assistans har 
haft en kraftig volymminskning till följd av färre beslut. Bommeryd 
Barnboende har avvecklats per den 1 juli. Boende enligt LSS 9.9 
har lägre beläggningsgrad än budgeterat vilket gjort att budgeterad 
bemanning inte nyttjats, främst inom inriktning psykiatri. Många 
tomlägenheter och liten kö har bidragit till situationen. Inom daglig 
verksamhet har mindre personal behövts i rådande situation, då 
samtliga verksamheter inte varit igång under året. 

Köpt verksamhet, Myndighetsenheten +10,7 mnkr
Lägre volym av köpta platser är den största orsaken till överskottet, 
men även inställda aktiviteter. Myndighetsenheten har haft färre 
ansökningar om hemtjänst och särskilt boende och färre vårdpla-
neringar på sjukhus. Flera personer har tackat nej till erbjuden plats 
på särskilt boende på grund av pandemin. 

Administration och gemensamma kostnader -5,9 mnkr
Administrationens IT-del innebar underskott till följd av högre 
licenskostnader. Ny leverantör av arbetskläder och flatgods är 
upphandlad från 2020-01-01, och ej budgeterade kostnader tillkom 
i samband med avslut av tidigare leverantör. I samband med avslut 
av tidigare förvaltningschef  tillkom kostnader för avgångsvederlag. 
Installation av boendelås på förvaltningens särskilda boenden har 
inte genomförts i tänkt utsträckning, och med avtalskonstruktion 
tjänsteköp innebär det överskott.

Investeringar +1,9 mnkr
För investeringar i hotellås inom särskilt boende har beslut fattats 
om tjänsteköp i stället för investering. Lägre volym inom ordinärt 
boende innebar att investeringsmedlen för trygghetslarm och lås 
inte behövde utnyttjas.

 
Utveckling på sikt
God bemanningsekonomi
Personalbemanning är en strategiskt viktig fråga. Att ha en god 
bemanningsekonomi kräver att verksamheterna kontinuerligt 
schemalägger efter verksamhetens snabbt förändrade behov och 
samtidigt ser till att lagar och avtal efterlevs.

Det finns stora utmaningar framöver där vi arbetar med heltid 
som möjlighet, minskade ekonomiska anslag i kombination med 
att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att klara de 
kommande rekryteringsbehoven.

Fortsatt utveckling av välfärdsteknik, nya arbetssätt, en bra pla-
nering av ändamålsenliga bostäder och ett gott samarbete med en 
helhetssyn är nödvändigt för att nå målen med en god kvalitet.
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Daglig verksamhet och förrådet har gjort en fantastisk insats för att förse alla Omsorgsför-
valtningens verksamheter med skyddsutrustning under pågående pandemi. Ett otroligt 
jobb som har varit till stor nytta för både brukare, medarbetare och enhetschefer.  
Fotograf: Caroliina Hejdenberg Lind

VERKSAMHETSMÅTT 2020 2019

Antal personer med insats enl 
Socialtjänstlagen

Särskilt boende i kommunal regi * 452 468

Särskilt boende i enskild regi * 80 86

Korttidsvård och korttidsboende i kommunal 
regi * 31 38

Korttidsvård och korttidsboende i enskild regi * 3 7

Hemtjänstinsats per den 1/10 i kommunal regi 1 691 1 662

Antal personer med insats enl LSS ** per den 1 oktober

Boende barn och vuxna 193 207

Daglig verksamhet 270 270

Personlig assistans 39 49

Ledsagarservice 44 50

Kontaktperson 129 153

Avlösarservice 21 27

Korttidsvistelse utanför hemmet 47 53

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år 16 15

Antal utförda brukartimmar

Hemtjänst i kommunal regi,  
elektroniskt uppmätt 271 000 269 000

KVALITETSNYCKELTAL ENLIGT NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING ****

Brukarna om sitt äldreboende

Särskilt boende i sin helhet (riket inom parantes) 85  (81) 82  (81)

Tillräckligt med tid 77 (74) 78 (72)

Möjlighet påverka tider 65 (64) 65 (60)

Hänsyn till åsikter och önskemål 81 (79) 80 (79)

Får bra bemötande från personalen 95 (94) 91 (93)

Känner sig trygg på sitt äldreboende 89 (87) 86 (88)

Trivsamma gemensamma utrymmen 65 (64) 72 (63)

Trivsamt utomhus 67 (67) 67 (67)

Maten smakar bra 78 (74) 73 (74)

Måltidsmiljö 74 (70) 76 (68)

Möjligheten att komma utomhus 55 (58( 64 (58)

Sociala aktiviteter 65 (61) 74 (63)

Brukarna om hemtjänsten

Hemtjänst i sin helhet (riket inom parantes) 89 (88) 89 (88)

Tillräckligt med tid 85 (82) 85 (82)

Möjlighet påverka tider 54 (59) 54 (60)

Hänsyn till åsikter och önskemål 87 (87) 86 (86)

Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål 58 (64) 59 (64)

Får bra bemötande från personalen 95 (97) 97 (97)

Känner sig trygg hemma med hemtjänst 91 (86) 83 (86)

*) Källa: Socialstyrelsens officiella statistik om Vård och omsorg om äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning per den 1 oktober.
**) LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
****) Värdena anger hur stor andel av de svarande som angivit något av de positiva 
svarsalternativen på respektive indikator. För ytterligare beskrivning av indikatorerna, se 
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/vadtyckerdealdreomaldre-
omsorgen
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T,o tu.-,," kro-,or 
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”Införandet av kommunalt kon-
taktcenter och en ombearbetning 
av hemsidan har inneburit att 
tillgängligheten ökat för med-
borgarna” 

Verksamhetsberättelse
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd

Byggandet i kommunen ökar och en aktuell 
översiktsplan visar vision och viljeinriktning 
kring Hässleholms hållbara utveckling. 

Året som gått
Övergripande förändringar
Nämndens minskning av internbudgetram 
för 2020 har medfört personalnedskär-
ningar. Fokus har därför legat på att hitta 
arbetssätt för att bibehålla hög servicenivå, 
effektiv handläggning samt hantering av 
arbetsmiljöfrågor. Förvaltningen har även 
haft ett stort fokus på implementering av 
både ett nytt ekonomisystem och ett tidrap-
porteringssystem. Med det följer en utökad 
uppföljning- och utvärderingsmöjlighet av 
nedlagd tid, samt kostnadstäckningsgrad av 
debiterbara ärenden. 

Införande av nytt MBK-system
Förvaltningen har under året jobbat med 
införandet av ett nytt verksamhetssystem 
för mätning, beräkning och kartering och 
systemet är nu i full drift. 

Planering och byggande
Arbetet med de strategiska uppdragen och 
planeringsunderlagen fortgår i begrän-
sad omfattning. En kulturmiljöstrategi är 
antagen och naturvårdsstrategin väntar 
nu på antagande i kommunfullmäktige. 
Arbetet med efterföljande kulturmiljöplan 
för staden Hässleholm och naturvårdsplan 
för hela kommunen pågår. Bostads- och 
mark-försörjningsplanen, VA-planen samt 
Framtidsplanen för Hässleholms stad är 
nya styrdokument för i år som kommer att 
bidra till hållbar och långsiktig utveckling av 
Hässleholm. Inom staden pågår arbetet med 
västra centrum samtidigt med planeringen 
inför Nya stambanor i dialog med Trafikver-
ket. Arbetet bedrivs förvaltningsövergripan-
de och i dialog med externa intressenter. 

Översiktsplanen har varit ute på samråd 
tillsammans med VA-planen. Pandemin har 
medfört svårigheter att hålla medborgar-
dialog under tiden och förvaltningen har 
arbetat med tekniska hjälpmedel för alterna-
tiva lösningar. För översiktsplanen gjordes 
till exempel en film som på ett enkelt sätt 
beskriver vad den handlar om. Under året 
har tre detaljplaner godkänts i miljö- och 

Kommunens nya övergripande översiktsplan  
är ett steg närmare att bli verklighet

stadsbyggnadsnämnden, Detaljplan för 
Björklunda, med cirka 300 bostäder antogs i 
kommunfullmäktige men har överklagats.

Ärendeingången av bygglov ökade med 
cirka 25 procent under året. Handläggnings-
tiden för bygglov är 20 dagar (median) och 
för anmälan 5 dagar. 

Pandemins påverkan
Förvaltningen har haft liten påverkan 
utifrån pandemin. Flertalet medarbetare 
har haft möjlighet att arbeta på distans och 
både servicegrad och ärendehanteringen har 
varit tillfredsställande. Resurser och prioritet 
har legat på att bistå krisledningsstaben men 
även på den trängseltillsyn på serverings-
ställen som blivit en följd av pandemin. 
Samtidigt har ordinarie livsmedelstillsyn på 
känsliga verksamheter som till exempel äld-
reboenden prioriterats ned för att minska 
risken för smittspridning. 

Måluppfyllelse 
Samlad måluppfyllelse 
Tre övergripande mål bedöms som delvis 
uppfyllda och två mål bedöms inte uppfyllda. 

Samhällsservice av hög kvalitet 
Förvaltningen har haft bra respons på införda 
e-tjänster, vilket också till viss del har minskat 
belastningen på medarbetarna. Införandet 
av Minutbygg, en tjänst som har medfört att 
medborgaren kan hämta och lämna handling-
ar digitalt samt följa sitt ärende, ökar hela tiden 
och var i tredje kvartalet 40 procent.

I årets servicemätning NKI ses en ökning 
framför allt på Livsmedel men även på Bygg.
Under pandemin har arbete med utveckling- 
och kvalitetsarbete varit en större utmaning, 
särskilt omställningen med större delen av 
medarbetarna på distans. Fokus har varit att 
upprätthålla god service till medborgaren. 
Införandet av kommunalt kontaktcenter och 
en ombearbetning av hemsidan har inneburit 
att tillgängligheten ökat för medborgarna. 

Kommunens lekplatser finns fotogra-
ferade så man kan se dem på kommunens 
webbkarta.

Hög livskvalitet för kommuninvånarna
Kommunfullmäktiges mål om att antalet 
färdigställda bostäder ska vara minst 150 
om året, är uppfyllt. Vid mätningen används 

Ansvarsområde: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
ansvarar för plan-, bygg- och kartverk-
samhet, uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, sjökalkning, 
miljöskyddsprogram samt tillsyn enligt 
tobakslagen samt driver kommunal 
lantmäterimyndighet. I samråd med 
kommunstyrelsen ansvarar nämnden 
även för miljöstrategiska frågor, hållbar 
utveckling samt för energieffektivisering 
och klimatanpassning. Nämndens ans-
varsområde består även av kommunens 
kompetens inom ekologi och att driva 
naturvårdsprojekt. 

+

Samhällsservice 
av hög kvalitet

Hög livskvalitet för 
kommuninvånarna 

--

+

God ekonomi Attraktiv arbetsgivare

--

+

+

Måluppfyllelse

Hållbar produktion 
och konsumtion

- +

”Ärendeingången har ökat kraftigt 
och under 2020 gavs 174 start-
besked för bostäder, jämfört med 
förra årets 129” 
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antalet slutbesked som under 2019 var 170 och vid 2020 års slut 
uppgick de till 260. Ärendeingången har ökat kraftigt och under 
2020 gavs 174 startbesked för bostäder, jämfört med förra årets 129.

Begränsade resurser medför liten möjlighet att arbeta med till-
synsärenden enligt PBL. Antalet pågående tillsynsärenden fortsätter 
att öka. Med anledning av personalneddragningar har den miljöstra-
tegiska verksamheten legat på ett minimum. Arbetet med kommu-
nens energi- och klimatplan har dock fortgått genom samarbete 
med Hässleholms miljö.

God ekonomi
Inom arbetet att nå en god kostnadskontroll pågår aktiviteter för att 
öka täckningsgraden i debiterbara ärenden och målsättningen är full 
täckningsgrad. 

Attraktiv arbetsgivare
Resultatet av årets medarbetarenkät, med ett HME (Hållbart med-
arbetarindex) på 74 (målet >80), är en försämring mot tidigare år 
och beror sannolikt på stora förändringar i organisationen, minskad 
personalstyrka och ökad ärendeingång. Stort fokus på arbetsmiljön 
kommer att behövas över tid för att motverka sjukskrivningar och 
personalflykt.

Hållbar produktion och konsumtion 
Målet ska nås genom att bland annat öka kunskapen om effektiv 
energianvändning hos olika verksamheter i form av kombinerade 
tillsyns- och rådgivningsbesök. 

Årets resultat
Resultatet för 2020 visade ett driftöverskott på totalt +2,2 mnkr. 
Pandemin har påverkat årets kostnader positivt gällande utbildning-
ar och omkostnader. Ärendeingången av bygglovsärenden har ökat 
med 25 procent, vilket gav ett överskott på 1,5 mnkr. Nyttjanderätt 
av geodata är också intäkter som gett stora överskott då intäkterna 
avgörs av hur mycket som beställs under året. Årets investering 
avseende mätinstrument visar ett överskott på 0,1 mnkr Investering 
av mätinstrument görs efter plan och beloppen kan därmed variera 
mellan åren.

Utveckling på sikt
Ekonomistyrning
Förvaltningen avser att göra en genomlysning av vissa processer, 
arbetssätt och ekonomistyrning under år 2021 för att skapa högre 
kvalitet genom smidigare flöden, bättre balans mellan arbetsuppgif-
ter och resurser och bättre kostnadskontroll.

Ny GIS-plattform
För att möta medborgarens och tjänsteorganisationens behov av 
bra GIS-lösningar och moderna tekniska hjälpmedel har förvalt-
ningen under året jobbat med att ta fram underlag till upphandling 
av ny GIS-plattform. Arbetet med upphandling och införande 
fortsätter under 2021. 

Digitalisering
Robotiserad tjänst för hantering av återkommande enklare upp-
gifter i handläggning kommer att frigöra tid för handläggning och 
medborgarservice.

Fortsatt begränsad strategisk planering
Underfinansiering i förhållande till det uppdrag som finns i nämn-
dens reglemente medför fortsatt bortprioritering av vissa lagstad-
gade uppgifter. Arbetet med strategisk planering nedprioriteras till 
förmån för ärendebaserad myndighetsutövning. På sikt kommer 
detta att medföra en svårighet i långsiktig hållbar planering. Nämn-
den strävar efter att leverera detaljplaner de närmaste åren för att 
nå de uppsatta målen i riktlinjer för bostadsförsörjning.

VERKSAMHETSMÅTT 2020 2019

Miljöavdelningen (Ecos)

Totalt antal ärenden 3 142 2 961

- varav anmälan om värmepump 52 57

- varav tillstånd till enskilt avlopp 237 123

Antal inkomna klagomål 228 199

- varav om livsmedel 34 40

- varav om bostad 19 20

- varav om buller 11 21

- varav om vedeldning 9 10

Antal tillsynsobjekt med fast årsavgift

- I livsmedelsbranschen * 472 431

- Miljöförlig verksamhet (industrier, lantbruk med mera) 236 231

- Tobaksförsäljning 40 41

stadsbyggnadsavdelningen (ByggR)

Antal inkomna ärenden 1 606 1 492

Antal detaljplaneärenden ** 58 57

Antal detaljplaneuppdrag *** 48 44

- varav nya under året 6 13

- varav antagna/godkända planer 3 12

Antal startbesked 248 171

Antal behandlade lov och anmälningar 787 627

- varav beviljade bygglov för nybyggnad av småhus 
och fritidshus 35 38

- varav beviljade bygglov för nybyggnad av industri, 
kontors- och affärsbyggnad 12 12

Antal beslut om strandskyddsdispens 9 7

Antal inkomna lantmäteriärenden 95 123

Antal nya/avslutade lantmäteriförrättningar 89/85 93/112

*) Avser de objekt som varit aktiva större delen av året.
**) Inkomna ansökningar av detaljplaneuppdrag.
***) Detaljplaneuppdrag är när nämnden gett uppdrag till förvaltningen att pröva 
möjligheten att ta fram en detaljplan.

Maglekärrsparken är en av kommunens 54 lekplatser som kan hittas via Lekplatskartan, en 
karta som även innehåller bilder. Fotograf: Neo Sundelin
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Hässlehem AB

Styrelseordförande: Carl-Erik Littke (L)
VD: Stephan Persson

Hässlehem AB är ett bostadsbolag som äger och förvaltar 2022 
lägenheter i Hässleholms kommun. Lägenheterna finns i flerfamiljs-
hus, radhus, gruppboenden samt vårdboenden med tillhörande 
lokaler. Bolagets uppgift är att tillhandahålla bra bostäder med hög 
kvalitet för flertalet kundkategorier samt att vara ett bostadspoli-
tiskt instrument för ägaren. Målet med verksamheten är att erbjuda 
hyresgästerna ett tryggt och trivsamt boende med god service.

Året som gått
Under året har 44 lägenheter byggts på Garnisonen i Hässleholm, 
varav 22 blev klara för inflyttning i december 2020, resterande 
22 lägenheter beräknas bli klara i mars 2021. Nybyggnation av 6 
marklägenheter i Vinslöv har påbörjats och beräknas vara klara för 
inflyttning under 2021. Ombyggnation är också påbörjad av offi-
cersmässen på Garnisonen i Hässleholm där 3 lägenheter kommer 
bli klara för inflyttning under 2021.

Arbetet med förnyelsebar energi har fortsatt under året och bola-
get planerar för, bland annat, fler solcellsanläggningar.

Renovering av tak har gjorts på fastigheten Faneraren 4 i Bjär-
num. Renovering av socklar har utförts på fastigheten Väduren 
1 i Hässleholm. Byte av tak har skett på Älgen 2–4 i Tyringe och 
balkongrenovering på fastigheten Hjorten 3 i Tyringe.

Årets resultat
Bolagets totala intäkter uppgår till 162 613 tkr (159 969 tkr). 
Intäktsökningen beror på det goda uthyrningsläget, tillkommande 
objekt och hyreshöjning som var 1,50 procent från den 1 januari 
2020.  Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 24 509 
tkr (15 556 tkr). Resultatet har påverkats positivt av det fortsatt 
gynnsamma ränteläget och av den goda uthyrningsgraden samt en 
djupt rotad kostnadsmedvetenhet i organisationen. Kostnaden för 
reparationer, renovering och underhåll av fastigheterna uppgår till 
38 526 tkr (34 889 tkr). Årets resultat uppfyller avkastningskravet 
som kommunfullmäktige fastställt.

Måluppfyllelse
Hässlehem AB har antagit ett antal mål för bolagets verksamhet. 
De uppsatta målen gäller 
- Ekonomi
- Energisparåtgärder
- Nybyggnation enligt ägardirektiv

När det gäller mål för ekonomin bör bolaget öka soliditeten 
med minst 1 procent per år, för att kunna möta olika risker och 
eventuella förluster, samt för att kunna vara ekonomiskt starka vid 
nyupplåning och nybyggnation. Ett snitt i Sverige för kommunala 
bostadsbolag i vår storlek är cirka 20 procent. 

Arbetet med energisparåtgärder är ett konstant arbete som 
innebär att vi försöker arbeta med nya utmaningar som på sikt kan 
generera bättre miljö och kostnadsbesparingar åt bolaget. Allmän- 
nyttans klimatinitiativ som Hässlehem anslutit sig till innebär stora 

EKONOMI 2020 2019

Nettoomsättning, mnkr 162,6 159,9

Resultat efter finansiella poster, mnkr 24,5 15,5

Balansomslutning, mnkr 957,5 894,0

Soliditet, % 16,2 15,6

Avkastning på totalt kapital, % 3,4 2,9

Avkastning på eget kapital, % 15,8 11,2

Direktavkastning marknadsvärde fastigheter,% 4,1 4,3

PERSONAL
Antal anställda, medel 28 28

Hässlehems senaste nybyggnation på Kompanivägen på Garnisonen. Fotograf: WEC360 AB

utmaningar och ny kunskap att ta till sig. Utfallen kommer att 
rapporteras kontinuerligt till Sveriges Allmännytta och följas upp 
årligen fram till 2030. Bolagets kostnadsutveckling för 2020 gällan-
de uppvärmningen, uthyrning och ränteläge har varit gynnsamt. Vi 
börjar nu kunna utläsa effekten av de solceller vi satt upp tidigare år 
på två fastigheter vilket är mycket intressant för framtida energiin-
vesteringar. Under året har också den sista oljedrivna värmepannan 
bytts ut och numera har Hässlehem helt fossilfri uppvärmning. 
Uthyrning, drift och belåning är de faktorer som har störst resultat-
påverkan. 

Ägardirektivet från 2017 har reviderats under 2020 vilket innebär 
att vi nu skall bygga 120 nya lägenheter under 4 år varav en tredje-
del av lägenheterna skall byggas i stationsorterna utanför Hässle-
holms tätort.  

Utveckling på sikt
Hässlehem fortsätter arbetet med att ta fram underlag och planer 
för framtida byggnation så att bolaget kan erbjuda moderna och 
attraktiva boenden i kommunen. Planer för nybyggnation av mark-
lägenheter i Hästveda och Sösdala pågår och bolaget räknar med 
byggstart under 2021.

Bolaget fortsätter sin fokusering på energieffektiviseringar och då 
främst genom installation av solceller.

För 2021 har bolaget budgeterat ett resultat till 15 214 tkr efter 
finansiella poster. Hyreshöjningen för 2021 blev 0,75 procent. 
Kommunfullmäktige har fastställt ett avkastningskrav för Hässle-
hem på 3 procent beräknat på fastigheternas marknadsvärde.

HM~~ 
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I augusti 2020 påbörjades nybyggnation om 4 500 kvm kontorslokaler av hus M4 inom 
projekt Norra Station. Fotograf: Kent Johannesson

Hässleholms Industribyggnads AB

Styrelseordförande: Lina Bengtsson (M)
VD: Kent Johannesson

Som utvecklingsbolag ska HIBAB skapa affärsmässiga, kreativa och 
långsiktiga lösningar för sina samarbetspartners. Genom att ut-
veckla mark och fastigheter med fokus på miljöhänsyn och kvalitet, 
bidrar bolaget till hållbar utveckling och tillväxt inom Hässleholms 
kommun. Bolaget förvaltar och utvecklar Norra Station, Hovdala 
och Mölleröds naturområde samt förvaltar cirka 50 000 m2 kommer-
siella lokaler. 

Året som gått
Hässleholms kommun förvärvade del av Magasinet 3, ”Havrema-
gasinet”, om 12 150 kvm för en ersättning av 70,0 mnkr. Förvärvet 
genomfördes 2020-08-30.

HIBAB har via dotterbolaget Hässleholm Norra Station AB, 
påbörjat en nybyggnation om 4 500 kvm kontorslokaler av hus M4 
inom projekt Norra Station. Entreprenad- och hyreskontrakt har 
tecknats för 100 procent av hyresvärdet. Projektet är kostnadsbe-
räknat till maximalt 100 mnkr och med en planerad inflyttning till 
årsskiftet 2021–2022.

Inom Verkstaden 6 har HIBAB ansökt om planändring för bygg-
nation av parkeringsdäck mot väster samt en utökad byggrätt mot 
öster avseende hus M3–M5.

HIBAB har under året slutfört en ombyggnad och hyresgästan-
passning Inom Råkan 2, vilken är slutförd för 19,9 mnkr. En extern 
marknadsvärdering har utförts med ett bedömt värde om 15 mnkr. 
Bolaget har bedömt att det fanns ett nedskrivningsbehov med 6,0 
mnkr vilket har belastat årets resultat. Nedskrivningen kan främst 
hänföras till att byggnaden var i ett stort renoveringsbehov och en 
ambition från HIBAB med en framtida miljöcertifiering.

Inom Tanken 9 har utförts en omfattande tak- och fasadrenove-
ring med fokus på energibesparande åtgärder samt en uppfräsch-
ning av yttre mark för en kostnad av 8,0 mnkr.

HIBAB ansökte under hösten 2018 om lagligförklaring av Ham-
marmölledamm och tillstånd till vattenverksamhet hos Mark- och 
Miljödomstolen. Kostnader om 214 tkr (400 tkr) förenade med 
ansökan har belastat årets resultat. 

Bland årets underhållsåtgärder kan nämnas: tak- och fasadreno-
veringen på Tanken 9, ramp till Hovdala Trädhus, och takunderhåll 
på Boketorp och Väpnaregatan 13D. 

På Hovdala/Mölleröd naturområde har sedvanlig skogsvård, 
skötsel och vägunderhåll utförts. Extraordinära insatser under året 
är att 6 kilometer grusväg har renoverats med ett nytt slitlager.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 4,5 mnkr.  Den 
främsta anledningen till det positiva resultatet är vinst vid försälj-
ning på 10,9 mnkr av Havremagasinet och del av Tanken 9 samt 
skogsintäkter med 3,6 mnkr. De positiva effekterna reduceras av 
underhållskostnader på fastigheterna med 8,8 mnkr, samt nedskriv-
ningen av Råkan 2.

Koncernbidrag har lämnats från HIBAB med 1 488 tkr varav Bygga-
ren 3 Fastighets AB har erhållit 1 205 tkr och Norra Station AB 283 tkr.

Måluppfyllelse
HIBAB arbetar kontinuerligt för att skapa utvecklande och tillväxt-
befrämjande miljöer och lokaler för såväl nya som befintliga företag 
i Hässleholms kommun. 

Byggaren 3 Fastighets AB och Hässleholm M6 AB har under året 
verifierat och erhållit certifiering hos SGBC. Genom certifieringen 
skapar fastighetsägaren mervärden såsom utökad kunskap med 
förbättrad energiprestanda, inomhusklimat, kontroll och styrbarhet, 
vilket resulterar i ökat fastighetsvärde och nöjda kunder. 

Utveckling på sikt
Bolaget har som långsiktigt mål att påbörja nybyggnation av 
koncept HIBAB Företagspark. Ytterligare förvärv av strategiska 
fastigheter kan bli aktuella.

Hlm M6 AB Byggaren 3 
Fastighets AB

EKONOMI 2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning, mnkr 3,6 3,5 2,5 2,9

Resultat efter finansiella poster, mnkr 0,2 0,1 0,3 0,4

Balansomslutning, mnkr 49,0 48,7 22,4 21

Soliditet, % 0,5 0,1 9,8 4,8

Avkastning på totalt kapital, % 2,7 2,0 3,3 3,8

Avkastning på eget kapital, % 97,4 107,4 13,8 49,5

PERSONAL

Antal anställda, medel 0,0 0,0 0,0 0,0

HIBAB Norra station

EKONOMI 2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning, mnkr 31,1 29,9 0,2 0,5

Resultat efter finansiella poster, mnkr 4,5 3,3 0,0 0,3

Balansomslutning, mnkr 306,3 279,3 63,0 4,7

Soliditet, % 28,5 30,7 1,0 1,0

Avkastning på totalt kapital, % 1,4 1,2 0,0 8,0

Avkastning på eget kapital, % 5,1 3,9 15,0 674,0

PERSONAL

Antal anställda, medel 5,0 5,0 0,0 0,0

. HIBAB 
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Hässleholm Miljö AB 

Drönarbild över Ackumulatorn. Fotograf: Thomas Johansson

Styrelseordförande: Christer Caesar (KD)
VD: Sven Carlsson  

Hässleholm Miljö AB ansvarar för att samla in och återvinna hus-
hållsavfall. Bolaget tar emot och behandlar avfall från industrier 
och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme 
till invånarna i Hässleholm och Tyringe. Tillsammans med kommun-
invånarna och med hjälp av entreprenörer arbetar Hässleholm Miljö 
dagligen för att minska miljö- och klimatpåverkan och för att skapa 
en bättre livsmiljö för alla i kommunen.

Året som gått
2020 har varit ett ovanligt år på flera olika sätt. Coronapandemin 
har begränsat oss i viss mån men samtidigt utmanat oss att finna 
alternativa lösningar för att kunna utföra vårt uppdrag på bästa 
möjliga sätt. 

Under våren pågick ett arbete med att ta fram en ny strategi och 
i juni fastslog styrelsen bolagets nya strategi HMAB2030, vilken 
tar upp de huvudstrategier som bolaget ska arbeta efter under de 
närmaste åren. Under hösten påbörjades därefter arbetet med att ta 
fram understrategier.

Det förberedande arbetet med fusionen av Hässleholm Miljö AB 
och Hässleholms Vatten AB har haft stort utrymme under 2020. 

Insamling av avfall har utförts oavsett coronapandemi. Vår 
personal har fått de hjälpmedel som behövs för att genomföra sitt 
arbete på ett arbetsmiljösäkert sätt. Arbetsmiljöprojektet med att 
sätta upp bommar på samtliga återvinningscentraler har slutförts. 
Detta ger oss också ett bättre utgångsläge för att öka kundservicen 
till våra renhållningskunder.

På Hässleholms Kretsloppscenter har en stor del av sluttäckning-
en av den gamla deponin genomförts och under nästa år kommer 
sluttäckningen att bli klar. Anläggningen har under året tagit emot 
större mängder avfall än vanligt, till största delen bestående av för-
orenade jordar som är till stor nytta vid sluttäckningen av deponin. 
Personalen har gjort goda insatser med att hantera denna oväntat 
stora volymökning.

Den nya ackumulatorn på Värmeverket har varit i bruk sedan 
januari i år och nu är även de utvändiga detaljerna färdigställda. 
En coronasäker invigning hölls i oktober, denna kunde även följas 
digitalt. Redan nu ser vi en positiv produktionseffekt med kraftigt 
reducerad oljeförbrukning i Hässleholm. 

Investeringsplanering för att modernisera och effektivisera fjärr-
värmeproduktionen i Tyringe har påbörjats, liksom ett projekt för 
att digitalisera mätvärdesinsamling av fjärrvärmevärden.

Årets resultat
Den oerhört varma vintern satte djupa spår i fjärrvärmeförsäljning-
en. Någon återhämtning av förlorade försäljningsintäkter var inte 
möjlig. Kostnadsökningar orsakade av försämrade avsättningsmöj-
ligheter för bottenaska bidrog till det negativa delresultatet.

Någon höjning av renhållningstaxan gjordes inte 2020. Investe-
ringar i egna lastbilar och ändrade arbetssätt bidrar till lägre kost-
nader än tidigare. Även coronapandemin orsakade lägre kostnader 
då vissa kommunikations- och utvecklingsprojekt fick skjutas på 

framtiden. Subventionsbehovet uteblev därför.
Intäkterna från Hässleholms Kretsloppscenter har varit goda 

tack vare den stora mängden invägt avfall. Delresultatet blev därför 
mycket positivt.

Sammantaget uppvisar bolaget ett gott resultat för år 2020.

Måluppfyllelse
Många av verksamhetsmålen har inte varit möjliga att uppfylla på 
grund av coronapandemin.

Utveckling på sikt
Med ett varmare klimat är utveckling av fjärrvärmeområdet nöd-
vändigt liksom att finna nya alternativa energilösningar. Nya skatter 
och höjning av befintliga skatter är faktorer som påverkar bolaget 
starkt då en stor del av kostnaderna är skattekostnader av olika slag. 
En investeringstung verksamhet som fjärrvärmen, och efter fusio-
nen med Hässleholms Vatten även VA-verksamheten, riskerar även 
att drabbas hårt av eventuella förändrade finansiella kostnadsnivåer.

Så länge HKC är en av få anläggningar som tar emot förorenade 
jordar så kommer vi fortsatt se goda möjligheter till utveckling här. 
Ett lika stort eller större inflöde av avfall som under 2020 är dock 
inte rimligt att räkna med.

Arbetet med förändringarna av den fastighetsnära insamlingen är 
framskjutet och det finns många oklarheter kring detta. Vi arbetar 
dock på som vanligt i avvaktan på ny information. Oavsett hur den 
framtida utvecklingen blir så står HMAB väl rustat för vad som än 
kommer men osäkerheten är ett bekymmer för oss. 

Fusionen med Hässleholms Vatten AB fullföljdes i början av 
januari 2021.

a., HÄSSLEHOLM MILJÖ AB ~'l/ RENHÅLLNING & FJÅRRVÅRME 
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Hässleholms Vatten AB

Styrelseordförande: Christer Caesar (KD)
VD: Liselotte Stålhandske

Hässleholms Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anlägg-
ningen och har till uppgift att producera och distribuera dricksvat-
ten av god kvalitet, omhänderta och rena spillvatten samt avleda 
dagvatten i tätorterna.

Året som gått
Fusion
Under 2020 har mycket planering och arbete gjorts för att göra 
fusionen mellan Hässleholm Miljö AB och Hässleholms Vatten AB 
så smidig som möjligt. Arbetet har flutit på bra och vid årsskiftet 
stod de nödvändiga delarna färdiga, och 2021-01-05 genomfördes 
fusionen enligt plan. Även om fusionsarbetet varit omfattande och 
varit i fokus så har flera stora projekt genomförts under året.

VA-förnyelse
Kvarteret Ringgården, Hässleholm
Efter att 2019 i stort sett ha färdigställt arbetet med VA-förnyelse i 
Ljungdalavägen och Källarbacksvägen fortsatte förnyelsen av led-
ningar i de intilliggande delarna av Ringgårdsvägen och Långkroks-
vägen, som även de var i väldigt dåligt skick. Projektet i sin helhet 
avslutades i september 2020.

Spillvattenledning Helsingborgsvägen - Hovdalavägen
Projektet är strategiskt viktigt för att förstärka kapaciteten genom 
en ny spillvattenledning från bland annat Tyringe och Gäddas-
torp, som avlastar knutpunkten Grönängsplan. Etapp 1 och 2 av 
projektet har pågått 2020 och beräknas vara klart under våren 2021, 
då etapp 3, ytterligare kapacitetsförstärkning av Helsingborgsvägen, 
tar vid.

Björkviken Pumpstation och VA-ledningsnät
Åtgärder för förbättrad spillvattenavledningen från Tormestorp 
har pågått under hösten/vintern. Relining av spillvattenledningar 
har utförts och avloppspumpstationer kommer att förnyas under 
våren 2021. 

Utbyggnad av VA på landsbygden 
Under 2020 har fastigheter i Röinge öster om väg 23 anslutits till 
allmänna VA-nätet. Projektet påbörjades under 2019, och har un-
der sommaren/hösten 2020 färdigställts och tagits i bruk. 

Förnyelse av infiltrationsanläggningar.
Ett helt nytt minireningsverk för hög skyddsnivå har installerats i 
Stavshult. Projektet är omfattande där VA-anläggningen i sin helhet 
har uppgraderats med bland annat relining av ledningar och en mo-
dern anläggning med en möjlighet till mer övervakad uppföljning. 
Projektet stod klart och avslutades i november 2020.

Årets resultat
Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 1 453 tkr. Bolagets nettoom-
sättning minskade marginellt till följd av omläggning av tidigare 

Förnyelse av VA-ledningar runt kvarteret Ringgården, i bl a Ljungdalavägen  
och Källarbacksvägen, stod klart hösten 2020. Fotograf: Lars Lennartsson

redovisade investeringstillskott som inför 2020 gjorts om till minsk-
ning av anläggningstillgångar. Direkta driftkostnader har minskat 
avsevärt, medan övriga externa kostnader och personalkostnader 
ökat något. Personalkostnadsökningen beror på att personalen ökat 
med två anställda i förhållande till föregående år.
 
Måluppfyllelse
Inriktningsmål under Hållbara tjänster för brukare
Vatten är en förutsättning för liv, såsom för ekonomisk och social 
utveckling. Kommunikation om vattnets värde och på så sätt 
skydda Vattnet för framtiden är en viktig uppgift för Hässleholms 
Vatten. Medverkan i Svenskt Vattens kranvattentävling gav en 
positiv mediabevakning för vårt viktigaste livsmedel dricksvatten. 
Hässleholms Vatten gick vidare från Regionfinal, men nådde inte 
slutseger i Riksfinalen.  

Utveckling på sikt
Utvecklingsfrågor kommer att hanteras gemensamt i det nya bolaget.

HMAB HMAB HVAB HVAB

EKONOMI 2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning, mnkr 310,6 299,3 85,4 85,5

Resultat efter finansiella poster, mnkr 25,0 -0,9 1,5 -0,3

Balansomslutning, mnkr 969,9 958,9 392,7 397,4

Soliditet, % 22,6 20,9 20,5 18,2

Avkastning på totalt kapital, % 3,3 0,7 0,9 0,5

Avkastning på eget kapital, % 11,4 neg 1,8 neg

PERSONAL

Antal anställda, medel 100 96 41 39

Hässleholms 
~~Vatten 
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Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnderna och verksamheten i 
de kommunägda bolagen genom utsedda lekmannarevisorer.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning 
till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, 
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed 
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfatt-
ning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i hu-
vudsak har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med det finansiella målet om god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Hässleholms 
kommun i olika grad har bedrivit verksamheterna på ändamålsenli-
ga sätt. Vi hänvisar i denna fråga till vår redogörelse.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse 
och nämnder, enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredo-
visning för 2020.

Berit Wirödal har inte deltagit i bedömningen av tekniska nämnden 
enligt fullmäktigebeslut.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse för år 2020, Granskning av årsredovisning-
en 2020, Granskningsrapporter för 2020 från lekmannarevisorerna
i de kommunala bolagen.

Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse

Framtidens  
Hässleholm

Revisorerna i Hässleholms kommun 2021-03-25

Emil Nilsson Patrik Tysper Johan Berglund

Christer Karlsson Berit Wirödal Elo Johannesen

Bertil Månsson Christina Hofvander Conny Johansson
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