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Kallelse till kommunstyrelsen 

Onsdagen den 15 juni 2022, kl. 13:30 
Sammanträdesrum 1, Stadshuset 
 
I tur att justera:  Lena Wallentheim 
Ersättare:  Hanna Nilsson 
Tid och plats för justering: Kommunledningsförvaltningen 
 

Föredragningslista    

Sammanträdet inleds med att kultur- och fritidsnämnden redovisar nämndens verksamhet mellan kl. 
13:30-14:30. Paus för fika kl.14:30-14:50. Därefter redovisar arbetsmarknadsnämnden sin verksamhet 
mellan kl. 14:50-15:50. 

 Ärenden Till  

 Upprop    

 Protokollsjustering    

1. Information från kommundirektören    

2. Information i frågor angående Skåne 
Nordostsamarbetet 

   

3. Anmälan av delegationsbeslut 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-07 
 

   

4. Övriga anmälningar 

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-07  
 

   

5. Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2022  

Handlingar  

 • KSAU protokoll 2022-06-01  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-13 
 • Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll   
   2022 

KS  
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 Kommunstyrelsen 

 

 

 

6. Avgift onödiga automatiska brandlarm  

Handlingar  

 • KSAU protokoll 2022-06-01  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-14 
 • Avgifter för onödiga automatiska brandlarm   
    2022 
 

KS  

7. Tilläggsfinansiering för om- och tillbyggnad av 
Furutorpshallen i Vinslöv  

Handlingar  

 • KSAU protokoll 2022-06-01  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-02 
 • Reviderad avsiktsförklaring  
 • TN protokoll 2022-03-24 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-03-23 
 • Upphandlingsprotokoll 
 • Projektbudget 
 • Tilldelningsbeslut 
 • Ritningar 
 

KS  

8. Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 
1:37 och upplåtande av nyttjanderätt på 
fastigheten Tottarp 1:30  

Handlingar  

 • KSAU protokoll 2022-06-01  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-22 
 • TN protokoll 2022-03-24 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-02-09 
 • Tomträttsavtal 
 • Nyttjanderättsavtal 
 • Detaljplan 
 • Beslut från Länsstyrelsen 
 

KF  

9. Trafikplats till Hässleholm Nord  

Handlingar  

 • KSAU protokoll 2022-06-01  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-28 
 • TN protokoll 2022-03-24 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-02-24  
 

KF  
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 Kommunstyrelsen 

 

 

 

10. Månadsuppföljning per den 30 april 2022  

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-16  
 • Sammanställd Drift- och investeringsredovisning per   
   den 30 april 2022 
 • Finansförvaltningens utfall och prognos per den  
   30 april 2022 
 • Uppföljning medarbetare för kvartal 1 2022   
   jämfört med kvartal 1 2021 
 • Nämndernas Avvikelseanalys för drift och investering  
   2022 per den 30 april 2022 
 

KS  

11. Delårsrapporter april 2022, kommunala bolag  

Handlingar  

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-15  
 • Delårsrapporter april 2022 kommunala bolag  
 

KS  

12. Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda  

Handlingar  

 • PU protokoll 2022-05-20 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-11 
 

KF  

13. Fritidsbank i Hässleholms kommun   

Handlingar  

 • KSAU protokoll 2022-06-01  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-07 
 • KFN protokoll 2021-12-09 
 

KS  

14. Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 
2021 enligt 6 kap. 9 § kommunallagen.  

Handlingar  

 • KSAU protokoll 2022-06-01  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-04-19 
 • Bolagens årsredovisningar för år 2021 
 • Lekmannarevisorernas granskningsrapporter  
 

KS  
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 Kommunstyrelsen 

 

 

 

15. Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter  

Handlingar  

 • KSAU protokoll 2022-06-01  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-10 
 • MSN protokoll 2022-04-27 
 • MSF tjänsteskrivelse 2022-04-07 
 • Taxa tobaksfria nikotinprodukter 2022 
 

KF  

16. Utredning om gratis mensskydd i kommunens 
skolor   

Handlingar   

 • KSAU protokoll 2022-06-01  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-09 
 • BUN protokoll 2022-03-24 
 • BUF tjänsteskrivelse 2022-03-01 
 • KF protokoll 2021-10-25 
 

KS  

 
Kommunstyrelsen 

 

Lars Johnsson (M) 
Ordförande 

Angela Samarzija 
Sekreterare 

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-06-07  

 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Nämndsekreterare Isabelle Lood 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Isabelle.Lood@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

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

Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

 

RTJ 2022/7-1 
Räddningstjänsten – Delegationsbeslut enligt LSO och LBE samt utfört arbete 
avseende sotning och brandskyddskontroll mars och april 2022. 
 

KLF 2022/403-1 
Kommunledningsförvaltningen – Delegationsbeslut avseende anställningar 
utfärdade i maj 2022. 

 
 

Protokoll 
Personalutskottet 2022-05-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-01 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Isabelle Lood 

Nämndsekreterare  



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum  

2022-06-07 
 

 

 Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Nämndsekreterare Isabelle Lood 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Isabelle.Lood@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

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

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

 

Övriga anmälningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 
 

KLF 2022-8 
Cliens kapitalförvaltning – Totalrapport per den 30 april 2022.  

KLF 2022/396-1 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden översänder Hässleholms kommuns 
energiuppföljning för 2021.  

KLF 2022/377-1 
Kommuner och Regioner (SKR) har den 20 maj 2022 beslutat om 
sammanträdesplan för SKR:s beredningar, delegationer och styrelsen för 2023.  

KLF 2022/362-1 
Ändring av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott i november månad.  

 
Protokoll 
Sydarkiveras förbundsstyrelsemöte 2022-04-08 verksamhetsplan 2023 med budget 
HIBAB styrelsemöte 2022-05-04 
Hässleholms fibernät AB styrelseprotokoll samt bolagsstämma t.o.m. 2022-04-25 
Hässleholms Fibernät Holding AB protokoll och bolagsstämma t.o.m. 2022-01-20 

 
Kommunledningsförvaltningen 

 
Isabelle Lood 
Nämndsekreterare  



" ''""' '0"0' 

~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 54 

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2022 
Dnr: RT J 2022/5 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Avgifter för sotning och brandskyddskontroll justeras i enlighet med 
sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:09. 

2. De reviderade avgifterna antas att gälla från och med den 1 juli 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2003, § 55, bland annat att införa 
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SK.R) utkommer årligen med cirkulär med årets 
sotningsindex för de kommuner som beslutat att tillämpa kommunförbundets 
cirkulär 2002:83. 

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år, behöver 
hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. 
Vid senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för 12 månader 
ska kunna erhållas under färre månader. Sotningsindex vid respektive tillämpning 
varierar således beroende på både när index infördes för 2021 och när det införs för 
2022. 

Pandemin försköt 2020 års avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev 
mycket försenat. För de kommuner som justerat taxan sent har det medfört 
svängningar i taxan. Det är angeläget att justera taxan så snart som möjligt för att 
undvika behov av större justeringar i taxan. 

Under föregående år, 2021, infördes de nya avgifterna i Hässleholms kommun den 
15 november. Då justerades taxan med -8,03 %. På grund av pandemin och sena 
höjningar låg taxan på för hög nivå för de första 7,5 månaderna (1/4- 15/11) 2021, 
vilket innebar att taxan behövdes sänkas för att det skulle bli rätt värde för helåret. 

Den nuvarande taxan från 2021 ("minustaxan") är ett resultat av den förskjutna 
avtalsrörelsen 2020 och påverkar kommande indexhöjning mycket. Ju tidigare taxan 
för 2022 införs, desto mindre blir indexhöjningen. De reviderade avgifterna antas 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

4 (26) 



SAMMANTRÄDESPROTOKQLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

gälla från och med den 1 juli 2022, vilket gör att årets indexreglering sker med 12,19 
%. 

Avgifter för småhus bygger på principen debitering av grundavgift samt nedlagd tid 
på plats. Syftet med detta är att förenkla och förtydliga debiteringen för såväl 
kunder som entreprenörer. I grundavgiften ingår normalt för- och efterarbete samt 
körtid till/ från objektet. Plats besöket debiteras per påbörjad 15 minut. Övriga 
objekt (t.ex. restauranger, flerbostadshus) debiteras likt tidigare år, d.v.s. debitering 
per nedlagd mantimme. 

Sänt till: 
Räddningstjänsten 
Kommunal författningssamling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

5 (26) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-04-13 RTJ 2022/5 

      

  
Handläggare 
Verksamhetschef Melissa Millbourn 
Räddningstjänsten 
 
melissa.millbourn@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Räddningstjänsten506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Kommendörsgatan Telefon:  0451‑ 26 80 22 Telefax:    
E-post: raddningstjanst@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2022 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut.  

Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. Avgifter för sotning och brandskyddskontroll justeras i enlighet med 
sotningsindex enligt Sveriges Kommuner och Regioners cirkulär 22:09.  

2. De reviderade avgifterna antas att gälla från och med den 1 juli 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2003, § 55, bland annat att införa 
sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) utkommer årligen med cirkulär med årets 
sotningsindex för de kommuner som beslutat att tillämpa kommunförbundets 
cirkulär 2002:83.  

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år, behöver 
hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. 
Vid senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för 12 månader 
ska kunna erhållas under färre månader. Sotningsindex vid respektive tillämpning 
varierar således beroende på både när index infördes för 2021 och när det införs för 
2022. 

Pandemin försköt 2020 års avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev 
mycket försenat. För de kommuner som justerat taxan sent har det medfört 
svängningar i taxan. Det är angeläget att justera taxan så snart som möjligt för att 
undvika behov av större justeringar i taxan. 

Under föregående år, 2021, infördes de nya avgifterna i Hässleholms kommun den 
15 november. Då justerades taxan med -8,03 %. På grund av pandemin och sena 
höjningar låg taxan på för hög nivå för de första 7,5 månaderna (1/4 - 15/11) 2021, 
vilket innebar att taxan behövdes sänkas för att det skulle bli rätt värde för helåret.  

Hässleholms 
kommun 
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Den nuvarande taxan från 2021 (”minustaxan”) är ett resultat av den förskjutna 
avtalsrörelsen 2020 och påverkar kommande indexhöjning mycket. Ju tidigare taxan 
för 2022 införs, desto mindre blir indexhöjningen. De reviderade avgifterna antas 
gälla från och med den 1 juli 2022, vilket gör att årets indexreglering sker med 12,19 
%.  

Avgifter för småhus bygger på principen debitering av grundavgift samt nedlagd tid 
på plats. Syftet med detta är att förenkla och förtydliga debiteringen för såväl 
kunder som entreprenörer. I grundavgiften ingår normalt för- och efterarbete samt 
körtid till/från objektet. Platsbesöket debiteras per påbörjad 15 minut. Övriga 
objekt (t.ex. restauranger, flerbostadshus) debiteras likt tidigare år, d.v.s. debitering 
per nedlagd mantimme.   

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Förslaget innebär en höjning av avgifterna för sotning och brandskyddskontroll på 
12,19 %. Detta innebär att timavgiften för sotning och brandskyddskontroll 
kommer höjas från 464 kr/h respektive 910 kr/h (enligt 2021 års taxa) till 520 kr/h 
respektive 1021 kr/h (2022). Taxan 2020 var för sotning 504 kr/h och för 
brandskyddskontroll 990 kr/h.  

I bilaga 1 återfinns de faktiska kostnaderna för respektive åtgärd och objekt. 

Barnperspektivet  

Inga konsekvenser 

Miljökonsekvenser  

Inga konsekvenser 

Facklig samverkan 

Inget behov 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser 

 

 

Bilagor 

Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor för Hässleholms kommun.   
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Sändlista: 

Räddningstjänsten 

Kommunal författningssamling 

 

 

 

 

Räddningstjänsten 

 

Melissa Millbourn 

Verksamhetschef 
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Avgifter för rengöring och brandskydds-
kontroll 

Avgifter och taxor  

 

 
 

► Hässleholm nästa. 



 

 
 

 

Innehållsförteckning 
Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
för Hässleholms kommun......................................................................................................................... 1 

 

  

Diarienummer: RTJ 2022/5 
Fastställt den: [Ange datum] 
Fastställt av: Kommunstyrelsen 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För uppföljning ansvarar: Räddningstjänsten 
Dokumentet gäller för: Allmänheten 
Giltighetsperiod: 2022-07-01 tills vidare 
Ersätter: RTJ 2021/14 
Kommunal författningssamling: Avgifter och taxor 
Antagen: Kommunstyrelsen 2019-08-28 

► Hässleholm nästa. 
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Avgifter för rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor för Hässleholms kommun 
 

Giltiga from 2022-07-01 fram till indexuppräkning 2023. 
Småhus  Kronor exkl moms 

Rengöring (sotning)  

Grundavgift* 130 

Timavgift (debiteras för nedlagd tid per påbörjade 
15 min) 

520 

Brandskyddskontroll  

Grundavgift* 255 

Timavgift (debiteras för nedlagd tid per påbörjade 
15 min) 

1021 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll vid 
samma tillfälle 

 

Grundavgift* 301 

Timavgift (nedlagd tid för respektive moment) 520 resp. 1021 

Övriga objekt Kronor exkl moms 

Rengöring (sotning)  

Faktiskt nedlagd tid per mantimme 520 

Brandskyddskontroll  

Faktiskt nedlagd tid per mantimme 1021 

Eventuell avbokning eller ombokning måste ske senast kl 12.00 vardagen innan inbokad tid an-
nars debiteras full tid (grundavgift + 0,5 timme). Det gäller också om det inte går att utföra sot-
ning eller brandskyddskontroll på grund av något som du som fastighetsägare orsakat. 

Om ni önskar sotning eller brandskyddskontroll annan tid än vardagar kl. 7-16 betalas dubbel 
timavgift utöver grundavgiften. 

► Hässleholm nästa. 
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*I grundavgiften ingår planering, avisering, förberedelser, framkörning, dokumentation efter genomförd åtgärd, 
fakturering samt övrig administration. Vid samplanerad rengöring och brandskyddskontroll tillkommer förbere-
delserna för sotning i grundavgiften. 

 

 
 

► Hässleholm nästa. 



 

 
Hässleholms kommun • Stadshuset • 281 80 Hässleholm • vx 0451-26 70 00 • kommunen@hassleholm.se 

 

Hässleholms 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 55 

Avgift onödiga automatiska brandlarm 
Dnr: RT J 2022/6 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avgiften för onödigt 
automatlarm är 5 633 kronor från och med 1 juli 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Med onödigt automatiskt brandlarm avses ett aktiverat automatiskt brandlarm 
anslutet till SOSAB (112) som sedan i sin tur larmar ut räddningstjänsten på 
utryckning, och där ingen brand eller annan olyckshändelse föreligger. 2021 var 
avgiften för ett onödigt automatiskt brandlarm 5490 kr. Räddningstjänsten föreslår 
att avgiften skall höjas i enlighet med arbetskostnadsindex (2,6 %). 

Sänt till: 
Kommunal författningssamling 
Räddningstjänsten 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ N 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-04-14 

 

Kommunstyrelsen 

RTJ 2022/6 

      

  
Handläggare 
Verksamhetschef Melissa Millbourn 
Räddningstjänsten 
 
melissa.millbourn@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Räddningstjänsten506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Kommendörsgatan Telefon:  0451‑ 26 80 22 Telefax:    
E-post: raddningstjanst@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Avgift onödiga automatiska brandlarm 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

 att avgiften för onödigt automatlarm är 5 633 kr fr.o.m 1 juli 2022. 

 

Beskrivning av ärendet 

 
Med onödigt automatiskt brandlarm avses ett aktiverat automatiskt brandlarm 
anslutet till SOSAB (112) som sedan i sin tur larmar ut räddningstjänsten på 
utryckning, och där ingen brand eller annan olyckshändelse föreligger. 

2021 var avgiften för ett onödigt automatiskt brandlarm 5490 kr. Räddningstjänsten 
föreslår att avgiften skall höjas i enlighet med arbetskostnadsindex (2,6 %). 

Enligt beslut taget i kommunfullmäktige 2020-04-27 ska avgiften årligen 
justeras av Kommunstyrelsen utifrån aktuell indexhöjning. Arbetskostnadsindex 
(AKI) ligger till grund för beräkning av ny avgift.  
 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Förslaget innebär en höjning av avgiften på 143 kr vid ett onödigt automatiskt 
brandlarm.  

Barnperspektivet  

Inte aktuellt för ärendet. 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt för ärendet.  

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt för ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ingen ekonomisk konsekvens för verksamheten. 

 

 

Bilagor 

Avgift för onödiga automatiska brandlarm 

 

 

Sändlista: 

Kommunal författningssamling 

Räddningstjänsten 

 

 

 

Räddningstjänsten 

 

Melissa Millbourn 

Verksamhetschef 

  



w
w

w
.h

a
s
s
le

h
o
lm

.s
e

 

 

 

Avgift för onödiga automatiska       
brandlarm 
Avgifter och taxor  

 

 
 

► Hässleholm nästa. 



 

 
 

 

  

Diarienummer: RTJ 2022/6 
Fastställt den: [Ange datum] 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För uppföljning ansvarar: Räddningstjänsten 
Dokumentet gäller för: Alla styrelser och nämnder 
Giltighetsperiod: 2021-07-01 – tills vidare 
Ersätter: Kommunstyrelsen § 93/2021 
Kommunal författningssamling: Avgifter och taxor 
Antagen: Kommunfullmäktige § 148/2019 

► Hässleholm nästa. 
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Avgift för onödiga automatiska brandlarm 
 
 
Avgiften för onödiga automatiska brandlarm är 5 490 kronor.  
 
Med onödigt automatiskt brandlarm avses ett aktiverat automatiskt brandlarm anslutet till SOS AB 
(112) som sedan i sin tur larmar ut räddningstjänsten på utryckning, och där ingen brand el-ler annan 
olyckshändelse föreligger.  
 
Kommunstyrelsen ska årligen indexuppräkna avgiften för onödiga automatiska brandlarm enligt ar-
betskostnadsindex. För övriga revideringar av taxan beslutar kommunfullmäktige.  
 
 

► Hässleholm nästa. 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 58 

Tilläggsfinansiering för om- och tillbyggnad av 
Furutorpshallen i Vinslöv 
Dnr: KLF 2021/671 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Ytterligare 3 miljoner kronor avseende om- och tillbyggnad av 
Furutorpshallen i Vinslöv tillskjuts tekniska nämndens investeringsbudget 
2023 med anledning av att inkomna anbud överstiger tidigare beslutad 
budget. 

2. Finansieringen på 3 miljoner kronor sker genom att beloppet arbetas in i 
Strategisk plan med budget 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025. 

3. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

4. Föreliggande reviderat förslag till avsiktsförklaring godkänns. 

5. Bidraget på 6 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen Vinslöv budgeteras 
som en intäkt på finansförvaltningen år 2023. 

6. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att underteckna den 
reviderade avsiktsförklaringen mellan Hässleholms kommun och 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv samt de eventuellt ytterligare avtal som därefter 
kan förekomma. 

Beskrivning av ärendet 

Inkomna anbud avseende om- och tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv har 
sammanställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman uppgår till 16,990 
mnkr. Totala projektkostnaden uppgår till 20,4 mnkr. I entreprenaden har inarbetats 
underhållsarbeten för 888 tkr som kommer att finansieras av tekniska 
förvaltningens reinvesteringsbudget. Under 2021 har dessutom genomförts 
säkerhetsarbeten avseende brandskyddsåtgärder inom befintlig idrottshall till en 
kostnad av 1,5 mnkr som finansierats ur tekniska nämndens reinvesteringsbudget. 
Tilldelad investeringsbudget uppgår till 17,4 mnkr vilket medför att projektbudgeten 
överskrider investeringsbudgeten med 3,0 mnkr. Av denna anledning föreslås 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

kommunstyrelsen att besluta om att tillskjuta ytterligare 3,0 mnkr i 
investeringsmedel till tekniska nämnden för finansiering av den utökade 
investeringsutgiften. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Håkan Nilsson Entreprenad AB 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

J"'teriog ~ ~ Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-05-02 KLF 2021/671 

   

 Till: Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Ekonom Gunilla Edvinsson 
Ekonomiavdelningen 
0451 – 26 80 65 
gunilla.edvinsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Tilläggsfinansiering för om- och tillbyggnad av Furu-
torpshallen i Vinslöv 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

1. Ytterligare 3 miljoner kronor avseende om- och tillbyggnad av Furutorps-
hallen i Vinslöv tillskjuts tekniska nämndens investeringsbudget 2023 med 
anledning av att inkomna anbud överstiger tidigare beslutad budget. 
 

2. Finansieringen på 3 miljoner kronor sker genom att beloppet arbetas in i 
Strategisk plan med budget 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 
2024-2025. 

 
3. Investeringen ska vara anslagstyp 1. 

 
4. Föreliggande reviderat förslag till avsiktsförklaring godkänns. 

 
5. Bidraget på 6 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen Vinslöv budgeteras 

som en intäkt på finansförvaltningen år 2023. 
 

6. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att underteckna den revide-
rade avsiktsförklaringen mellan Hässleholms kommun och Sparbanksstiftel-
sen Vinslöv samt de eventuellt ytterligare avtal som därefter kan före-
komma. 

 

Sammanfattning  

Inkomna anbud avseende om- och tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv har 
sammanställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman uppgår till 16,990 
mnkr. Totala projektkostnaden uppgår till 20,4 mnkr. I entreprenaden har inarbetats 
underhållsarbeten för 888 tkr som kommer att finansieras av tekniska förvaltning-

Hässleholms 
kommun 
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ens reinvesteringsbudget. Under 2021 har dessutom genomförts säkerhetsarbeten 
avseende brandskyddsåtgärder inom befintlig idrottshall till en kostnad av 1,5 mnkr 
som finansierats ur tekniska nämndens reinvesteringsbudget. Tilldelad investerings-
budget uppgår till 17,4 mnkr vilket medför att projektbudgeten överskrider investe-
ringsbudgeten med 3,0 mnkr. Av denna anledning föreslås kommunstyrelsen att 
besluta om att tillskjuta ytterligare 3,0 mnkr i investeringsmedel till tekniska nämn-
den för finansiering av den utökade investeringsutgiften. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, § 11, att tillmötesgå Sparbanks-
stiftelsen Vinslövs önskan om en utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv för att 
tillgodose föreningars behov av utökade lokalytor samt att Vinslövs Handbollsklubb 
VHK avancerat till spel i allsvenska serien och för detta krävs större läktarutrymme. 
Sörby BoIS som har lokaler i Furutorpshallen, har utökat sin verksamhet för både 
män, kvinnor och ungdomar, är i behov av viss tillbyggnad. Vinslövs Sparbanksstif-
telse kommer att ge bidrag på 6,0 mnkr för denna utbyggnad, i enlighet med separat 
upprättad avsiktsförklaring.  
 
I detta skede uppskattades investeringsutgiften till 11,9 mnkr varav 1,5 mnkr avsåg 
brandskyddsåtgärder i befintlig hall och dessa åtgärder räknade tekniska nämnden 
med att utföra oavsett beslut om tillbyggnad. Tekniska nämnden har hanterat 
brandskyddsåtgärderna ur anslaget reinvesteringar i fastigheter. Resterande 10,4 
mnkr beslutade kommunfullmäktige att finansiera genom att budgetera en intäkt på 
6,0 mnkr på finansförvaltningen år 2021 motsvarande bidraget från Vinslövs spar-
bankstiftelse. Resterande 4,4 mnkr finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda 
investeringar 2021. 
 
Tekniska förvaltningen genomförde en upphandling under 2021 som fick avbrytas 
på grund av att anbudssumman överskred tilldelad investeringsbudget. I den av 
kommunfullmäktige antagna Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och 
flerårsplan 2023-2024 tillsköts projektet ytterligare 7,0 mnkr för genomförande. 
Efter det uppgår den totala investeringsbudgeten för projektet till 17,4 mnkr. 
 
Tekniska förvaltningen har i samråd med företrädare för barn- och utbildningsför-
valtningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Vinslövs Handbollsklubb och Sörby 
BoIS genomfört en förnyad upphandling av om- och tillbyggnationen av Furu-
torpshallen inom kv Vanneberga 7:44 i Vinslöv. Utformningen av om- och tillbygg-
naderna framgår av bifogade ritningar. Tekniska förvaltningen har infordrat anbud 
för om- och tillbyggnaden som en utförandeentreprenad. Inkomna anbud har sam-
manställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman uppgår till 16,990 mnkr, 
se bifogat upphandlingsprotokoll. Totala projektkostnaden uppgår till 20,4 mnkr, se 
bifogad projektbudget. I entreprenaden har inarbetats underhållsarbeten för 888 tkr 
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som kommer att finansieras av tekniska förvaltningens reinvesteringsbudget. Under 
2021 har dessutom genomförts säkerhetsarbeten avseende brandskyddsåtgärder 
inom befintlig idrottshall till en kostnad av 1,5 mnkr som finansierats ur tekniska 
nämndens reinvesteringsbudget. Tilldelad investeringsbudget uppgår till 17,4 mnkr 
vilket medför att projektbudgeten överskrider investeringsbudgeten med 3,0 mnkr.  
 
Av denna anledning föreslår tekniska nämnden till kommunstyrelsen att besluta om 
att tillskjuta ytterligare 3,0 mnkr i investeringsmedel för finansiering av den utökade 
investeringsutgiften. Ekonomiavdelningen föreslår att finansieringen på 3 mnkr sker 
genom att beloppet arbetas in i Strategisk plan med budget 2023-2025 med Budget 
2023 och flerårsplan 2024-2025. Vidare föreslår ekonomiavdelningen att bidraget på 
6 mnkr från Sparbanksstiftelsen Vinslöv budgeteras som en intäkt på finansförvalt-
ningen år 2023. 
 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

En utbyggnad av större läktarkapacitet bredvid avdelade rum för press/media med 
mera kommer att tillgodose Vinslövs Handbollsklubbs behov för spel i allsvenska 
serien. Sörby BoIS, som utökat sin verksamhet för både män, kvinnor och ungdo-
mar, kommer även att få bättre förutsättningar genom tillbyggnation av Furutorps-
hallen. 

Barnperspektivet  

Se texten under rubrik, Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare.  

Miljökonsekvenser  

Bedöms ej föreligga behov av tillämpning. 

Facklig samverkan 

Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort 
bedömning att det inte har erfordrats facklig samverkan för deras del. Lokalernas 
utformning har skett i dialog med tekniska förvaltningens serviceavdelning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

I enlighet med kommunens antagna riktlinjer för investeringar ska projekt där kost-
naden överskrider den av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget med mer 
än 10 procent på nytt bli en fråga för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att 
besluta om. En fördyrning på 3,0 mnkr i förhållande till den redan utökade investe-
ringsbudgeten som uppgår till 17,4 mnkr innebär en kostnadsökning på 17,2 pro-
cent. Den troliga anledningar till fördyrningen i förhållande till tilldelad investe-
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ringsbudget är en ökad kostnadsutveckling samt större risktagande hos entreprenö-
rer och materialleverantören med anledning av omvärldssituationen.  
 
På inrådan av ekonomiavdelningen har en reviderad avsiktsförklaring upprättats 
mellan Hässleholms kommun och Sparbanksstiftelsen Vinslöv då den ursprungliga 
inte var gällande med anledning av förskjutning av tidsplanen. Sparbanksstiftelsen 
Vinslöv är villig att genom ett bidrag finansiera högst 6 mnkr av en tillbyggnad av 
Furutorpshallen. Utbetalningen ska ske efter färdigställande Q3 2023. 

I anbudsförfrågningen har inga inventarier för verksamheternas behov inarbetats då 
dessa kommer att bekostas av berörda föreningarna. Brandskyddsåtgärder i befintlig 
hall har tekniska nämnden hanterat ur befintligt investeringsanslag för reinveste-
ringar i fastigheter. Det finns inget behov av utbyggnad av IT-infrastruktur eller 
trafikåtgärder med anledning av om- och tillbyggnad av Furutorpshallen. 
 

 

Bilagor 

1. Reviderad avsiktsförklaring mellan Hässleholms kommun och Sparbanks-
stiftelsen Vinslöv daterad den 10 maj 2022. 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 
Håkan Nilsson Entreprenad AB 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic   Eva-Lotta Svensson 
Biträdande förvaltningschef   Ekonomichef 
 

  



Hässleholms 
kommun 

2022-05-10 

Avsiktsförklaring 

mellan 

Hässleholms kommun och 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv 

Förlängning 
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1. Parter 
Följande avsiktsförklaring ("Avsiktsförklaringen") har träffats mellan Parterna. 

Hässleholms kommun 
Stadshuset 
281 80 Hässleholm 
nedan kallad ("Kommunen") 

Sparbanksstiftelsen Vinslöv 
c/o Sparbanken Göinge AB 
Box 103, 288 22 VINSLÖV 

gemensamt kallat ("Parterna") 

2. Bakgrund och syfte 

(org.nr. 212000-0985) 

( org.nr. 802426-0666) 

I Hässleholms kommun finnsbehov av en utökad sporthall för föreningarna i Vinslöv. Detta 
föreslås att hanteras genom tillbyggnation av Furutorpshallen, på del av fastigheten 
Hässleholm Vanneberga 7:44. Denna förlängning av avsiktsförklaring syftar till att beskriva 
parternas samarbete avseende process och finansiering. A vsiktsförklaringen med 
diarienummer TF 2021/65 och signerades av Robin Gustavsson sparbanksstiftelsen 2020-11-
16 och utav kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson samt förvaltningschef Mats 
Svensson 2021-02-03 

3. Finansiering 
Sparbanksstiftelsen Vinslöv är villig att genom ett bidrag ta den största delen av 
finansieringen dock högst 6 miljoner kr av en tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv så att 
den klarar en publik på ca 800 personer. Resterande finansiering står kommunen för. 
Utbetalningen skall ske efter färdigställande Q3 2023 

4. Process 
Hässleholms kommun projekterar och upphandlar tillbyggnaden. Tillbyggnaden ska ske av 
Furutorpshallen i Vinslöv enligt presenterade byggritningar som underlag. Under 
byggprocessen kommer en tillfällig vägg monteras så att verksamhet kan bedrivas i hallen i så 
stor utsträckning som möjligt. Befintliga anmärkningar gällande utrymning och brandskydd 
för hallen genomförs innan tillbyggnad kommer att ske. Hallen beräknas vara klar till hösten 
2023. 

5. Tidsplan 
Parterna är överens om nedanstående förskjutna tidsplan: 

Q4 2020 Q 1 2021 bygglovsritningar tas fram. 
Q 1 20221 upphandling av projektet 
Q2 2022 Q3 2023 byggprocess 
Q3 2023 tillbyggnad klar 
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., 

6. Avsiktsförklaringens giltighetstid 
Förlängning av Avsiktsförklaringen är möjlig. Avsiktsförklaringen kan förlängas i maximalt 2 
år, därefter förfaller Avsiktsförklaringen utan möjlighet till vidare förlängning. 

Förlängning av A vsiktsförklaringen ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

7. Tillägg, ändringar och avbrytande av A vsiktsförklaring 
Ändringar eller tillägg av A vsiktsförklaringen ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
båda parter. 

Om endera av Parterna ej fullgör sina åtaganden enligt denna A vsiktsförklaring, såvida ej 
försummelsen är oväsentlig, äger de andra Parterna rätt att avbryta A vsiktsförklaringen. 
Härvid skall var part stå för sina nedlagda kostnader och ingen rätt till skadestånd ska utgå. 

8. Giltighet 
A vsiktsförklaringen har godkänts av erforderlig kommunal instans. 

9. Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av A vsiktsförklaringen skall avgöras av allmän 
domstol, med Hässleholms tingsrätt som första instans. 

10. Undertecknande 
Denna avsiktsförklaring har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 
Parterna har genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. 

Hässleholm 2022-
F ör Hässleholms kommun 

Mats Svensson 
F örvaltningschef 
Tekniska förvaltningen 
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Hässleholm 2022- 0-6-- / ö 
För Vinslövs sparbanksstiftelse 

Robin Gustavsson 
Ordförande 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 16 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23   
 

Furutorpshallen om- och tillbyggnad – antagande av anbud 
Dnr: TF 2020/583 

Beslut 
 

Tekniska nämnden besluta att: 
 

1. anta Håkan Nilsson Entreprenad AB:s anbud på 16 990 000 kronor för 
utförande av utförandeentreprenaden, 
 

2. godkänna en projektkostnad om 20 400 000 kronor, 
 

3. ianspråkta anslagna ekonomiska investeringsmedel om 17 400 000 kronor 
för om- och tillbyggnation av Furutorpshallen, investeringsprojekt 
IV100368, 
 

4. ge starttillstånd för entreprenaden. 

Att beslut enligt ovan gäller under förutsättning att utökade budgetanslag anslås. 
 
Därav föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att: 
 

5. att anslå ytterligare investeringsmedel om 3 000 000 kronor för projektets 
genomförande, 
 

6. att investeringen skall vara av anslagstyp 1. 

 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ernst Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet.  

Beskrivning av ärendet  
 

Inkomna anbud har sammanställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman 
uppgår till 16 990 000 kronor. Totala projektkostnaden uppgår till 20 400 000 
kronor. 
I entreprenaden har inarbetats underhållsarbeten för 888 000 kronor som kommer 
att finansieras av tekniska förvaltningens reinvesteringsbudget. 
 
Under 2021 har dessutom genomförts säkerhetsarbeten avseende brand inom 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 17 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

befintlig idrottshall till en kostnad av 1 500 000 kronor som finansierats ur tekniska 
förvaltningens reinvesteringsbudget. 
 
Tilldelad investeringsbudget uppgår till 17 400 000 koronor vilket medför att 
projektbudgeten överskrider investeringsbudgeten med 3 000 000 kronor. 
 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-24, § 46, följande:   
 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att: 
 

2. anta Håkan Nilsson Entreprenad AB:s anbud på 16 990 000 kronor för 
utförande av utförandeentreprenaden, 

3. godkänna en projektkostnad om 20 400 000 kronor, 
4. ianspråkta anslagna ekonomiska investeringsmedel om 17 400 000 kronor 

för om- och tillbyggnation av Furutorpshallen, investeringsprojekt 
IV100368, 

5. ge starttillstånd för entreprenaden. 

Att beslut enligt ovan gäller under förutsättning att utökade budgetanslag anslås. 
 
Därav föreslås tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att 
föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
 

6. att anslå ytterligare investeringsmedel om 3 000 000 kronor för projektets 
genomförande, 

7. att investeringen skall vara av anslagstyp 1. 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-03-23 TF 2020/583 

      

  
Handläggare 
Avdelningschef projekt Mats Olsson 
Tekniska förvaltningen 
 
mats.olsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 
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Furutorpshallen om- och tillbyggnad – antagande av 
anbud 
  

Förslag till beslut 

Att föreslå tekniska nämndens arbetsutskott att föreslå tekniska nämnden besluta 
att: 

 anta Håkan Nilsson Entreprenad AB:s anbud på 16 990 000 kronor för 
utförande av utförandeentreprenaden, 

 godkänna en projektkostnad om 20 400 000 kronor, 
 ianspråkta anslagna ekonomiska investeringsmedel om 17 400 000 kronor 

för om- och tillbyggnation av Furutorpshallen, investeringsprojekt 
IV100368, 

 ge starttillstånd för entreprenaden. 

Att beslut enligt ovan gäller under förutsättning att utökade budgetanslag anslås. 
 
Därav föreslås tekniska nämndens arbetsutskott föreslå tekniska nämnden att 
föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

 att anslå ytterligare investeringsmedel om 3 000 000 kronor för projektets 
genomförande, 

 att investeringen skall vara av anslagstyp 1. 

 

Sammanfattning  

Inkomna anbud har sammanställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman 
uppgår till 16 990 000 kronor. Totala projektkostnaden uppgår till 20 400 000 
kronor. 
I entreprenaden har inarbetats underhållsarbeten för 888 000 kronor som kommer 
att finansieras av tekniska förvaltningens reinvesteringsbudget. 

Hässleholms 
kommun 
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Under 2021 har dessutom genomförts säkerhetsarbeten avseende brand inom 
befintlig idrottshall till en kostnad av 1 500 000 kronor som finansierats ur tekniska 
förvaltningens reinvesteringsbudget. 

Tilldelad investeringsbudget uppgår till 17 400 000 koronor vilket medför att 
projektbudgeten överskrider investeringsbudgeten med 3 000 000 kronor. 
 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut 2021-01-25, §11 tillmötesgått Sparbanksstiftelsen 
Vinslövs önskan om utbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv för att tillgodose  
föreningars behov av utökade lokalytor.  
Vinslövs Sparbanksstiftelse kommer att ge bidrag på 6 000 000 kronor för denna 
utbyggnad, i enlighet med separat upprättad avsiktsförklaring. 
 
Tekniska förvaltningen genomförde en upphandling under 2021 som fick avbrytas 
på grund av att anbudssumman överskred tilldelad investeringsbudget. 
I den av kommunfullmäktige 2021-11-29, §243 antagna Strategisk plan 2022-2024 
med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 tillsköts projektet 7 000 000 kronor för 
genomförande. 
 
Tekniska förvaltningen har i samråd med företrädare för barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, Vinslövs Handbollsklubb 
och Sörby BoIS genomfört en förnyad upphandling av om- och tillbyggnationen av 
Furutorpshallen inom kv Vanneberga 7:44 i Vinslöv. 
Utformningen av om- och tillbyggnaderna framgår av bifogade ritningar. 

Tekniska förvaltningen har infordrat anbud för om- och tillbyggnaden som en 
utförandeentreprenad. 
 
Inkomna anbud har sammanställts och utvärderats och den lägsta anbudssumman 
uppgår till 16 990 000 kronor, se bifogat upphandlingsprotokoll.  
Totala projektkostnaden uppgår till 20 400 000 kronor, se bifogad projektbudget.  

Tilldelad investeringsbudget uppgår till 17 400 000 koronor vilket medför att 
projektbudgeten överskrider investeringsbudgeten med 3 000 000 kronor. 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

En utbyggnad av större läktarkapacitet jämte avdelade rum för press/media m.m. 
kommer att tillgodose Vinslövs Handbollsklubb behov för spel i allsvenska serien. 

Sörby BoIS, som utökat sin verksamhet för både män, kvinnor och ungdomar, 
kommer även dom att få bättre förutsättningar genom tillbyggnation av deras 
lokaler. 

Barnperspektivet  

--- 

Miljökonsekvenser  

--- 

Facklig samverkan 

Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort 
bedömning att det inte har erfordrats facklig samverkan för deras del.  
Lokalernas utformning har skett i dialog med tekniska förvaltningens 
serviceavdelning.  
 

Ekonomiska konsekvenser 

I enlighet med kommunens antagna riktlinjer för investeringar skall projekt där 
kostnaden överskrider av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget med mer 
än 10 procent på nytt bli en fråga för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att 
besluta om. 
Troliga anledningar till fördyrningen i förhållande till tilldelad investeringsbudget: 

 ökad kostnadsutveckling samt större risktagande hos entreprenörer och 
materialleverantören med anledning av omvärldssituationen 
 

I anbudsförfrågningen har inga inventarier för verksamheternas behov inarbetats. 

 

 

Bilagor 

Upphandlingsprotokoll daterad 2022-03-21 
Projektbudget daterad 2022-03-24 
Tilldelningsbeslut 2022-03-24 
Ritningar: Situationsplan, A-01-1-001 daterad 2021-04-29 
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 Plan 10, A-40.1-CD100 daterad 2021-04-29 
 Plan 20, A-40.1-CD200 daterad 2021-04-29 
 Sektioner, A-40.2-CD001 daterad 2021-04-29 
 Sektioner, A-40.2-CD002 daterad 2021-04-29 
 Fasader, A-40.3-CD001 daterad 2021-04-29 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden och kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Mats Olsson 

Avdelningschef projekt 

  



Hässleholms kommun/Tekniska Förvaltningen Upphandling av: Generalentreprenad 
IUpphandlingsprotokoll för upphandling av !Furutorpshallen om- och tillbyggnad 

!Projekt nr 
Objekt nr 

Förtrågningsunderlag 
Anbudstidens utgång 
Öppninqsdatum 

IV100368 l~U~p~p_ha_n_d_li_ng_s_fo_··rt_a_r_an_d_e _______ .... !F_o_·r_e_nk_la_t_f_ört_a_r_a_nd_e....,! 

Datum Datum 
2022-01-31 Begäran av anbudskomplettering/prissättning reservationer 
2022-03-18 Anbudskomplettering/prissättningstidens utgång 
2022-03-21 Öppninqs/ank©mstdatum 

Anbud - Utvärderingsmodell Anbud Anbudskompl./prissatta reserv 
Nr Ankomstdatum Företag 
1 2022-03-18 Treano Bygg AB 
2 2022-03-18 Håkan Nilsson Entreprenad AB 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Värderingsgrund 
Det mest ekonomiskt fördelaktiga enl anbudsutvärderingsmall 
Lägsta pris enligt utvärderingsmodell 

I Skäl till förkastande av anbud 

Närvarande: 

Summa Summa Ankomstdatum Summa 
17 748 297 17 300 000 -
17 532 478 16 990 000 

I I 
I X I 

https://hlmadm.sharepoint.comlsites/Projektavdelningen/Delade dokumenUByggprojekt/100368, Furutorpshallen om- och tillb/03 Kontrakt, avtal/02 Entreprenör/02 Upphandlingsprotokoll/Upphandlingsprotokoll 



PROJEKTBUDGET Datum: 2022-03-24

Projekt: OM- OCH TILLBYGGNAD AV FURUTORPSHALLEN

Projektnr: 100368
Aktivitet Budget

930X-943X BYGGHERREKOSTNADER 4 665 485

930X FÖRSTUDIE

931X TOMT & FÖRVÄRV

932X-935X PROJEKTERING 2 000 000

936X GRUNDUNDERSÖKNING

937X-939X BYGGLEDNING/BESIKTNING 500 000

940X ADMINISTRATION 500 000

941X MYNDIGHETER 50 000

942X ÖVRIGT 50 000

943X OFÖRUTSEDDA ENTREPRENADKOSTNADER 1 565 485

944X-947X ENTREPRENADKOSTNADER 18 122 515

944X-945X ENTREPRENADKOSTNADER BYGG/ANLÄGGNING 18 122 515

9441-9442 Byggnadsarbeten 18 122 515

9443-9444 Markarbeten

9445-9446 Beläggningsarbeten

9447-9448 Målningsarbeten

9449-9450 Golvarbeten

9451-9452 Undertaksarbeten

9453-9454 Storköksarbeten

9455-9456 Varukyla arbeten

946X ENTREPRENADKOSTNADER VS/VA 0

9461-9462 VS/VA arbeten

9463-9464 Vent arbeten

9465-9466 Styr & reglerarbeten

947X ENTREPRENADKOSTNADER EL/HISS 0

9471-9472 Elarbeten

9473-9474 Hissarbeten

948X-949X KOSTNADSFÖRDELNING -2 388 000

948X FINANSIERING VIA TF'S BUDGET FÖR ÖVRIGA INVESTERINGAR -2 388 000

9481 Planerade reinvesteringar -2 388 000

9482 Ventliationsombyggnad

9483 Miljöförbättrande åtgärder

9484 Asfaltsbeläggningar

9485 Tillgänglighetsanpassningar 

9486 Bidrag beviljade från annan myndighet/instans

949X FINANSIERING VIA ÖVR. FÖRVALTN. BUDGET FÖR INVEST. 0

9491 Verksamhetsinventarier 

9493 Brand- och säkerhetsåtgärder

9494 IT-installationer

TOTALKOSTNADER 20 400 000



'O''O''O'tltl -~ Hässleholms 
~ kommun 

Datum 
2022-03-24 

Vår beteckning 
IV100368 

TILLDELNINGSBESLUT 

Upphandlingen avser: 

Tekniska Förvaltningen 

Utförandeentreprenad gällande om- och 
tillbyggnad av Furutorpshallen i Vinslöv, 
Hässleholms kommun. 

meddelar att följande entreprenör 
skall tilldelas kontraktet: Håkan Nilsson Entreprenad AB 

Skälet för beslut: Lägsta pris enligt utvärderingsmodell. 

Kontrakt kari tidigast tecknas från och med den 5 april 2022 under förutsättning 
att ansökan om överprövning ej sker. 
Kontrakt kommer dock att villkoras av att tilläggsfinansiering beslutas i 
Kommunstyrelse 2022-05-11 . 

Tekniska Förvaltningen 
Bygg projektenheten 

Bilagor: 

Distribution: 

Öppnings- och Upphandlingsprotokoll. 

Samtliga anbudsgivare. 

1 (1) 

https://hlmadm.sharepoint.com/sites/Projektavdelningen/Delade dokument/Byggprojekt/100368, Furutorpshallen om- och tillb/03 Kontrakt, avtal/02 Entreprenör/03 
Tilldelningsbeslut/Ti lldelningsbeslut.docx 
Postadress 
Stadshuset 
281 80 Hässleholm 

Besöksadress 
N. Kringelv. 42 

Telefon 
Växel 0451 -26 70 00 
Telefax 
0451 -890 60 

E-mail 
kommunen@hassleholm.se 



21.916
5.080

8.9746
4.691

3.
63

2

~ 
del av VANNEBERGA 2:80 oct)!7:4 

10 20 40 m 

_J 

ÄNDRINGEN AVSER 

BYGGLOVHANDLING 
V ANNEBERGA 7:44 

FURUTORPSHALLEN 
OM- & TILLBYGGNAD FURUTORPSHALLEN 

OBJEKTNR: 451610 

arkitektgården 
044-12 30 70 • KRISTIANSTAD 

Hässleholms 
kommun 

EL ÖHRNS INGENJÖRSBYRÅ AB 

8798 AS 

2021-04-29 TO 
HUS C & D 
SITUA TIONSPLAN 

SKALA(A1/A3) 

1'400/1'800 A-01-1-001 

044-12 30 10 

0109-15 10 15 

0451-14 495 

010-615 22 83 

0451-B9 050 

A-01-1-001 

_J 



FÖRKLARINGAR

FG +XX,XX

= NY DÖRR MED GLAS

= BEF. DÖRR

= NY DÖRR

= NY VÄGG

= NY ÖPPNING

= BEF. VÄGG

= BEF. DÖRR MED GLAS

= GENOMLYST UTRYMNINGSSKYLT

PILEN ANGER UTRYMNINGSRIKTNING

= EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSKYLT

= FÄRDIG GOLVNIVÅ

PILEN ANGER UTRYMNINGSRIKTNING

Y1

X1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
3
1
7
6
0

A-A1
A-40-2-CD001

A-A1
A-40-2-CD001

D-D1
A-40-2-CD002

D-D1
A-40-2-CD002

C-C1
A-40-2-CD001

C-C1
A-40-2-CD001

B-B1
A-40-2-CD001

B-B1
A-40-2-CD001

E-E1
A-40-2-CD002

E-E1
A-40-2-CD002

D102A
ENTRÉHALL /
SERVERING

D103
KÖK

D104
FRD

D105A
KIOSK

D106
DISKRUM/FRD

D107
WC

D108
PASSAGED109

HWC

D110
WC

D111
WC

D113A
PASSAGE

D113B
ELC.

D113C
FRD.

D113D
FÖRRÅD

D105B
PASS.

D124B
APP.-RUM

D102B
PASSAGE

D112
GÅNG

D124A
GÅNG

D101
VF

D114A
FRD SKOLA

D114B
FÖRRÅD

D119
PUBLIKYTA

D115
GÅNG

D116
WC

D118
HWC

D120
STÄDCENTRAL

D121
FÖRRÅD

D122
GÅNG

D123
HALL

125A
PASSAGE

D126
SKORUM

D127
HWC

D128
OMKL.

D129
DUSCH

D130
TRAPPHALL

D131
SKORUM

D132
HWC

D133
OMKL.

D134
DUSCH

D135
FÖRRÅD

8200

F-F1
A-40-2-CD002

F-F1
A-40-2-CD002

D136
UC

D137
EL

D138
STYRC

D117
WC

2
2
5
0

2450

HP

HP

HP

C152A
STYRKETRÄNING

C151
PASSAGE

D152B
STYRKETRÄNING

C152C
FÖRRÅD

D139
WC

D140
GÅNG

D141
DISP.

D143
OMKLÄDNING

D142
SKORUM

D144
HWC

D145
DUSCH

D146
SKORUM

D147
OMKLÄDNING

D148
DUSCH

D149
HWC

D150
DISP.

G-G1
A-40-2-CD001

G-G1
A-40-2-CD001

H-H1
A-40-2-CD002

H-H1
A-40-2-CD002

3
5
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

700

D125B
PASSAGE

EI30 EI30

EI30

EI30

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV REVITVERSION

DATUM ANSVARIG

RITNINGSNUMMER BETSKALA (A1/A3)

FILNAMN

OBJEKTNR:

C:
\U

se
rs

\A
rk

ite
kt

gå
rd

e n
\O

ne
Dr

iv
e\

Do
ku

me
nt

\F
ur

ut
or

p 
ny

_a
nn

a.
sj
or

en
@
ar

ki
te

kt
ga

rd
en

.s
e.
rv

t
20

21
-0

4 -
29

 2
2:
08

:2
3

VANNEBERGA 7:44

A-40-1-CD100

OM- & TILLBYGGNAD FURUTORPSHALLEN

8798 AS

1:100/1:200

2021-04-29 TO

451610

A-40-1-CD100

REVIT A 2021

BYGGLOVHANDLING

FURUTORPSHALLEN

A

BR

VVS

K

EL

ARKITEKTGÅRDEN AB

BRANDKONSULTBYRÅN AB

KNVVS

RAMBOLL SVERIGE AB
ÖHRNS INGENJÖRSBYRÅ AB

044-12 30 70

0709-75 10 75

0451-14 495

010-615 22 83
0451-89 050

HUS C & D
PLAN 10

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

_J 

I 

ii \j-
1½:!===;z(!)""• ! 

----7 I 

____ _J L----
___ J 

,-1 
I I 
I I 

Q 
I 

i 

~ 

Q 
I 

i 

y 
I 

i 

Q 
I 

i 

Q 
i 
i 

Q~ 
i 

I ----------------------------------0 
4 :1~ 
,17 ('--..__ 

t,,ct--w,r tijj--- L_J 

D T 
----------------------0 

'I' 
I 

I> 
1-ttt~r_; !__ I 

___ \J~-"~~~~---~--- -----------j---------------t--------------+---------------t---------------------------------------- ---
= " ! 

,-1 
I I 
I I 
L_J 

----~7 ------

----7 I 
____ _J i 

:::Ji = 

~ 

cm 

----- ~--
--

-- _J 

V 

i-ss "11./' i i 
i 
i 
~ 

'11/' 

~ 

1,,1 I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

[7 
--~ n• - -- - -----

~ ~-

= = 
D G 

--------- ----------------------0 

----------------------0 

r 

,,,,,,,,,, 
=---=;;;---= Hässleholms 
~ kommun 

arkitektgården 
044 - 12 30 70 • KRISTIANSTAD 

)( 

I 
I 

I I 



Y1

X1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

4
0
0
0

2
0
0
0

A-A1
A-40-2-CD001

A-A1
A-40-2-CD001

D-D1
A-40-2-CD002

D-D1
A-40-2-CD002

C-C1
A-40-2-CD001

C-C1
A-40-2-CD001

B-B1
A-40-2-CD001

B-B1
A-40-2-CD001

E-E1
A-40-2-CD002

E-E1
A-40-2-CD002

F-F1
A-40-2-CD002

F-F1
A-40-2-CD002

D208
KOP.

D207
MÖTE, MEDIA

D206
HALL

D209A
SAMLINGSRUM

D210
KÖK

D211
HWC

D212
FRD.

1500

D209B
SAMLINGSRUM

G-G1
A-40-2-CD001

G-G1
A-40-2-CD001

H-H1
A-40-2-CD002

H-H1
A-40-2-CD002

BEFINTLIGT 405 SITTPLATSER, 98 STÅPLATS = 503P. 
+ MEDIA 21P = 524.

NYTT 241 SITTPLATSER, 97 STÅ. = 338P
9 MEDIA=347P

503+338+9 = 850P

TOTALT 850 PLATSER.

2
0
0
0

2300

TV-
PLATTFORM

D213
FLÄKTRUM

3650

EI30

EI30

EI30

FÖRKLARINGAR

FG +XX,XX

= NY DÖRR MED GLAS

= BEF. DÖRR

= NY DÖRR

= NY VÄGG

= NY ÖPPNING

= BEF. VÄGG

= BEF. DÖRR MED GLAS

= GENOMLYST UTRYMNINGSSKYLT

PILEN ANGER UTRYMNINGSRIKTNING

= EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSKYLT

= FÄRDIG GOLVNIVÅ

PILEN ANGER UTRYMNINGSRIKTNING

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV REVITVERSION

DATUM ANSVARIG

RITNINGSNUMMER BETSKALA (A1/A3)

FILNAMN

OBJEKTNR:

C:
\U

se
rs

\A
rk

ite
kt

gå
rd

e n
\O

ne
Dr

iv
e\

Do
ku

me
nt

\F
ur

ut
or

p 
ny

_a
nn

a.
sj
or

en
@
ar

ki
te

kt
ga

rd
en

.s
e.
rv

t
20

21
-0

4 -
29

 2
2:
11
:4
2

VANNEBERGA 7:44

A-40-1-CD200

OM- & TILLBYGGNAD FURUTORPSHALLEN

8798 AS

1:100/1:200

2021-04-29 TO

451610

REVIT A 2021

BYGGLOVHANDLING

FURUTORPSHALLEN

A

BR

VVS

K

EL

ARKITEKTGÅRDEN AB

BRANDKONSULTBYRÅN AB

KNVVS

RAMBOLL SVERIGE AB
ÖHRNS INGENJÖRSBYRÅ AB

044-12 30 70

0709-75 10 75

0451-14 495

010-615 22 83
0451-89 050

HUS C & D
PLAN 20

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Q Q Q Q Q Q 
~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::===t========t=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J::==j====::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::=i;i/1-• -----------------------------------------------------0 

--------·---0 

---------1-------------+-------------------1--------------------1---------------------------------------- ---- ---------------------- ------0 

---------j-------------t----------------+----------------t--------------------------------------- ---- ---------------------- ------0 

--------- ---------0 

------------0 

Hässleholms 
~ kommun 

arkitektgården 
=- = 044 - 12 30 70 • KRISTIANSTAD 

cm 
1,,1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

_J 



Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y7

D119
PUBLIKYTA

D120
STÄDCENTRAL

D123
HALL

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y7

D115
GÅNG

D114B
FÖRRÅD

D123
HALL

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y7

9
5
0

2000

D101
VF

D102A
ENTRÉHALL /
SERVERING

D113B
ELC.

D113A
PASSAGE

D113C
FRD.

D123
HALL

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y7

D152B
STYRKETRÄNING

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV REVITVERSION

DATUM ANSVARIG

RITNINGSNUMMER BETSKALA (A1/A3)

FILNAMN

OBJEKTNR:

C:
\U

se
rs

\A
rk

ite
kt

gå
rd

e n
\O

ne
Dr

iv
e\

Do
ku

me
nt

\F
ur

ut
or

p 
ny

_a
nn

a.
sj
or

en
@
ar

ki
te

kt
ga

rd
en

.s
e.
rv

t
20

21
-0

4 -
29

 2
2:
12
:5
0

VANNEBERGA 7:44

A-40-2-CD001

OM- OCH TILLBYGGNAD FURUTORPSHALLEN

8798 AS

1:100/1:200

2021-04-29 TO

451610

REVIT A 2021

BYGGLOVHANDLING

FURUTORPSHALLEN

A

BR

VVS

K

EL

ARKITEKTGÅRDEN AB

BRANDKONSULTBYRÅN AB

KNVVS

RAMBOLL SVERIGE AB
ÖHRNS INGENJÖRSBYRÅ AB

044-12 30 70

0709-75 10 75

0451-14 495

010-615 22 83
0451-89 050

HUS C & D
SEKTIONER

A-A1

B-B1

C-C1

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

G-G1

0 

0 0 
i i 

0 

_J 

0 

i 

□□ 

0 

0 

0 0 
Hässleholms 

~ kommun 

arkitektgården 
044 - 12 30 70 • KRISTIANSTAD 

[ 

1,,1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 



X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

2
0
5
0

1600

1808200

300

D147
OMKLÄDNING D150

DISP.

D123
HALL

C152C
FÖRRÅD

D152B
STYRKETRÄNING

C152A
STYRKETRÄNING

D209B
SAMLINGSRUM

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

D123
HALLD141

DISP.

D143
OMKLÄDNING

D212
FRD.

D206
HALL

D207
MÖTE, MEDIA

D131
SKORUM

D132
HWC

D127
HWC

D126
SKORUM

D152B
STYRKETRÄNING

C152A
STYRKETRÄNING

2
7
0
0

1:16

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
Y7

D122
GÅNG

D141
DISP.

D140
GÅNG

D150
DISP.

Y1Y2Y3Y4Y5Y6
Y7

2
7
0
0

C152C
FÖRRÅD

D135
FÖRRÅD

D134
DUSCH

D133
OMKL.

D132
HWC

D130
TRAPPHALL

125A
PASSAGE

D209B
SAMLINGSRUM

D209A
SAMLINGSRUM

D210
KÖK

D206
HALL

D206
HALL

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV REVITVERSION

DATUM ANSVARIG

RITNINGSNUMMER BETSKALA (A1/A3)

FILNAMN

OBJEKTNR:

C:
\U

se
rs

\A
rk

ite
kt

gå
rd

e n
\O

ne
Dr

iv
e\

Do
ku

me
nt

\F
ur

ut
or

p 
ny

_a
nn

a.
sj
or

en
@
ar

ki
te

kt
ga

rd
en

.s
e.
rv

t
20

21
-0

4 -
29

 2
2:
21
:3
7

VANNEBERGA 7:44

A-40-2-CD002

OM- OCH TILLBYGGNAD FURUTORPSHALLEN

8798 AS

1:100/1:200

2021-04-29 TO

451610

REVIT A 2021

BYGGLOVHANDLING

FURUTORPSHALLEN

A

BR

VVS

K

EL

ARKITEKTGÅRDEN AB

BRANDKONSULTBYRÅN AB

KNVVS

RAMBOLL SVERIGE AB
ÖHRNS INGENJÖRSBYRÅ AB

044-12 30 70

0709-75 10 75

0451-14 495

010-615 22 83
0451-89 050

HUS C & D
SEKTIONER

D-D1

E-E1

H-H1

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

F-F1

Q Q Q Q 

\ 

Q Q Q Q Q 
i 

0 0 

_J 

0 
i 

Q 

I 

,i 

Q 

1,,1 I I I I I I li I I I I I I I I I I I I 
i 

Q Q 

□□□ 

,,,,,,,,,, 
=---=;;;---= Hässleholms 
~ kommun 

arkitektgården 
044 - 12 30 70 • KRISTIANSTAD 



TILLBYGGNAD

NY BRÖSTNING

FURUTORPSHALLEN

7000

1
8
0
0

TILLBYGGNAD

TILLBYGGNAD
TILLBYGGNAD TILLBYGGNAD

TILLBYGGNAD

FÖRKLARINGAR

YTTERVÄGGAR:

TEGEL RÖD, LIKA BEFINTLIGT.

SANDWICHPANEL VIT, LIKA BEFINTLIGT.
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SOCKEL:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 61 

Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1 :37 och 
upplåtande av nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 
1 :30 
Dnr: KLF 2022/253 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Godkänna föreliggande tomträttsavtal avseende fastigheten Tottarp 1:37. 

2. Godkänna föreliggande nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten 
Tottarp 1:30 

3. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna ovannämnda 
avtal, när förevarande beslut vunnit laga kraft. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade den 24 mars 2022, § 20, följande beslut. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunsty
relsen föreslå kommunfullmäktige att: 
1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft. 

Av protokollet från sammanträdet framgår vidare följande. 

Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1:37 
med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns Camping och Servering. 
Fastigheten Tottarp 1:37 består av ytan som upptas av serveringsbyggnaden vid 
Lursjöbadet. Tekniska förvaltningen har även träffat ett nyttjanderättsavtal om att 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

upplåta ett mindre område runt serverings byggnaden. Tomträttsavtalet innebär att 
verksamhetsutövaren köper serveringsbyggnaden av kommunen. Syftet med avtalet 
är att verksamhetsutövaren ska renovera eller ersätta byggnaden för att höja 
standarden av serveringen vid Lursjöbadet. 

Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår mer utförligt omstän
digheterna i ärendet. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

20 (26) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-04-22 KLF 2022/253 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1:37 och 
nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 1:30 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1. Godkänna föreliggande tomträttsavtal avseende fastigheten Tottarp 1:37. 
 
2. Godkänna föreliggande nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheten 
Tottarp 1:30 
 
3. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna ovannämnda avtal, när 
förevarande beslut vunnit laga kraft. 
 

 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade den 24 mars 2022, § 20, följande beslut. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunsty-
relsen föreslå kommunfullmäktige att: 
1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft.  

Hässleholms 
kommun 
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Av protokollet från sammanträdet framgår vidare följande.  
 
Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1:37 
med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns Camping och Servering. 
Fastigheten Tottarp 1:37 består av ytan som upptas av serveringsbyggnaden vid 
Lursjöbadet. Tekniska förvaltningen har även träffat ett nyttjanderättsavtal om att 
upplåta ett mindre område runt serveringsbyggnaden. Tomträttsavtalet innebär att 
verksamhetsutövaren köper serveringsbyggnaden av kommunen. Syftet med avtalet 
är att verksamhetsutövaren ska renovera eller ersätta byggnaden för att höja 
standarden av serveringen vid Lursjöbadet. 
 
Av i nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår mer utförligt omstän-
digheterna i ärendet. 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
 
 
Sändlista: 

Tekniska nämnden  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 12 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 
 

Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1:37 och 
upplåtande av nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 1:30 
Dnr: TF 2022/87 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 
 

1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
 

3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
 

4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft. 
 
 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslut att avslå tilläggsyrkandet.  

Yrkande 
Thomas Haraldsson (L), Agne Nilsson (C), Benny Petersson (S) yrkar bifall till 
liggande förslag.  
Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till liggande förslag med tilläggsyrkande att i 
tomträttsavtalet punkt 13 lägga till en hembudsklausul för att försäkra att 
kommunen styr möjligheten att överlåta nyttjanderätten i tomträtten.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot Ernst Herslow (FV) förslag med tillägg och 
finner liggande förslag till beslut bifallet.  

Beskrivning av ärendet  
 

Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1:37 
med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns Camping och Servering. 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Fastigheten Tottarp 1:37 består av ytan som upptas av serveringsbyggnaden vid 
Lursjöbadet. Tekniska förvaltningen har även träffat ett nyttjanderättsavtal om att 
upplåta ett mindre område runt serveringsbyggnaden. Tomträttsavtalet innebär att 
verksamhetsutövaren köper serveringsbyggnaden av kommunen. Syftet med avtalet 
är att verksamhetsutövaren ska renovera eller ersätta byggnaden för att höja 
standarden av serveringen vid Lursjöbadet. 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, § 32, följande:   
 
Föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 
 
1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
 
3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
 
4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft. 
 
 
_____________________ 

 
Sänt till: Kommunstyrelsen 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Diarienummer 

2022-02-09 TF 2022/87 

      

  
Handläggare 
Exploateringsingenjör Kristofer Olsson 
Tekniska förvaltningen 
 
kristofer.olsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Upplåtande av tomträtt på fastigheten Tottarp 1:37 och 
upplåtande av nyttjanderätt på fastigheten Tottarp 
1:30. 
  

Förslag till beslut 

Att föreslå tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna bilagt tomträttsavtal för upplåtande av fastigheten Tottarp 1:37, 
bilaga 1. 
 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tomträttsavtalet 
då beslutet vunnit laga kraft. 
 

3. Godkänna bilagt nyttjanderättsavtal för upplåtande av del av fastigheten 
Tottarp 1:30, bilaga 2. 
 

4. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
nyttjanderättsavtalet då beslutet vunnit laga kraft. 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om att upplåta fastigheten Tottarp 1:37 
med tomträtt till verksamhetsutövaren av Lursjöns Camping och Servering. 
Fastigheten Tottarp 1:37 består av ytan som upptas av serveringsbyggnaden vid 
Lursjöbadet. Tekniska förvaltningen har även träffat ett nyttjanderättsavtal om att 
upplåta ett mindre område runt serveringsbyggnaden. Tomträttsavtalet innebär att 
verksamhetsutövaren köper serveringsbyggnaden av kommunen. Syftet med avtalet 
är att verksamhetsutövaren ska renovera eller ersätta byggnaden för att höja 
standarden av serveringen vid Lursjöbadet. 

Hässleholms 
kommun 
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Beskrivning av ärendet 

Lursjöbadet ligger vid Lursjöns nordöstra strandkant i riktning mot Hästveda och är 
en populär badplats. Området ägs av kommunen och består, utöver badplats, av en 
campingplats som hyrts ut sedan 2008. Hyresobjektet omfattar ca 2 ha mark inom 
fastigheten Hässleholm Tottarp 1:30 och jämte marken en serveringsbyggnad, 
övernattningsstugor, 3 servicebyggnader och latrintömningsanläggning. 

Området är detaljplanelagt enligt detaljplan 1293K-P09/309, bilaga 3, som vann 
laga kraft 5 februari 2009. Den anger att området ska användas för bad- och 
campingändamål. Detaljplanen innebar även att bland annat serveringsbyggnaden 
undantas från det generella strandskyddet, se karta bilaga 4. 

Enligt hyresavtalet skall verksamhetsutövaren svara för alla kostnader för drift och 
underhåll av i hyresobjektet ingående byggnader och markområdet. Över tid har 
skicket på serveringsbyggnaden blivit sämre varför hyresgästen sedan en tid tillbaka 
framfört en vilja av att bekosta en renovering eller att ersätta serveringsbyggnaden. 

En tomträttsupplåtelse innebär att kommunen fortsatt står som ägare av fastigheten 
Tottarp 1:37 men upplåter en nyttjanderätt på fastigheten på obestämd tid till 
tomträttshavaren. En tomträttsupplåtelse möjliggör för tomträttshavaren att upplåta 
pant i fastigheten, något som kan bidra till finansieringen av att förbättra skicket på 
serveringsbyggnaden. Eftersom tomträtten och byggnaden går att överlåta får 
verksamhetsutövaren incitament att hålla byggnaden i gott skick. Detta då de 
investeringar verksamhetsutövaren gör i byggnaden kan öka värdet vid en eventuell 
framtida försäljning. 

Tekniska förvaltningen har träffat ett avtal om tomträttupplåtelse med 
verksamhetsutövaren för fastigheten Tottarp 1:37. Avtalet innebär att kommunen 
upplåter hela fastigheten, som är 206 m2, till verksamhetsutövaren för ändamålet 
serveringsbyggnad. Upplåtelsetiden är 30 år och därefter 20 år. Överenskommen 
tomträttsavgäld (ersättning för tomträttsupplåtelsen) är grundad på värdet av 
fastighetens tomtmark och en avgäldsränta på 3 %, vilket innebär 7 500 kr/år. 
Värderingen av fastighetens tomtmark har gjorts av en oberoende auktoriserad 
fastighetsvärderare. Parterna har möjlighet att omförhandla tomträttsavgälden vart 
10 år. Tomträttshavaren är fri att överlåta tomträtten utan kommunens medgivande. 

Tomträttsupplåtelsen är förenad med en skyldighet från verksamhetsutövarens sida 
att renovera eller ersätta serveringsbyggnaden. Om detta inte uppfylls till senast 
2023-10-01 har kommunen rätt att kräva ett vite motsvarande 20 % av 
tomträttsavgäldens årsbelopp per månad. I samband med upplåtelsen kommer 
serveringsbyggnaden att säljas till tomträttshavaren för 150 000 kronor.  

Enligt lag får inte en tomträttsupplåtelse gälla i enbart en del av en fastighet. Därför 
gjordes en lantmäteriförrättning, enligt § 59 TNAU 2017-03-14, som innebar att 
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serveringsbyggnaden avstyckats från fastigheten Tottarp 1:30 och bildat den nya 
fastigheten Tottarp 1:37. Fastigheten har minskat i areal sedan det ursprungliga 
förslaget. Detta på inrådan av lantmäterimyndigheten med anledning av 
strandskyddet. 

För att möjliggöra bättre förutsättningar för verksamheten har verksamhetsutövaren 
tecknat ett nyttjanderättsavtal för området närmast runt tomträtten, totalt en yta på 
ca 450 m2. Syftet med nyttjanderätten är att ytan ska kunna användas för bland 
annat uteservering och andra, till serveringen, knutna användningar. Upplåtelsen 
omfattar 3 komplementbyggnader som idag används av verksamheten. 
Nyttjanderätten upplåts utan ersättning i 25 år och förnyas därefter med 1 år 
löpande. Verksamhetsutövaren har inte möjlighet att överlåta eller upplåta 
nyttjanderättsområdet i andra hand. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte applicerbart 

Barnperspektivet  

Inte applicerbart 

Miljökonsekvenser  

Inte applicerbart 

Facklig samverkan 

Inte applicerbart 

Ekonomiska konsekvenser 

Upplåtelsen innebär att kommunen och verksamhetsutövaren behöver ingå nytt 
hyresavtal för mark och campingområdet. Upplåtelsen innebär även att kommunen 
säljer serveringsbyggnaden för 150 000 kr samt att kommunen får en årlig intäkt av 
tomträttsavgälden. Tomträttsavgälden omförhandlas vart 10 år. 

 

 

Bilagor 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-23 

Bilaga 1 - Tomträttsavtal för Tottarp 1:37 

Bilaga 2 - Nyttjanderättsavtal för del av Tottarp 1:30 
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Bilaga 3 - Detaljplan 1293K-P09/309 

Bilaga 4 – Kartbilaga till Länsstyrelsens beslut gällande dispens från generella 
strandskyddet 

 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden, kommunstyrelsen 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Kristofer Olsson 

Exploateringsingenjör 

  



Hässleholms 
kommun 

1. Parter 
Hässleholms kommun 
Stadshuset 
281 80 Hässleholm 
nedan kallad ("Kommunen") 

Seliahtin Mourad 
V Kungsgatan 20 
281 50 Hässleholm 

Datum 

2022-02-04 

Tomträttsavtal 

(org.nr. 212000-0985) 

(pers.nr.590512-0811) 

nedan kallad ("Tomträttshavaren") gemensamt kallade ("Parterna") 

2. Fastighet 
Kommunen upplåter, från och med Kommunens undertecknande av detta avtal benämnd 
("Upplåtelsedagen"), till Tomträttshavaren med tomträtt fastigheten Hässleholm Tottarp 1:37, 
("Fastigheten"), markerad i Bilaga A, i Hässleholms kommun med en areal om 206 kvm i det 
skick Fastigheten har dagen för Tomträttshavarens undertecknade av detta avtal. 
Tomträttshavaren, som har besiktigat Fastigheten, avstår med bindande verkan alla anspråk på 
grund av fel eller brister i egendomen. 

3. Avgäld 
Årlig tomträttsavgäld utgör, om annat ej överenskommits eller av domstol bestämts, 
SJUTUSENFEMHUDNRA (7 500:-) kronor per år. 

Den ovan angivna tomträttsavgälden har bestämts genom 250 000 * 0,03 = 7 500 kronor per år. 
Avgälden baseras på en ränta av 3%. 

Tomträttsavgälden betalas årligen i förskott. Faktura skickas ut årligen av Kommunen. Om 
avgiften ej har betalats i tid utgår dröjsmålsränta enligt gällande lag på förfallet belopp till dess 
betalning sker. Har via dom eller annat bestämts att avgift ska utgå med högre eller lägre 
belopp än förut, ska dröjsmålsränta enligt gällande lag betalas på mellanskillnaden mellan 
betalt belopp och de belopp som ska utgå efter nämnda tidpunkt från respektive förfallodag till 
dess betalning sker. 

4. Ändring av avgäld 
För avgäldsreglering gäller det i lagen angivna minimiperioderna om tio år, varvid den första 
perioden räknas från i§ 2 angiven Upplåtelsedag. 

5. Ändamål 
Fastigheten får endast användas för serveringändamål i enlighet med gällande detaljplan, 
1293K-P09/309, nedan benämnd ("Detaljplanen"), se Bilaga B. 

1(5) 



6. Ändring av ändamål 
Ändring av det för Fastigheten i § 5 bestämda ändamål får ej ske utan kommunens skriftliga 
medgivande. Innan sådan ändring sker skall Tomträttshavaren, om Kommunen påkallar, träffa 
tilläggsavtal med Kommunen angående den avgäld och de övriga villkor som skall gälla vid 
det ändrade ändamålet. 

7. Byggnader m.m. 
På Fastigheten finns en byggnad, ("Serveringsbyggnaden"), med enkel standard och ett 
påtagligt renoverings behov, med en yta om ca 206 m2, se bifogad karta, bilaga A. 

För Serveringsbyggnaden ska Tomträttshavaren erlägga en ersättning om 150 000 kr till 
Kommunen. Ersättningen erläggs per faktura med 30 dagars förfallotid. Om betalning inte 
sker i rätt tid utgår ränta enligt 6 § räntelagen tills full betalning sker. Tomträttshavaren avstår 
att göra någon form av anspråk på byggnaden gällandes fel och brister. 

Serveringsbyggnaden får ej rivas utan Kommunens medgivande. 

På Fastigheten ska Serveringsbyggnaden renoveras eller ersättas med nybyggnad för 
serveringsändamål. Byggnaden ska stå redo som senast 2023-10-01. Färdigställande likställs 
med erhållet slutbesked i bygglovsärendet. Om inte byggnaden färdigställts innan angivna 
datum ska Tomträttshavaren utge vite till Kommunen motsvarande 20 procent av den årliga 
tomträttsavgälden per månad som slutbesked försenas. 

Tidpunkten för när vitet ska börja löpa ska flyttas fram om Tomträttshavaren hindras att 
erhålla slutbesked på grund av: 

a) omständigheter som beror på Kommun eller något förhållande på Kommunens sida, 
b) myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller 

begränsning av arbetskraft, krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller 
lockout, dock inte strejk eller blockad till följd av Tomträttshavaren eller att någon 
som Tomträttshavaren anlitat inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd, 

c) väderleks eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga för byggnadsorten och 
inverkar särskilt ogynnsamt på Tomträttshavarens möjligheter att erhålla slutbesked, 

d) annat av Tomträttshavaren ej vållat förhållande som Tomträttshavaren inte bort räkna 
med och vars menliga inverkan Tomträttshavaren inte rimligen kunnat undanröja. 

Renoveras serveringsbyggnaden utan att det krävs bygglov ska renoveringen göras i så hög 
standard att det är att likställa med nybyggnation. Kommunen har ensidig rätt att likställa den 
färdigställda renoveringen med ett erhållet slutbesked. I övrigt gäller fjärde och femte stycket 
också i fråga om renovering. 

8. Ritningar m.m 
Ritningar jämte tillhörande beskrivningar till varje nybyggnad eller annan byggnadsåtgärd för 
vars utförande byggnadslov erfordras, skall underställas Kommunen för godkännande, innan 
byggnadslov sökes. 

9. Underhåll 
Byggnaden på Fastigheten skall av Tomträttshavaren väl underhållas. Om den förstörs eller 
skadas av eld eller på annat sätt, skall den inom, av Kommunen bestämd skälig tid ha 
återuppbyggts eller reparerats, såvida icke annan överenskommelse träffas mellan Kommunen 
och Tomträttshavaren. 
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Det ankommer på Tomträtt havaren att ha erforderliga försäkringar. 

Även obebyggd del av Fastigheten skall hållas i vårdat skick. 

10. Yt-och grundvatten 
Tomträttshavaren ansvarar för att, på egen bekostnad, vidta nödvändiga åtgärder för att avleda 
ytvatten från Fastigheten så att grannar inte besväras. Kommunen ansvarar inte för skada 
orsakad av vattenavrinning från angränsande fastighet (kvartersmark badplatsområde ). Om 
det visar sig nödvändigt, ska Tomträttshavaren ta hand om avrinning av yt- och grundvatten 
från kvartersmark badplatsområde. Ersättningsskyldighet för Kommunen sker endast om 
Kommunen orsakat ökad vattenavrinning efter att Kommunen upplåtits med tomträtt. 

11. Rivning, reparation, nybyggnation eller 
Tomträttshavaren ska svara för samtliga kostnader med anledning av rivning, reparations eller 
nybyggnation inom Fastigheten, såsom kostnader som hänför sig till rivning-och 
bygglovsavgifter, projekterings-, bygg- och anläggningsåtgärder samt Kommunens interna 
administrations-och övriga kostnader som hänför sig till bebyggelse på Fastigheten. 

Samtliga kostnader för anslutning av t.ex. vatten, avlopp, el, fiber, tele eller liknande bekostas 
av Tomträttshavaren. Tomträttshavaren ska svara för ansökan och kostnad för att samtliga 
erforderliga tillstånd eller dispenser erhålls som behövs för Fastigheten. 

12.Kontroll 
För kontroll av detta avtals tillämpningar är Tomträttshavaren skyldig att lämna Kommunen 
erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning. 

13. Upplåtelser 
Tomträttshavaren får utan Kommunens medgivande upplåta panträtt och nyttjanderätt i 
tomträtten. Servitut eller annan särskild rättighet får däremot ej upplåtas utan sådant 
medgivande. 

14.Inkomster och utgifter 
Tomträttshavaren svarar för årlig fastighetsskatt-/avgift samt andra kostnader som uppstår 
p.g.a. nyttjandet av marken. 

15. Väghållning m.m. 
Fastighetsägaren avser att anlägga nödvändig väg, enligt bilaga C, i enklast möjliga standard. 
Vill tomträttshavaren höja standarden på vägen ska tomträttshavaren själv bekosta 
standardhöjningen. Tomträttshavaren svarar för drift-och underhållningskostnaden av vägen 
till Fastigheten. 

16. Intrång och nyttjande 
Kommunen eller annan part som har tillstånd ska få tillträde till Fastigheten, om det är 
nödvändigt, för att kunna dra fram och bibehålla ledningar på Fastigheten eller i direkt 
anslutning till byggnad. Om intrång eller nyttjande sker utan Tomträttshavarens intresse är 
Kommunen inte ersättningsskyldig. De skador som kan uppstå på byggnad, eller annan 
anläggning, ska Tomträttshavaren ha ersättning för. Om på grund av ändring i detaljplan del 
av Fastigheten måste tas i anspråk till allmän plats kan Kommunen nyttja denna del utan att 
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sänka tomträttsavgälden. I dessa fall har Tomträttshavaren rätt till ersättning för eventuella 
kostnader som uppstår vid ovan nämnda åtgärder. 

17. Överlåtelse av avtalet 
Vid överlåtelse av tomträtten ska Tomträttshavaren se till att förvärvaren skriftligen förbinder 
sig att överta Tomträttshavarens samtliga förpliktelser enligt detta avtal jämte eventuella 
tillägg till detsamma. 

18. Inskrivning 
Kommunen skall på sätt som anges i jordabalken söka inskrivning av tomträtten. Samtliga 
kostnader för inskrivning erlägges av Tomträttshavaren. 

19. Friskrivning 
Kommunen har utöver vad som direkt framgår av detta avtal inte lämnat någon garanti eller 
utfästelse beträffande Fastighetens skick, vare sig explicit eller implicit, och Tomträttshavaren 
har inte förlitat sig på någon lämnad garanti eller utfästelse beträffande Fastigheten. 

Fastighetens upplåts i det skick den har på Upplåtelsedagen. Tomträttshavaren, som har 
uppmanats att besiktiga Fastigheten, avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund 
av fel eller brister i Fastigheten. Tomträttshavaren friskriver således Kommunen från allt 
ansvar vad gäller Fastighetens skick, inklusive faktiska fel och brister, brister i 
miljöhänseende, rådighetsfel och s.k. dolda fel. Tomträttshavaren påtar sig vidare allt ansvar 
och alla kostnader för utredningar och sanering av eventuella föroreningar på Fastigheten som 
med stöd av reglerna i Miljöbalken kan åläggas Kommunen i egenskap av 
fastighetsägare/verksamhetsutövare eller som krävs för att marken ska kunna användas i 
enlighet med gällande detaljplan för Fastigheten. Tomträttshavaren ska således hålla 
Kommunen ekonomiskt skadelös för kostnad enligt ovan som kan drabba Kommunen. 

Tomträttshavaren har sedan 2008 drivit verksamhet i serveringsbyggnaden och har därför god 
kännedom om Fastighetens skick, fel och briser. 

20. Uppsägning av avtalet 
Enligt lag äger endast Kommunen uppsäga tomträttsavtalet vid utgången av vissa 
tidsperioder. Den första perioden omfattar trettio (30) år och varje följande tjugo (20) år. Den 
första perioden räknas från i§ 2 angivet Upplåtelsedagen. Detta enligt 13 kapitletjordabalken. 

21. Lösen av byggnad 
Kommunen har ingen lösenskyldighet beträffande byggnader och tillbehör till tomträtten vid 
tomträttens upphörande. 

22. Tvist 
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och alla därav hänförliga 
rättsförhållanden skall avgöras i Hässleholms tingsrätt. 
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23. Undertecknande 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. Parterna har 
genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. 

Hässleholm 2022-
F ör Kommunen 

Kommunens namnteckning 
bevittnas 

Bilagor 
Bilaga A: Karta över fastigheten 
Bilaga B: Gällande detaljplan 
Bilaga C: Karta för väg 
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Bilaga A: 
Tottarp 1 :37 

Karta framställd genom utdrag från kommunens geodata. 
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Detaljplan för 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller Inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och 
utformning år Ul~ten. Bestämmelser utan beteckning gäller Inom hela planområdet 

GRÄNSER 

---- • Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns 

AnvändnlngsgrAns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Campingplats 

Badpiatsområde 

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN 

I WB I Vallenområde dår bryggor tillåts anordnas för badplatsområdel 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

Marken får inte bebyggas 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

Marken skall vara tillgänglig för allmän gång• och cykettralik 

z Marken skall vara UUgängllg för bUtraflk för boende samt In- och utfart tiU camping 

och handikapparkering 

MARKENS ANORDNANDE 
parkering Parkering UU badplatsen sl<al linnes 

Befintlig kulle med buskar ska bevaras 

Område som ske• hållas planterat 

sarskJlt värdefull miljö. FAgata med enkelsidig stengärdsgård ska bevaras 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Högsta antal våningar 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft 

Till planen hOr. 
P1-am 
P1~ 
GenomfOrandebeskrlvnlng 

Miljöbedömning 
FasdgheW0<1ocknlng 
Samn\OsredogOfelse 

Antagandehandling 

Detaljplan för 

Ullatande 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

Upprättad 2006-09-12, reviderad 2006-12-12 

Leif Berg 
Stadsbyggnadsdlef 

Arm6ca Holmberg 
Plenaf11J1ekl 

Beslutsdatum lnstam .,,_ 
2007~8-14 § 228 BN 

2009-02-05 
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Bilaga A: 
Nyttjanderättsområdet 
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NYTTJANDERÄTTSAVTAL 

Upplåtare/ 
jordägare 

Nyttjanderätts
havare 

Nyttjanderätts
område/ändamål 

Nyttjanderättstid 

Ersättning 

Områdets skick 

Myndighets krav 

Skog 

Hässleholms kommun Stadshuset 
281 80 HÄSSLEHOLM 
nedan kallad jordägaren 

Seliahtin Mourad 
V. Kungsgatan 20 
281 SO Hässleholm 
nedan kallad nyttjanderättshavaren 

(Org.nr.212000--0985) 

(Pers.nr.590512-0811) 

Nyttjanderättshavaren har rätt att inom markerat område på kartan 
(bilaga A), nedan kallad Nyttjanderättsområdet, bedriva uteservering för 
serveringsverksamhet. 

Upplåtandet omfattar även servicebyggnaderna (3 stycken) inom 
nyttjanderättsområdet. 

Nyttjanderätten gäller TJUGOFEM (25) år från och med Avtalsdagen. 
Sägs inte avtalet upp från någondera parten senast SEX (6) månader 
före nyttjanderättstidens utgång, förnyas avtalet för ETT (1) år i sänder. 

Om nyttjanderättshavaren avträder innan nyttjanderättstiden löpt ut 
upphör avtalet vid datum för avträdet. 

Området disponeras som en benefik nyttjanderätt, d v s någon 
ersättning skall inte erläggas. 

Nyttjanderättsområdet mottags av nyttjanderättshavaren i det skick det 
är på tillträdesdagen. Nyttjanderättshavaren svarar för alla drifts- och 
underhållskostnader för området samt att det hålls i väl vårdat skick. 

Området omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. 
Miljöbalken. 

Det åligger nyttjanderättshavaren att på eget ansvar och på egen 
bekostnad svara för de åtgärder som av försäkringsbolag eller 
byggnadsnämnd, miljö-och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller 
annan myndighet kan komma att krävas för nyttjanderättsområdets 
nyttjande för avsedd användning. 

Träd och buskar är kommunens egendom. Någon avverkning får inte 
ske utan att kommunens Tekniska förvaltning ger sitt tillstånd. 



Hävd/Underhåll 

Avträdes
skyldigheter 

Skatt 

Miljö 

Skador 

Tillstånd 

Anläggningar 

Överlåtelse/ 
sekundär
upplåtelse 

Inskrivning 

Övrigt 

Nyttjanderättshavaren svarar för tillsyn och underhåll av området, samt 
att det hålls i väl vårdat skick. 

Utan jordägarens skriftliga tillstånd äger nyttjanderättshavaren icke rätt 
att uppföra byggnad eller andra fasta anläggningar på området. 

Nyttjanderättshavaren är fullt införstådd med att jordägaren inte 
kommer att utge någon form av ersättning, då avtalet upphör att gälla, 
för inlösen av anläggning, nedlagt arbete eller andra kostnader som 
nyttjanderättshavaren kan ha åsamkats under upplåtelsetiden. 

Nyttjanderättshavaren svarar för att Nyttjanderättsområdet, i största 
möjliga mån, återställs till ursprungligt skick efter avträde. 
Nyttjanderättshavaren skall sammankalla till ett möte med jordägaren 
när denne anser att skyldigheten är uppfylld. Uppfylls inte skyldigheten 
äger jordägaren rätt att på Nyttjanderättshavarens bekostnad återställa 
området. 

Fastighetsskatt för marken betalas av jordägaren. 

I det fall en förorening påträffas någonstans inom 
Nyttjanderättsområdet och denna förorening går att härleda till 
Nyttjanderättshavarens verksamhet, står Nyttjanderättshavaren för 
saneringskos tnaden. 
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J ordägaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella materiella och 
personliga skador på deltagare och tredje person. 

Nyttjanderättshavaren ansöker om de tillstånd som fordras för 
verksamhetens bedrivande och svarar för alla kontakter och kostnader 
med tillståndsgivande myndigheter. Avgifter till myndigheter for 
verksamhetens bedrivande erläggs av nyttjandehavaren. 

Nyttjanderättshavaren bekostar uppförandet av anläggningar inom 
Nyttjanderättsområdet. 

Utan jordägarens skriftliga medgivande får Nyttjanderättshavaren inte 
överlåta nyttjanderätten eller upplåta hela eller delar av området i andra 
hand. 

Till säkerhet för nyttjanderättens medges nyttjandehavaren rätt att 
erhålla inskrivning i Fastighetsägarens fastighet Tottarp 1 :30 till förmån 
för nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättshavaren bekostar inskrivning av 
detta nyttjanderättsavtal. 

Nyttjanderättsområdet avses användas som uteservering till 
serveringsbyggnaden på fastigheten Tottarp 1:37. 

I övrigt gäller vad som står i 7 kap. jordabalken om nyttjanderätt. 

Parterna är eniga om att detta avtal aldrig kan tolkas/ omtolkas som ett 
arrendeavtal. 



A vtalsexemplar Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit 
var sitt. 

Hässleholm 2022-

För Hässleholms kommun 
som jordägare 

Bevittnas: 

Bilagor: 

Bilaga A: Nyttjanderättsområdet 

Hässleholm 2022-OL-C> +

Seliahtin Mourad 

/ 
~tt1tld 

Seliathin M urad 

Bevittnas: 
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Detaljplan för 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och 
utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. 

GRÄNSER 

Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Campingplats 

Badplatsområde 

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN 

WB Vattenområde där bryggor tillåts anordnas för badplatsområdet 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

I· . . .. . . . .. • I. Marken får inte bebyggas 

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

x Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik 

z Marken skall vara tillgänglig för biltrafik för boende samt in- och utfart till camping 

och handikapparkering 

MARKENS ANORDNANDE 
parkering Parkering till badplatsen skall finnas 

Befintlig kulle med buskar ska bevaras 

Område som skall hållas planterat 

q Särskilt värdefull miljö. Fägata med enkelsidig stengärdsgård ska bevaras 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Högsta antal våningar 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 1 O år efter det att detaljplanen vinner laga kraft 

Till planen hör: 
Planprogram 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 

Miljöbedömning 
Fastighetsförteckning 
Samrädsredogörelse 

Antagandehandling 

Detaljplan för 

Utlåtande 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

Upprättad 2006-09-12, reviderad 2006-12-12 

Leif Berg 
Stadsbyggnadschef 

Annica Holmberg 
Planarkitekt 

Beslutsdatum Instans 
Godkännande 

Antagande 

2007-08-14 § 228 BN 
Laga kraft 

2009-02-05 
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Kontaktperson  

Naturprövningsenheten
Linda Gustafsson
010-224 16 30
skane@lansstyrelsen.se

Byggnadsnämnden
Hässleholms kommun 
byggnadsnamnden@hassleholm.se
  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

Upphävande av byggnadsnämndens beslut av den 9 
oktober 2018, dnr BN 2018-000111, avseende utökning 
av tomtplats på fastigheten Tottarp 1:30 i Hässleholms 
kommun

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar enligt 19 kap 3 b § miljöbalken att upphäva
Byggnadsnämndens i Hässleholms kommun beslut, dnr BN 2018-000111, att lämna 
strandskyddsdispens för utökning av en tomtplats på fastigheten Tottarp 1:30 i 
Hässleholms kommun.

Länsstyrelsens bedömning

Förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken mot att inom strandskyddsområde uppföra 
byggnader eller vissa andra anläggningar, anordningar mm omfattar enbart fysiska 
åtgärder. Att på en karta markera en tomtplats eller en yta som får tas i anspråk för 
ett visst ändamål omfattas i sig inte av förbudet. Länsstyrelsen kan konstatera att den 
givna dispensen endast avser en tomtplatsavgränsning, dvs. sökanden har inte angivit 
att någon aktiv åtgärd eller förändring ska göras på platsen. Därmed krävs det ingen 
strandskyddsdispens och byggnadsnämnden borde därför inte ha tagit upp 
dispensansökan till prövning. Huruvida marken kan styckas av enligt förslaget är 
något som prövas i en lantmäteriförrättning. Byggnadsnämndens beslut ska därför 
upphävas.

Redogörelse för ärendet

Hässleholms kommun har, genom Byggnadsnämndens beslut, meddelat 
strandskyddsdispens för utökning av tomtplats för en service-/serveringsbyggnad på 
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fastigheten inom strandskyddsområde på fastigheten Tottarp 1:3 i Hässleholms 
kommun. Åtgärden syftar till att avstycka serveringsbyggnaden med en tomtplats för 
att sedan möjliggöra upplåtelse av fastigheten som tomträtt så att tomträtts-
innehavaren kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att finansiera en 
renovering av byggnaden. Byggnadsnämnden har angivit att området idag är 
ianspråktaget samt att dispensen är av allmän vinning och bidrar till ett mervärde för 
området. Särskilt skäl för dispens är föreligger därför enligt 7 kap 18 c § 1 och 4 pkt 
miljöbalken enligt nämnden. Nämnden bedömer att utvidgningen av tomtplatsen 
inte går i strid med allmänhetens tillgång till strandområdet. Området är planenligt 
med syftet i gällande detaljplan. Länsstyrelsens beslut från den 15 augusti 2007, dnr 
511-19347-07, om upphävande av strandskydd är tvetydigt och därför ska texten 
från beslutet gälla, enligt nämnden.

Kopia av beslutet inkom till Länsstyrelsen den 18 oktober 2018. Länsstyrelsen 
fattade beslut om att överpröva kommunens beslut den 26 oktober 2018. Något 
yttrande från kommunenen eller sökanden har inte inkommit.

Aktuellt område är beläget inom område med strandskyddsförordnande vid Lursjön 
i Hässleholms kommun.  

Lagstiftning

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter.

Kommunen får enligt 7 kap 18 b § miljöbalken, i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl och dispensen avser 
någon annat än det som anges i 7 kap 18 a 1 och 2 miljöbalken. Om en kommun ger 
dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken ska kommunen 
sända beslutet till Länsstyrelsen enligt 19 kap 3 a § miljöbalken.

En dispens från strandskyddsbestämmelserna får enligt 7 kap 26 § miljöbalken ges 
endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

!f!! Länsstyrelsen V Skåne 
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Om dispens lämnas för en åtgärd ska länsstyrelsen enligt 7 kap 18 f § miljöbalken 
besluta om vilken del av markområdet som får användas som tomt, det vill säga göra 
en tomtplatsavgränsning. Verksamheter och andra åtgärder har typiskt sett ingen 
tomtplats eftersom de saknar en privat hemfridszon, men det markområde som får 
användas för verksamheten eller åtgärden bör fastställas i ett beslut om dispens.

Enligt 19 kap 3 b § miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva en kommuns beslut om att 
ge dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl 
att anta att 
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till 
Länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövningsskäl som anges i 
första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte ske.

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för 
dispens.

Detta beslut kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen enligt
nedan.

Detta ärende har avgjorts av länsöverdirektör Ola Melin. Vid den slutliga
handläggningen har även miljödirektör Annelie Johansson och enhetschef Helena 
Holmgren medverkat. Föredragande har varit naturvårdshandläggare Linda 
Gustafsson.

Ola Melin

Linda Gustafsson

Beslutet har signerats elektroniskt och har därför inga namnunderskrifter.

Bilagor:
Byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens

Kopia till
Tekniska förvaltningen, att: Kristofer Olsson, Stadshuset, 281 80 Hässleholm
Akten

!f!! Länsstyrelsen V Skåne 
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Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mottagare
Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet. 
Observera dock att ni ska skicka överklagandet till skane@lansstyrelsen.se eller till 
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.

Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick beslutet. Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Innehåll
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:

 vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras,
 varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av 
detta. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Lämna också er adress 
och telefonnummer.

Ombud
Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet 
underteckna överklagandet, bifoga en fullmakt i original samt uppge sitt namn, 
adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-
224 10 00.

Länsstyrelsen 
Skåne 
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Kontaktperson 

N aturprövningsenheten 
Linda Gustafsson 
0 10-224 16 30 
skane@lansstyrelsen. se 

Byggnadsnämnden 
Hässleholms kommun 

byggnadsnamnden@ hassleholm.se 

Överprövning av byggnadsnämndens beslut av den 9 
oktober 2018, dnr BN 2018-000111, avseende utökning 
av tomtplats på fastigheten Tottarp 1 :30 i Hässleholms 
kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen beslutar enligt 19 kap 3 b § miljöbalken att överpröva 
byggnadsnämndens i Hässleholms kommun beslut, dnr BN 2018-00011 1, att lämna 
strandskyddsdispens för utökning av en tomtplats på fastigheten Tottarp 1 :30 i 
Hässleholms kommun. 

Länsstyrelsens bedömning 

Förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken mot att inom strandskyddsområde uppföra 
byggnader eller vissa andra anläggningar, anor dningar mm omfattar enbart fysiska 
åtgärder. Att på en karta markera en tomtplats eller hemfridszon omfattas i sig inte 
av förbudet. Det förefaller som om den givna dispensen endast avser en 
tomtplatsavgränsning, dvs. sökanden har inte angivit att någon aktiv fysisk åtgärd 
eller förändring ska göras på platsen. Därmed saknas det förutsättningar för att 
lämna strandskyddsdispens. Huruvida marken kan styckas av är något som prövas i 
en lantmäteriförrättning. Byggnadsnämndens beslut ska därför överprövas. 

Postadress 

205 15 Malmö 

Redogörelse för ärendet 

Hässleholms kommun har, genom byggnadsnämndens beslut, meddelat 
strandskyddsdispens för utökning av tomtplats för en servicebyggnad/ 
serveringsbyggnad på fastigheten inom strandskyddsområde på fastigheten T ottarp 
1: 3 i Hässleholms kommun. Åtgärden syftar till att avstycka serveringsbyggnaden 

Besoksadress 

Södergatan 5 

Telefon Telefax 

010-224 10 00 vx 010-224 11 00 

Bankgiro 

102-2847 

E-post 

skane@lansstyrelsen.se 

www 

www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 
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med en tomtplats för att sedan möjliggöra upplåtelse av fastigheten som tomträtt så 
att tomträttsinnehavaren kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att 
finansiera en renovering av byggnaden. Byggnadsnämnden har angivit att området 
idag är ianspråktaget samt att dispensen är av allmän vinning och bidrar till ett 
mervärde för området. Särskilt skäl för dispens är föreligger därför enligt 7 kap 18 c 
§ 1 och 4 pkt miljöbalken enligt nämnden. Nämnden bedömer att utvidgningen av 
tomtplatsen inte går i strid med allmänhetens tillgång till strandområdet. Området 
är planenligt med syftet i gällande detaljplan. Länsstyrelsens beslut från den 15 
augusti 2007, dnr 511-19 34 7-07, om upphävande av strandskydd är tvetydigt och 
därför ska texten från beslutet gälla enligt nämnden. 

Kopia av beslutet inkom till Länsstyrelsen den 18 oktober 2018. 

Aktuellt område är beläget inom område med strandskyddsförordnande vid Lursjön 
i Hässleholms kommun. 

Lagstiftning 

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. 

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i l och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Kommunen får enligt 7 kap 18 b § miljöbalken, i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl och dispensen avser 
någon annat än det som anges i 7 kap 18 a 1 och 2 miljöbalken. Om en kommun ger 
dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken ska kommunen 
sända beslutet till Länsstyrelsen enligt 19 kap 3 a § miljöbalken. 

Som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet får man enligt 7 kap 18 c § miljöbalken beakta endast om det område 
som upphävandet eller dispensen avser 

1. r edan har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften, 
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2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse . 

Som särskilda skäl enligt 7 kap I 8 c § 1 punkten miljöbalken får man beakta om 
området r edan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften . Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade 
tomtplatser runt bostadshus. Komplementbyggnader i nära anslutning till en 
huvudbyggnad eller ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig eller 
nyligen avlägsnad byggnad kan vara skäl för dispens. För att marken ska kunna 
räknas som ianspråktagen gäller givetvis att det handlar om ett lagligt 
ianspråktagande (Prop. 2008/09: 119, sid 105). 

Om dispens meddelas skall kommunen enligt 7 kap 18 f miljöbalken ange i vilken 
utsträckning mark far tas i anspråk som tomt, dvs. göra en tomtplatsavgränsning, 
eller annars användas för det avsedda ändamålet. Tom ten är det område där 
markägaren kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård, och där allmänheten 
inte har rätt att vistas. Vanligtvis utgörs tomten av området närmast bostadshuset. 
Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten . En tomtplats är inte 
samma sak som fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. 
Kring anläggningar kan man bara i undantagsfall hävda en hemfridszon. 

En dispens från strandskyddsbestämmelserna får enligt 7 kap 26 § miljöbalken ges 
endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken får ett tillstånd eller en dispens inte ges i strid med en 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Små avvikelser får 
dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. 

Enligt 19 kap 3 b § miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva en kommuns beslut om att 
ge dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl 
att anta att 
1. det inte finns förutsättningar för dispens, eller 
2 . en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till 
Länsstyrelsen ta ställning till om det finns något sådant prövningsskäl som anges i 
första stycket och besluta i frågan om en prövning ska ske eller inte ske. 
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Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. 

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för 

dispens. 

Länsstyrelsen erinrar om att ett beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna 

som fattats av kommunen inte vinner laga kraft gentemot sökanden förrän 

Länsstyrelsen fattat beslut enligt 19 kap 3 b § miljöbalken. 

Eventuella synpunkter i ärendet ska lämnas senast den 13 november 2018 på 
skane@)ansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 
Malmö. Ange diarienummer 526-32097-2018. 

Detta ärende har avgjorts av enhetschef Helena Holmgren, beslutande och 

naturvårdshandläggare Linda Gustafsson, föredragande. 

Helena Holmgren 

Linda Gustafsson 

Beslutet har si9nerats elektroniskt och har däifor in9en namnunderskrift. 

Bilagor: 
Byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens 

Övriga handlingar som inkommit till Länsstyrelsen i ärendet 

Kopia till 
Tekniska förvaltningen, att: Kristofer Olsson, Stadshuset, 281 80 Hässleholm 

Akten 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-10-09 
Diarienummer 

BN 2018-000111 

Byggnadsnämnden 

§ 172 

Tottarp 1 :30 
Strandskyddsdispens för utökning av tomtplats för 
servicebyggnad 

Beslut 

Byggnadsnämnden beviljar ansökan om dispens från miljöbalkens bestämmelser 
om strandskydd (miljöbalken, MB 7 kap 186§) för utökning av tomtplats för 
servicebyggnad på fastigheten Tottarp 1:30. 

Skäl för beslutet 

Motiveringen till beslut för beviljad dispens är att området är planenligt med syftet 
i gällande detaljplan ( diarienummer PLAN 2003-0004) och att området idag är 
ianspråktaget. Enligt miljöbalken 7 kapitlet 13§ 1 punkten ska strandskyddet 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet. 

Nämndens bedömning är att en dispens för utökning av tomtplats enlig bilagd 
karta inte går i strid med allmänhetens tillgång till strandområdet. 

Nämnden bedömer även att länsstyrelsens beslut från den 15 augusti 2007 (511-
19347-07 1293) är tvetydigt och bedömer att det är texten i beslutet från den 15 
augusti 2007 som ska gälla. Dispensen är av allmän vinning och bidrar till ett 
mervärde för området. Ovanstående anses var särskilda skäl enligt MB 7 kapitlet 
18 c § 1 och 4 punkten. 

Reservation 

Leif Nilsson (S), Diana Hagman (S),Jonas Andersson (S) och Hans-Göran 
Hansson (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Leif Nilssons yrkande. 

Protokollsanteckning 

Björn WicL.nark (FV) antecknar till protokollet enligt bilaga. 

Byggnadsnämnden 

Justering ~ car-~ Utdraget bestyrkes 

21(28) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-10-09 
Diarienummer 

BN 2018-000111 

Byggnadsnämnden 

Forts.§ 172 

Beskrivning av ärendet 

Kristofer Olsson, Hässleholms tekniska förvaltning har ansökt om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för utökning av tomtplats för 
servicebyggnad/ serverings byggnad på fastigheten Tottarp 1 :30. Fastigheten 
omfattas av bestämmelserna om strandskydd för Lursjön. Se1-vicebyggnaden 
används som serveringsbyggnad med kök och serveringsdel inomhus. 

Åtgärden syftar till att avstycka serveringsbyggnaden med en tomtplats runt om 
för att sedan möjliggöra upplåtelse av fastigheten som tomträtt så att 
tomträttsinnehavaren kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att 
finansiera en renovering av byggnaden. Badplatsområdet runt byggnaden anges 
som Hässleholm kommuns största badplats med badstrand, bryggor och stora 
gräsytor med björkar och ekar. På området finns även möjlighet till bangolf, 
vollyboll och grillning samt tillgång till närliggande camping. 

Sökanden menar att området som avses (byggnad och omkringliggande ytor) att 
avstyckas, redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. 

Området omfattas av detaljplan som vann laga kraft den 5 februari 2009. I beslut 
från länsstyrelsen daterat den 15 augusti upphävdes strandskyddet för 
servicebyggnader enligt bilagd karta till beslutet (enligt skrafferade ytor). Förslaget 
medför att tomtplatsen i beslutet nu utökas för se1-veringsbyggnaden, genom att 
serveringsytan/trädäcket framför bygganden samt intilliggande gräs- och asfaltytor 
med olovligt uppförda småbyggnader ska ingå i tomtplatsen. Området omfattas 
inte av riksintresse eller något annat områdesskydd (miljöbalken 3,4 eller 7 
kapitlet). 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2018. 
Byggnadsinspektör Per-Ole Asklund föredrar ärendet. 

Byggnadsnämnden 

Justering Mfr \:_faK Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-10-09 
Diarienummer 

BN 2018-000111 

Byggnadsnämnden 

Forts.§ 172 

Yrkanden/förslag 

S tadsqygg11adskontorets beslutifo"rslag: 
Byggnadsnämnden avslår ansökan om dispens från miljöbalkens bestämmelser 
om strandskydd för utökning av tomtplats för servicebyggnad (miljöbalken, MB 7 
kapitlet 18 b §) på fastigheten Tottarp 1:30. 

Yrkanden: 
Zidon Kristensson (KD) yrkar att byggnadsnämnden beviljar ansökan om dispens 
från miljöbalkens bestämmelser om strandskydd (miljöbalken, MB 7 kapitlet 18b 
§) för utökning av tomtplats för servicebyggnad på fastigheten Tottarp 1:30. 

Motivering till beslut för beviljad dispens är att området är planenligt med syftet i 
gällande detaljplan (diarienummer PLAN 2003-0004) och att området idag är 
ianspråktaget. Enligt miljöbalken 7 kapitlet 13 § 1 punkten ska sttandskyddet 
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet. 
Nämndens bedömning är att en dispens för utökning av tomtplats enlig bilagd 
karta inte går i strid med allmänhetens tillgång till strandområdet. 
Nämnden bedömer även att länsstyrelsens beslut från den 15 augusti 2007 (511-
19347-07 1293) är tvetydigt och bedömer att det är texten i beslutet från den 15 
augusti 2007 som ska gälla. Dispensen är av allmän vinning och bidrar till ett 
mervärde för området. Ovanstående anses var särskilda skäl enligt MB 7 kapitlet 
18 c § 1 och 4 punkten. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till Zidon Kristenssons förslag. Ken Andersson 
Breisch (SD), Per-Olof Bengtsson (C) och Mats Andersson (SD) instämmer i 
Kenny Hanssons bifallsyrkande. 

Leif Nilsson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. Hans-Göran 
Hansson (MP) och Diana Hagman (S) instämmer i Leif Nilsson bifallsyrkande. 

Byggnadsnämnden ajournerar sig kl. 16.20-16.30. 

Byggnadsnämnden 

/2 \ 
Justering w t-' Y( Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 

2018-10-09 
Diarienummer 

BN 2018-000111 

Byggnadsnämnden 

Forts. § 172 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt 
Zidon Kristenssons med fleras förslag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godbnns. "Den som vill bifalla Zidon 
Kristenssons med fleras yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Leif Nilssons 
yrkande (stadsbyggnadskontorets förslag) röstar nej." 

5 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Mats Andersson (SD), Per-Olof Bengtsson (C), Ken Andersson 
Breisch (SD), Zidon Kristensson (K.D) och Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Leif Nilsson (S), Hans-Göran Hansson (MP), Diana Hagman 
(S) och Jonas Andersson (S). 

Byggnadsnämnden har därmed bifallit Zidon Kristenssons med fleras förslag. 

Avgift 

Avgift enligt taxan: 9 100 kronor 
Faktura översänds separat 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar samt information om förenklad delgivning framgår av 
följebrevet. 

Sänt till: 
Länss tyr els en 
Tekniska förvaltningen 

Byggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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"'"'",, - TJÄNSTESKRIVELSE 

~ Hässleholms 
~kommun 
H~ggare 

Datum Diarienummer 
2018-05-29 BN 2018-000111 

Per-Olc Asklund 
0451-26 83 95 
per-ole.asklund@hasslcholm.sc 

Byggnadsnämnden 

TOTTARP 1 :30 
Strandskyddsdispens för utökning av tomtplats för servicebyggnad 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden avslår ansökan om dispens från miljöbalkens bestämmelser om 
strandskydd för utökning av tomtplats för servicebyggnad enligt bilagd karta 
(miljöbalken, MB 7 kapitlet 18 b §) på fastigheten Tottarp 1 :30. 

Skäl för det föreslagna beslutet 
Åtgärden medför en utökning av tomtplatsen inom strandskyddat område runt 
serveringsbyggnaden som följer av beslutet om upphävande av strandskydd 2007-08-
15. Förslaget anses inte förenlig med det särskilda skäl som anges i ansökan (MB 7 
kapitlet 18 c § 1) och inte förenlig med strandskyddets syften (MB 7 kapitlet 26 §) . 

Miljöbalkens (MB) bestämmelser 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten 
(MB 7 kapitlet 13 §) . Byggnadsnämnden får dock lämna dispens om särskilda skäl 
föreligger (MB 7 kapitlet 18 b §). En dispens ska vara förenlig med strandskyddets 
syften (MB 7 kapitlet 26 §). 

Vid prövning av frågor om skydd av områden skall hänsyn tas även till enskilda 
intressen. En inskränkning i en enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas 
på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 
syftet med skyddet skall tillgodoses (MB 7 kapitlet 25 §). 

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett 
område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna 
säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. I ett 
dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller 
användas för det avsedda ändamålet (MB 7 kapitlet § 18 0-
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Sammanfattning 
Kristofer Olsson, Hässleholms tekniska förvaltning har ansökt om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för utökning av tomtplats för 
servicebyggnad/serveringsbyggnad på fastigheten TOTTARP 1:30. Fastigheten 
omfattas av bestämmelserna om strandskydd för Lursjön. Servicebyggnaden används 
som serverings byggnad med kök och serveringsdel inomhus. 
Åtgärden syftar till att avstycka serverings byggnaden med en tomtplats runt om för att 
sedan möjliggöra upplåtelse av fastigheten som tomträtt så att tomträttsinnehavaren 
kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att finansiera en renovering av 
byggnaden. Badplatsområdet runt byggnaden anges som Hässleholm kommuns största 
badplats med badstrand, bryggor, stor gräsytor med björkar och ekar. På området finns 
även möjlighet till bangolf, vollyboll och grillning samt tillgång till närliggande camping. 
Sökanden menar att området som avses att avstyckas (byggnad och omkringliggande 
ytor), redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. 
Området omfattas av detaljplan som vann laga kraft 2009-02-05. I beslut från 
Länsstyrelsen 2007-08-15 upphävdes strandskyddet för servicebyggnader enligt bilagd 
karta till beslutet (enligt skrafferade ytor) . Förslaget medför att tomtplatsen i beslutet 
nu utökas för serverings byggnaden, genom att serveringsytan/ trädäcket framför 
bygganden samt intilliggande gräs- och asfaltytor med olovligt uppförda småbyggnader 
ska ingå i tomtplatsen. Området omfattas inte av riksintresse eller något annat 
områdesskydd (miljöbalken 3,4 eller 7 kapitlet). 

Byggnadsnämndens bedömning 
Det har inte tydligt visats i ansökan på vilket sätt utökningen av tomtplatsen är 
förenligt med strandskyddets syften. Allmänheten har idag tillträde till omgivande ytor 
runt serveringsbyggnaden, och en utökning av tomtplatsen som även omfattar dessa 
ytor kan medverka till området uppfattas privatiserat av verksamhetsutövaren genom 
uppställning av bord, bänkar, parasoller mm, som istället avhåller allmänheten från att 
vistas runt byggnaden. Befintliga byggnader bakom serveringsbyggnaden har uppförts 
utan bygglov och är placerade på område för underjordiska allmänna ledningar och på 
prickmark, mark som inte får bebyggas. Genom detaljplanen har byggnadsnämnden 
därmed tagit ställning till att dessa byggnader på sikt ska tas bort, och allmänheten får 
anses även ha tillträde till dessa ytor enligt beslutet om upphävande av strandskydd från 
2007. 

Byggnadsnämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kapitlet 18 c § punkt 1 
miljöbalken inte föreligger. Området runt serverings byggnaden kan inte anses vara 
ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det allmänna 
intresset av att kunna nyttja området väga tyngre. 

Avgift 

Avgift: 2275 kr 

Stadsbyggnadskontoret 

Per-Ole Asklund 

Stadsbyggnadskontoret 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 
Telefax: 0451-848 08 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Webb: www.hassleholm.se 



'Otrtrtrtr -~ Hässleholms 
~kommun 

Alla handlingar lämnas in i 
två exemplar 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning 

Hässleholm Tottarp 1 :30 
Sökandes namn 

Kristofer Olsson 
Utdelningsadress: 

Stadshuset, Tekniska förvaltningen 

Berörd sjö eller vattendrag 

llursjön 

ANSÖKAN OM DISPENS 
från strandskyddet 

Datum 

Fastighetens adress 

Lursjöns badplats, Hästveda 
Person-/Organisationsnummer 

212000-0985 
Postnummer: 

281 80 

Beskrivninq av sökt åtqärd (beskriv även åtqärdens svftel 

Inkom 

Diarienr 

Telefon: 

0451-268163 
Postort: 

Hässleholm 

Tomtplatsbestämning av serveringsbyggnad för del av fastigheten Tottarp 1 :30. Området som avses avstyckas är det 
kring den befintliga serveringsbyggnaden. Syftet med avstyckningen är att möjliggöra en upplåtelse av fastigheten 
som tomträtt så tomträttshavaren kan använda fastigheten som säkerhet vid lån för att finansiera en renovering av 
befintlig byggnad, då denna är i dåligt skick. 

Beskrivninq av områdets natur (bifoqa även aktuella bilder) 

Området är Hässleholms kommuns största badplats och består av bland annat en badstrand med bryggor och stora 
gräsytor bevuxet med björkar och ekar. 

Vilken tvo av friluftsliv förekommer i området It.ex. vandrinasstiaar, brvaaor, bad, fiske m.m.l 

Bryggor, bad, camping, vollybollplan och bangolf m.m 

De särskilda skäl som åberopas (anqe minst ett qodtaqbart skäl. Se bifoqad information) 

Området som avses att avstyckas är redan taget i anspråk med befintlig serveringsbyggnad (enligt 
fastighetsregistret nybyggnadsår 1965), servering och komplementbyggnad på ett sätt som gör att området saknar 
betydelse för strandskyddets syfte. se bifogat dokument "Tomtplats för serveringsbyggnad". 

Handlingar som ska bifoaas 

LJKartutdrag (både översiktlig och deta!jerad karta ska bifogas) []Fotografier 

Sökandes underskrift 

Namnförtydligande 

Stadsbyggnadskontoret Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 
Telefax: 0451-848 08 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Postgiro: 11 16 00-3 webb: www.hassleholm.se 
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V'O''O'V'O' ~-=: Hässleholms 
" kommun 

Stadsbyggnadskontoret 
Information till dig som ska söka dispens från strandskydd 

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att 
förhindra en överexploatering av stränderna 
och bevara allmänhetens tillgång till stränder 
och vatten för friluftsliv. 
Riksdagen utvidgade lagen 1994 till att också 
skydda stränderna på grund av deras stora 
betydelse för den biologiska mångfalden. 

Inom strandskyddsområdet får inte, 
enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (MB): 
1. nya byggnader uppföras 

2. byggnader eller byggnaders användning 
ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
u tföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 
utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2 

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar 
livsvillkoren för växt- och djurlivet. 

Anläggningar som behövs för jord- och skogsbruk 
samt yrkesfiske och som inte tillgodoser 
bostadsändamål är undantagna från strandskyddsbestäm
melserna. Detta under förutsättning att de inte kan place
ras utanför strandskyddat 
område. 

Förbuden i 7 kap 15 § MB gäller inte 
för kompletteringsåtgärder till en huvudbygg
nad som vidtas 
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men 
inte närmare strandlinjen än 25 m eter, och 
2. inom en tomtplats som har angetts i ett 
beslut om dispens. 
För mer information om vad som räknas som 
kompletteringsåtgärd ta kontakt med stadsbyggnadskon
toret. 
Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdis
pens 
I en ansökan om strandskyddsdispens krävs att 
det ingår en avgränsning av den tomtplats eller 
den mark som får användas. Avgränsningen 
ska framgå av ansökan och markeras på karta. 
Tomten är det område där markägaren kan 
hävda en privat zon, där allmänheten inte har 
rätt att vistas. 
Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller 
allemansrätten. En tomtplats behöver inte 
vara samma sak som en fastighet. 

Särskilda skäl för strandskyddsdispens 
Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens från 
strandskyddet. Lagstiftaren har utgått från att det 
alltid ska gälla restriktivitet med dispenser, eftersom 
strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. 
För att dispens ska kunna lämnas får åtgärden inte 
heller strida mot strandskyddets syfte, även om det 
uppfyller ett eller flera särskilda skäl. 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 
upphävande av eller dispens från strandskyddet får 
man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför områ
det, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse. 

Lagstiftning 
De bestämmelser som gäller för strandskydd finns 
att läsa i miljöbalken 7 kap. 13-18 §§. 

Du kan även gå in på: 
www.hassleholm.se 
www.naturvardsverket.se 

Stadsbyggnadskontorets handläggare: 

Robert Samuelsson, bygglovsa.rkitekt 
handläggare bygglov, förhandsbesked, strandsl...-ydd 
tel: 0451 - 26 89 00 
roberr.samuelsson@hassleholm.se 

Per-Ole Asklund, bygglovsingenjör 
handläggare bygglov, förhandsbesked, srrandskydd 
tel: 0451 - 26 83 95 
per-ole.asklund@hassleholm.se 

Alf Green, bygglovsingenjör 
handläggare bygglov, förhandsbesked, srrandskydd 
tel: 0451 - 26 89 14 
alf.grecn@hassleholm.se 
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Postadress 

Vår referens 

Miljöavdelningen 
Landskapssektionen 
Anders Johansson 
040-252024 

BESLUT 

2007-08-15 

Hässleholms Kommun 
att. Leif Berg 
281 80 Hässleholm 

Upphävande av strandskydd inom "Detaljplan för Lursjöns 
camping och badplats, Hästveda, Hässleholms kommun" 

Med stöd av 7 kap 15 § andra stycket miljöbalken (MB) beslutar Länsstyrelsen att 
det strandområde vid Lursjön som på bifogad föreslagen detaljplan är angivet som 
byggbar kvartersmark (beteckningen N2 på kartan, ej ' prickat' ) inte längre ska 
omfattas av strandskyddsförordnande. Området som upphävs är markerat på 
bilagd kartkopia. Bes lutet gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Upphör området att ingå i detaljplan inträder åter strandskydd (7 kap 15 § andra 
stycket MB). 

Länsstyrelsen avslår ansökan om upphävande inom detaljplanens vattenområde 
(märkt WB på kartan). 

Redogörelse för ärendet 

Ni har ansökt om att befintligt strandskyddsförordnande upphävs för de delar av 
planområdet märkta N2 som är byggbara (små ytor i anslutning till befintliga 
servicebyggnader) samt för området märkt WB (vattenområde där bryggor får 
anordnas). 

Skäl för beslutet 

Den föres lagna detaljplanens syfte är i första hand att detaljplanelägga befintlig 
badplats och campingplats för att säkra dessa för fortsatt verksamhet. 
Servicebyggnadena i de två områden på land som ingår i ansökan planeras att 
komp letteras. Vattenområdets bryggor kan också behöva kompletteras. 

Telefon E-post 

1(3) 

511 -1 9347-07 
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~ 
D ~ D LÄ.NSSTYRELSEN 
~ ~ f@ I SKÅNE LÄN 

BESLUT 

2007-08-15 

Länsstyrelsen bedömer att det är o lämpligt att upphäva strandskyddet inom hela 
vattenområdet; att det är bättre att behålla kravet på dispensprövning här. Dels för 
att få en säkrare hantering av området i ett långsiktigt perspektiv och dels 
eftersom länsstyrelsen bedömer att det inte finns några särskilda skäl för 
strandskyddsupphävande inom detta område. Hela vattenområdet kan inte sägas 
vara ianspråktaget för friluftslivets behov. 

Aktuell detaljplan kommer inte att negativt påverka förutsättningarna för det 
rörliga friluftslivet eller livsvillkoren för djur- och växtlivet. Badplatsens område 
är redan ianspråktaget för friluftslivets behov. Den föreslagna detaljplanen strider 
inte mot strandskyddets syften. Särskilda skäl att häva strandskyddsförordnandet 
för området vid och intill servicebyggnaderna får anses föreligga. 

Förutom undertecknade har Ann-Charlotte Linden, Plan- och Bostadssektionen, 
och Jonas Söderstjerna, Rättssektionen, deltagit i beslutet. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se nedan. 

Paul Eric Jönsson 

Anders Johansson 

Bilagor: Kopia av föreslagen detaljplan samt förstorad kopia av detaljplanekartan 
som visar vilka ytor av strandskyddet som upphävs .. 

Kopia till: 
Naturvårdsverket 
Naturvårdsansvarig i Hässleholms kommun 
Boverket, Karlskrona 
Lantmäterimyndigheten (informationsgruppen, kartgruppen, förrättn ingsgruppen) 

Akten 
(Per e-post) för registrering (JP) 
Landskapssektionen: AJ, PEJ, strandskyddsregistret (KE) 

2(3) 

511-19347-07 

1293 
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q ~ o LANSSTYRELSEN 
~ ~ pil? I SKÅNE LÄN 

BESLUT 

2007-08-15 

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL REGERINGEN 
Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall N i skriva till Regeringen, 

miljödepa11ementet. Överklagandet skall dock skickas till Länsstyrelsen i 
Skåne län, 205 15 Malmö. 
Av överklagandet skal l framgå vilket beslut N i överklagar (ange diarienummer) 

och hur Ni vill att beslutet skall ändras. N i bör också tala om varför N i anser att 
beslutet skall ändras. Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och 

telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som N i anser stöder Er 

uppfattning så bör Ni skicka med detta. Länsstyrelsen måste ha fått Ert 
överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars kan 

överklagandet inte tas upp till prövning. Behöver N i veta mer om hur Ni skall 

göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen, tel. 040-25 20 00 (växel). 

3(3) 

5 11-19347-07 

1293 
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Detalj från I 
handikappparhring 
vid norra delen av 
badplatsonvådet 

+ 

~ 
\ 
\ 

<:: 

Detaljplan för 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län 

PLANBESTÄMMELSER 

Följande gål er Inom områden med ne<!anstående beteckningar. Endast angtven anvioonng ocn 
utfonmlng är tillåten. Bestä~ser utan beteckning gäller inom hela planorrrOdel 

GRÄNSER 

---- , Lki)e ritad 3 meter utanför planområdets grins 

-- ' -- Anvindningsgrins 

-- . , - - Egenskapsgråns 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

N.1_ 

_".l_ 

Campingplats 

Badplatsomrade 

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN 

I WB / Vattsnområde där bryggor tlllAt.s anofdnas för badplat.somridet 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

I· • I Marken får inte bebyggas 

Marum skaD vara tllgingl'g fOr almima underjordiska ledningar 

Matlcen skall va,o tlJgingllg fllr almlln gång- och c:ykeltraflk 

Marken skall vara tmgängtig f&" biltrank för boende samt In• och utfart tin camping 

OCh handikapparkering 

MARKENS ANORDNANDE 
parkering 

n1 

n2 

Pari<&riog tll badpbtsen skad nnnas 

BefrllJlg kul'8 med buskar ska bevaras 

Område som skaH hålas planterat 

Särskitt värdefull m~jö. Fägata med enkelskUg stengärdsg.lrd ska bevaras 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Högsta antal våningar 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandeöden är 10 år efter det att deta,planen vinner laga kraft 

Till planen hör: 
Planpn,gam 
P/anbeslcrtvniog 
Genomf&andeb_esla1vting 

Mijl!bod&nnlng 
Fastlghets16rtecknlng 
SarnrådsredogOre\se 

Utställningshandling 

Detaljplan för 

Lursjöns camping och badplats, 
Hästveda, Hässleholms komrt'IJn, Skåne län 

Beslutsdfttum 
~ ---

lnstam 

BN 

Upprättad 2006--09-12, 1'JViderad 2006-12-12 

7]~1~- -- I I I Stadsbyggnadsd'tef P1anarktt~ 

Version 

2007-03-20 

T;\SB~'ldp\haSNeda'beamp\lt~attl 



Likalydande 
Länsstyrelsen, LST 
20515 Malmö 
skane@lansstyrelsen.se, 
Byggnadsnämnden 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
kommunen@hassleholm.se och 
Kommunens auktoriserade revisorer 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
kommunen@hassleholm.se 

....----- --- -----·--
Hi\SSLEi·i ()L',,,~. ~<c;:/ :v1Ui'J 

5 .. {G.Gi"J/ •J;,3: ~.{·,::1 ; '~_§'_! _ 

2018 -w- 1 6 
Dnr: 

Klagan över dispens ang. strandskydd för Tottarp 1:30, Hässleholm kn 
Krav 
Begär härmed att LST upphäver dispens ang. strandskydd för serveringsbyggnad å Tottarp 1:30, då 
beslutet vilar på felaktig grund. Begär även att anstånd ges tre veckor efter det vi har erhållit beslutet 
om dispens i vår hand, för att inom denna tid inkomma med eventuella kompletterande uppgifter. 

I alternativ begär vi att ny infart ordnas till serveringen, så att den alltmer riskfyllda trafiksituationen 
intill oss, efter en ordentlig genomgång av en opartisk konsult, löses på ett fullgott sätt, på plats för 
uttagen infart för serveringen, och inte på en privat väg. Exempel på obehörig trafik ges i Bilaga 1. 

Vf kräver även att kommunens auktoriserade revisorer skall granska ärendet mht personkorruption. 

Gunder för klagan 
Handläggningen av dispensen är felaktig, då vi å Påarp 15:1 och Påarp 18:1, som rågångsgrannar och 
ägare av infarten till serveringen, inte har fått yttra oss. Vi å Påarp 15:1 och Påarp 18:1 begärde 2018-
07-29 ett möte med kommunen, om följande frågor, utan att vår begäran ens besvarades: 

1. Upprustning av serveringslokal och information om arrende samt åtgärdsprogram mot 
ökande trafik på badplatsområdet och vid lekplatsen 

2. Åtgärdsprogram mot ständigt ökande trafik på enskild väg och privat tomt för åtkomst till 
restaurang och badplats 

3. Åtgärder mot utnyttjande av parkering för funktionshindrade och privat tomt, av obehöriga, 

och inte funktionshindrade, året runt 
4. Åtgärder mot blockering genom parkering på enskild väg samt på allmän väg och cykelbana. 

Vad gäller motivet för dispensen, att serveringsbyggnaden är undantagen för strandskydd, enligt 
detaljplanen, så är fråga om en förväxling, då undantaget avser servicebyggnaden, som ligger 86 m 
från Lursjön, och inte serveringsbyggnaden, som ligger 32 m från sjön. Det är redan nu trångt nog för 
folk att passera serveringsbyggnaden och med 10 m utökad serveringsbyggnad och avstyckad terrass, 
så stängs så småningom fri väg förbi serveringsbygganden helt, även beaktande erosion av stranden. 

Vintern 2017 /2018 var dessutom serveringsbyggnaden till tre (3) sidor omfluten av vatten, varför 
allmänhetens tillträde till passagen blir noll med dispensen. Detta kan inte ligga i samhällets intresse. 

Om passagen stängs innebär detta att allmänhetens fria rörlighet längs stranden störs eller stängs 
helt vintertid. Vidare innebär en begränsad passage att båtplatsen får flyttas till norra Lursjöbaden. 

Dispensen från strandskyddet är ett krav från arrendatorn, för att denne skall ta emot 
serveringsbyggnaden, gratis, samt en tomträtt på 942 kvm, utan föregående anbudsförfarande, vilka 
förfaranden strider mot Kommunallagen, KL, 2 kap. § 1, dvs. att alla medborgare skall behandlas lika, 
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från ekonomisk synpunkt. Serveringsbyggnaden har under arrendatorns 12-åriga regim, totalt 
förfallit, i brist på underhåll, vilken brist är klart avsiktlig, för att byggnaden skulle bli värdelös, och i 
strid med gällande arrendeavtal, som stipulerar, att byggnaden skall underhållas till föregående skick. 

Tomträtten kan värderas till mellan en (1) och två (2) miljoner kr på Lursjöns överlägset bästa läge. 

Bägge åtgärderna, dels gåva av byggnaden. dels bildande av tomträtt utan konkurrrens. är ity illegala. 

Det får betvivlas att den nuvarande arrendatorn kommer att bedriva förlustbringande verksamhet, i 
serveringsbyggnaden. Ett par år har rörelseförluster förkommit, 2 tkr (2016) resp. 117 tkr (2015). 

Kommunen kan inte i ett gåvobrev för byggnaden eller i ett tomträttsavtal, nödga gåvotaganden 
resp. tomträttsmottagaren till förlustbringande verksamhet. Högsäsongen är kort, ca 2½ månad per 
år, och restaurangen avsides belägen, i glesbygd, varför lönsamhet nog inte någonsin kan uppnås. 

Sannolikhet ger kommunen arrendatorn möjlighet att sälja fastigheten framgent, för annat ändamål. 

Varför ges ingen annan möjlighet köpa tomten? Byggnadsnämndens beslut stinker personkorruption! 

Kommunens auktoriserade revisorer bör därför granska ärendet och frågan om bulvanverksamhet. 

Sammanfattningsvis begär vi att LST upphäver dispens angående strandskydd för 
serveringsbyggnaden, då beslutet vilar på felaktig grund. Vi begär även att anstånd ges tre veckor 
efter det vi har erhållit beslutet om dispens I vår hand, för att, inom denna tid, Inkomma med 
eventuella kompletterande uppgifter. Alternativt begär vi att ny infart ordnas till serveringen, så 
att den alltmer riskfyllda trafiksituationen intill oss, efter en ordentlig genomgång av en opartisk 
konsult, löses på ett fullgott sätt, på plats för uttagen Infart för serveringen, och inte på privat väg. 

Vi begär även syn på platsen före beslut i LST med närvaro av hela BN och förrättningslantmätore. 

Vi kräver att kommunens auktoriserade revisorer skall granska ärendet (personkorruption?). 

Lursjöbaden 2018-10-15 

Gabrielle Svensson Andre Wästerlid 
Boende å rågångsfastighet Påarp 15:1, Påarp 2310A, 282 76 Hästveda 

flinken20@gmail.com 

%t✓:u14_ c;;;.nrrm ........................... . 
Kerstin Svensson Lars-Göran Svensson 

Rågångsfastigheter Påarp 15:1 och Påarp 18:1, Påarp 2310B, 282 76 Hästveda 
Lasse@osbybillack.se 

~ _;:;;;'.Kl.-1 
Bertil Persson ' 

Rågångsfastighet Påarp 16:1, Påarp 2311, 282 76 Hästveda 
info@bertil-persson.se 

Bilaga 1: Exempel på obehörig trafik på privat väg vid infarten till Lursjöbaden (2 sid.) 



Från: "Carina Koskinen" <Bn.Diarie@hassleholm.se> 
Skickat: Thu, 18 Oct 2018 10:45:40 +0100 
Till: "Länsstyrelsen Skåne" <skane@lansstyrelsen.se> 
Ämne: Ärende: [BN 2018-000111:395634] till miljöenheten: Byggnadsnämndens beslut 
om strandskyddsdispens Tottarp 1:30 
Bilagor: c00243320180125133232.pdf, doc00254220180125164517.pdf, ansökan om 
dispens tottarp 1_30 text KOMPLETTERING.PDF, Orto från 1975.pdf, Reviderad tomtplats.pdf, 
Tjänsteutlåtande strandskydd.Pdf, 511-19347-07 (003).pdf.Pdf, Beslut upphv strandskydd 2007.pdf.Pdf, 
doc02619620181016090537 .pdf.Pdf, 172.pdf. Pdf 

Ärende: [BN 2018-00011 l :395634] H~j! 

Översänder byggnadsnämndens beslut och handlingar i ärende gällande strandskyddsdispens. 

Översänder även klagan från Gabrielle Svensson, Andre Wästerlid, Kerstin Svensson, Lars-Göran Svensson och 
Bert i I Persson. 

Med vänlig hälsning 

Carina Koskinen 
Nämndsekreterare 
Stadsbyggnadskontoret 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
Dnr: KLF 2022/254 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att tillsammans med Trafik
verket upprätta ett förslag till ett medfinansieringsavtal för uppförande av en 
trafikplats till det framtida verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 24 mars 2022, § 18, följande. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

- Uppdra åt tekniska nämnden att anhålla hos Trafikverket om ett 
medfinansieringsavtal för uppförande av en trafikplats till det framtida 
verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 

Under rubriken Beskrivning av ärendet i protokollet från ovannämnda samman
träde anfördes följande. Tekniska förvaltningen har i dialog med Trafikverket 
kommit fram till den process som krävs för att den planerade trafikplatsen till 
Hässleholm Nord ska kunna genomföras. Det första steget i processen är att 
kommunen och Trafikverket godkänner och undertecknar ett medfinansieringsavtal 
med den innebörd att Trafikverket ska planera och genomföra trafikplatsen. Avtalet 
kommer även uppskatta den förväntade kostnaden och ange hur den ska fördelas 
mellan parterna. Eftersom verksamhetsområdets framdrift är av principiell karaktär 
föreslås att beslutet, att anhålla om ett avtal, fattas av kommunfullmäktige och 
verkställs av tekniska nämnden. 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår vidare bland 
annat följande. Nämnden avser att återkomma med ett ärende till 
kommunfullmäktige i december 2022 för beslut om att godkänna 
medfinansieringsavtalet, godkänna en budget för att genomföra avtalet samt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

21 (26) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

godkänna en budget för att genomföra en första etapp av verksamhetsområdet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunens andel av investeringen kommer uppgå till betydande belopp, eftersom 
det i grunden är ett kommunalt projekt. I det utkast till avtal som togs fram år 2018 
var den totala kostnaden uppskattad till mellan 60 och 70 miljoner kronor (prisnivå 
2017-06-01) varav Trafikverket åtog sig en fast delfinansiering om 4 miljoner 
kronor. I totalsumman ingick endast åtgärder i den statliga infrastrukturen. Med 
tanke på den prisutveckling som har varit sedan dess är det troligt att pris bilden i ett 
nytt utkast kommer att öka kraftigt. Andra kostnader som är direkt hänförliga till 
verksamhetsutövare, såsom ledningar för VA och el och liknande ska bekostas av 
dessa. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 

22 (26) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-04-28 KLF 2022/254 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att tillsammans med Trafik-
verket upprätta ett förslag till ett medfinansieringsavtal för uppförande av en 
trafikplats till det framtida verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 
 

 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 24 mars 2022, § 18, följande. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

- Uppdra åt tekniska nämnden att anhålla hos Trafikverket om ett medfinansierings-
avtal för uppförande av en trafikplats till det framtida verksamhetsområdet Hässle-
holm Nord. 
 
Under rubriken Beskrivning av ärendet i protokollet från ovannämnda samman-
träde anfördes följande. Tekniska förvaltningen har i dialog med Trafikverket 
kommit fram till den process som krävs för att den planerade trafikplatsen till 
Hässleholm Nord ska kunna genomföras. Det första steget i processen är att 
kommunen och Trafikverket godkänner och undertecknar ett medfinansieringsavtal 
med den innebörd att Trafikverket ska planera och genomföra trafikplatsen. Avtalet 
kommer även uppskatta den förväntade kostnaden och ange hur den ska fördelas 
mellan parterna. Eftersom verksamhetsområdets framdrift är av principiell karaktär 
föreslås att beslutet, att anhålla om ett avtal, fattas av kommunfullmäktige och 
verkställs av tekniska nämnden. 
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Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår vidare bland 
annat följande. Nämnden avser att återkomma med ett ärende till kommunfullmäk-
tige i december 2022 för beslut om att godkänna medfinansieringsavtalet, godkän-
na en budget för att genomföra avtalet samt godkänna en budget för att genomföra 
en första etapp av verksamhetsområdet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Kommunens andel av investeringen kommer uppgå till betydande belopp, eftersom 
det i grunden är ett kommunalt projekt. I det utkast till avtal som togs fram år 2018 
var den totala kostnaden uppskattad till mellan 60 och 70 miljoner kronor (prisnivå 
2017-06-01) varav Trafikverket åtog sig en fast delfinansiering om 4 miljoner 
kronor. I totalsumman ingick endast åtgärder i den statliga infrastrukturen. Med 
tanke på den prisutveckling som har varit sedan dess är det troligt att prisbilden i ett 
nytt utkast kommer att öka kraftigt. Andra kostnader som är direkt hänförliga till 
verksamhetsutövare, såsom ledningar för VA och el och liknande ska bekostas av 
dessa. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef  
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Tekniska nämnden 

 

 

  



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 7 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 
 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
Dnr: TF 2022/134 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 
 

- Uppdra åt tekniska nämnden att anhålla hos Trafikverket om ett 
medfinansieringsavtal för uppförande av en trafikplats till det framtida 
verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 

 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar avslag till liggande förslag.  
Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Agne Nilsson (C), 
Simon Berneblad (KD) yrkar bifall till liggande förslag.  

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag och Ernst Herslows (FV) avslagsyrkande mot 
varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Tekniska förvaltningen har i dialog med Trafikverket kommit fram till den process 
som krävs för att den planerade trafikplatsen till Hässleholm Nord ska kunna 
genomföras. Det första steget i processen är att kommunen och Trafikverket 
godkänner och undertecknar ett medfinansieringsavtal med den innebörd att 
Trafikverket ska planera och genomföra trafikplatsen. Avtalet kommer även 
uppskatta den förväntade kostnaden och ange hur den ska fördelas mellan parterna. 
Eftersom verksamhetsområdets framdrift är av principiell karaktär föreslås att 
beslutet, att anhålla om ett avtal, fattas av kommunfullmäktige och verkställs av 
tekniska nämnden. 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, § 28, följande:   
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 8 (20) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 
 
Uppdra åt tekniska nämnden att anhålla hos Trafikverket om ett 
medfinansieringsavtal för uppförande av en trafikplats till det framtida 
verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 
 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-02-24 TF 2022/134 

      

  
Handläggare 
Enhetschef Jonatan Jeppsson Norberg 
Tekniska förvaltningen 
jonatan.jeppsson.norberg@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Tekniska förvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Hantverkaregatan 10 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:    
E-post: tekniskanamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Trafikplats till Hässleholm Nord 
Förslag till beslut 

Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta: 

 Uppdra åt tekniska nämnden att anhålla hos Trafikverket om ett 
medfinansieringsavtal för uppförande av en trafikplats till det framtida 
verksamhetsområdet Hässleholm Nord. 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har i dialog med Trafikverket kommit fram till den process 
som krävs för att den planerade trafikplatsen till Hässleholm Nord ska kunna 
genomföras. Det första steget i processen är att kommunen och Trafikverket 
godkänner och undertecknar ett medfinansieringsavtal med den innebörd att 
Trafikverket ska planera och genomföra trafikplatsen. Avtalet kommer även 
uppskatta den förväntade kostnaden och ange hur den ska fördelas mellan parterna. 

Eftersom verksamhetsområdets framdrift är av principiell karaktär föreslås att 
beslutet, att anhålla om ett avtal, fattas av kommunfullmäktige och verkställs av 
tekniska nämnden. 

Beskrivning av ärendet 

Det innebär ingen förlust av tid i projektet att beslut i ärendet fattas i 
kommunfullmäktige eftersom tekniska förvaltningen ändå avser återkomma med ett 
ärende till kommunfullmäktige i december 2022 för att besluta om att godkänna 
medfinansieringsavtalet, godkänna en budget för att genomföra avtalet samt 
godkänna en budget för att genomföra en första etapp av verksamhetsområdet. 

Tekniska förvaltningen genomför under första halvan 2022 kompletterande 
undersökningar i syfte att förbättra kalkylen för genomförande av 
verksamhetsområdet. 

 

Hässleholms 
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Upplägget bygger på följande förutsättningarna från Trafikverket: 

 Innan Trafikverket genomför trafikplatsen krävs att Trafikverket tar fram en 
vägplan. 

 Innan Trafikverket tar fram en vägplan krävs att projektet ligger med i 
Trafikverkets sexåriga verksamhetsplan. 

 Innan Trafikverket lägger in projektet i den sexåriga verksamhetsplanen 
krävs ett godkänt och undertecknat medfinansieringsavtal. 

 Innan Trafikverket godkänner och undertecknar medfinansieringsavtalet 
krävs dels att kommunen har gjort det samma, samt dels att kommunen har 
fattat beslut om en budget för genomförande av åtminstone en första etapp 
av verksamhetsområdet. 

Trafikverket upprättar sin verksamhetsplan för nästkommande fyra år med en 
”utsikt” över två år på våren. Den gäller därefter från och med 1 januari året därpå. 
Verksamhetsplanen som tas fram våren 2023 gäller från och med 2024-01-01. 

När Trafikverket planerar in projektet i verksamhetsplanen sätts en fullständig 
tidplan – från påbörjad vägplan till och med färdigställd entreprenad. Det är med 
andra ord först i detta skede som kommunen med säkerhet kan ta del av tidplanen. 
Trafikverket kan inte heller i förväg tala om under vilket år i verksamhetsplanen 
som projektet kan påbörjas. Det vill säga projektet kan komma att påbörjas något av 
åren 2024 t.o.m. 2029. Vid en uppskattad tidplan om sex år skulle projektet alltså stå 
färdigt för trafik något år från år 2029 t.o.m. 2035.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej aktuellt. 

Barnperspektivet  

Ej aktuellt. 

Miljökonsekvenser  

Detaljplanens konsekvenser har utretts i planskedet. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kommunens andel av investeringen kommer uppgå till i stort sett hela 
investeringen eftersom det i grunden är ett kommunalt projekt. I det utkast till avtal 
som togs fram år 2018 var den totala kostnaden uppskattad till mellan 60 och 70 
miljoner kronor (prisnivå 2017-06-01) varav Trafikverket åtog sig en fast 
delfinansiering om 4 miljoner kronor. I totalsumman ingick endast åtgärder i den 
statliga infrastrukturen. Med tanke på den prisutveckling som har varit sedan dess är 
det troligt att prisbilden i ett nytt utkast kommer att öka kraftigt.  

 
Bilagor 

- 

 

 

Sändlista: 

Handläggaren, tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

Jonatan Jeppsson Norberg  



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 

Datum Diarienummer 

2022-06-01 KLF 2022/360 

      

  
Handläggare 
Ekonom Christina Halling 
Ekonomiavdelningen 
 
christina.halling@hassleholm.se 
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Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Månadsuppföljning per den 30 april 2022 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

1. Godkänna förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 
30 april 2022. 

 

Sammanfattning  

Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på -68,5 mnkr. Jämfört 
med budget visar prognosen ett underskott på -82,2 mnkr. Årets 
investeringsverksamhet beräknas uppgå till 704,8 mnkr vilket är 138,5 mnkr lägre än 
budget och en genomförandegrad på cirka 84 procent. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på -68,5 mnkr. Jämfört 
med budget visar prognosen ett underskott på -82,2 mnkr. Den ekonomiska 
prognosen bygger dels på förvaltningarnas egna uppgifter och kommentarer 
rörande avvikelse i förhållande till drift- och investeringsbudgeten på helårsbasis, 
dels på ekonomiavdelningens bedömningar avseende bland annat 
pensionskostnader, pensionsförvaltning, skatteintäkter och räntor.  

Balanskravet 
Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens intäkter måste överstiga 
kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott ska återställas så snart som 
möjligt, dock senast tredje året efter det negativa resultatets uppkomst. Enligt 
gällande regelverk ska realisationsvinster avseende försäljning av 
anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och förluster i värdepapper inte 
inräknas när avstämning mot balanskravet görs, se tabell 1. 
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Tabell 1, prognostiserat balanskravsresultat för 2022. 

Det prognostiserade balanskravsresultatet för år 2022 beräknas till 37,5 mnkr efter 
det att 18,4 mnkr disponerats till resultatutjämningsreserven. Balanskravet uppfyller 
kommunallagen där intäkterna måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Det 
finns inget underskott att återställa från tidigare år. 

Resultatutjämningsreserv 
Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) som efter 
kommunfullmäktiges beslut kan användas för att reglera underskott under 
lågkonjunktur. Reservering till RUR får ske motsvarande det lägsta beloppet av 
antingen den del av årets resultat exklusive avkastning på kapitalförvaltningen eller 
balanskravsresultatet exklusive avkastningen på kapitalförvaltningen som överstiger 
en procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Balanskravsutredningen som ekonomiavdelningen upprättat utifrån 2022 års 
prognossiffror visar att 18,4 mnkr kan reserveras till resultatjämningsreserven. 
Ekonomiavdelningen föreslår att reservering görs om detta läge råder vid bokslutet. 
En reservering på 18,4 mnkr skulle innebära att resultatutjämningsreserven skulle 
uppgå till 173,4 mnkr vid bokslut 2022. 
 

Driftredovisning 
Nämnderna prognostiserar ett underskott på totalt -1,4 mnkr mot driftbudgeten. 
Följande nämnder/förvaltningar visar underskott: 

Arbetsmarknadsnämnden                                               -4,8 mnkr 
Kultur- och fritidsnämnden                                            -0,3 mnkr 

Balanskravsutredning ( mnkr) 2022 2021
Årets resultat enligt 
resultaträkningen -68,5 221,8
- Realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar 0,0 -6,1

+ Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0,0 2,0

+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet

0,0 0,0

+/- Orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper 32,0 -57,1

-/+ Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper 92,4 0,0
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 55,9 160,5

- Reservering av medel till             
resultatutjämningsreserv -18,4 -24,8

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

Balanskravsresultat 37,5 135,7

··············································································································································+··········································· 

,, 

···············································································································································+·········································· 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 4,8 mnkr. Underskottet 
avser ekonomiskt bistånd. Överskott fördelade på flera andra verksamheter minskar 
underskottet med 1,8 mnkr men på grund av högre kostnader för IT än budgeterat 
uteblir effekten av överskottet. Budgeten för det lagstadgade försörjningsstödet är 
enligt arbetsmarknadsnämnden mycket underfinansierad. Bidragande orsaker är dels 
höjningen av riksnormen med 1,6 procent, dels borttagandet av den tillfälliga 
bostadsbidragshöjningen. Elpriserna har höjts markant under perioden januari-april, 
vilket påverkar utbetalt försörjningsstöd. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om en åtgärdsplan för en budget i balans den 
5 maj 2022, § 24. Åtgärdsplanen godkändes av kommunstyrelsen den 11 maj, § 86. 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit hänsyn till åtgärdsplanen i apriluppföljningen. 
Prognosen per april är en negativ budgetavvikelse på -0,3 mnkr. I uppföljningen per 
februari prognostiserade kultur- och fritidsnämnden en budgetavvikelse på -1,7 
mnkr. Underskottet berodde till största delen på att intäkterna för uthyrning av 
scener och salonger samt programverksamhet fortfarande var lägre än före 
pandemin.  

Finansförvaltningen 
För avkastningen på pensionsmedel prognostiseras en stor negativ budgetavvikelse 
på -127,1 mnkr. Detta beror framför allt på lägre orealiserade vinster i 
aktieportföljen med 92,4 mnkr per 30 april än vad som är uppbokat i bokslut 2021. 

Driftredovisn i ng 

April 2022 (tkr) 

Nämnd/förvaltning 
·Kommunstyrelsen 

- Kommunledningsförvaltning ei-ckl. 

överförmyndarvht 

-Öiwf&m,..-.i.,,W>luml>N 
Teknisk nämnd 
Knmm11nrPui~inn 

Arbetsmarknadsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 

Omsorgsnämnd 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 

Verksamheternas nettokostnader 

Finansförvaltning 

Totalt 

Budget 

2022 
184653 

177757 
68S6 

110370 
1853 

145314 
118123 

1458544 
193312 

1114 727 
30136 

3357033 

3370731 

.. 

13 698 j 

Prognos 
2022 

182683 

175387 

7296 
110370 

18'5'3 
150064 
118423 

1456985 
193312 

1114 727 
29996 

3358413 
3289919 

:seJ~iJ' 

Budget- Utfall april 
avvikelse 2022 

1970 83088 

2370 79909 
-400 3180 

0 163088 
0 227 

-4 750 41973 
-300 22798 
1559 399418 

0 52764 
0 319988 

140 9262 _ ,-·3a·o··· 1092607: 

-80812 1111009 

················_sz- 192 1 18402 
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De egna skatteintäkterna visar en budgetavvikelse på +39,1 mnkr, vilket beror på att 
SKRs aprilprognos visar en klart starkare utveckling av skatteunderlaget både för 
2021 och 2022 jämfört med prognosen som budget 2022 bygger på.  

Investeringar 
Årets investeringsverksamhet beräknas uppgå till 704,8 mnkr vilket är 138,5 mnkr 
lägre än budget och en genomförandegrad på cirka 84 procent. Projekt som visar 
större avvikelse är: 

 Samordnad måltidsorganisation, +43,1 mnkr. Prognosen är mycket osäker 
med anledning av omprioritering av ombyggnation inom köken. 

 Senarelagd start för projekt Grönängsskolan, ny förskola samt idrott, +29,7 
mnkr. 

 Ridhus Österås, +16,0 mnkr. Prognosen är mycket osäker prognos på grund 
av att kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen inte har avslutat 
utredningen. 

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

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

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

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

 

Bilagor 

1. Sammanställd Drift- och investeringsredovisning per den 30 april 2022. 
 

2. Finansförvaltningens utfall och prognos per den 30 april 2022. 
 

3. Uppföljning medarbetare för kvartal 1 2022 jämfört med kvartal 1 2021. 
 

4. Nämndernas Avvikelseanalys för drift och investering 2022 per den 30 april 2022. 
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Sändlista: 

Samtliga nämnder/förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 

 

 
Amra Salihovic   Eva-Lotta Svensson 

Biträdande förvaltningschef   Ekonomichef  

 

 

 

 

 

  



Bilaga 1

Driftredovisn i ng 

April 2022 (tkr) 

Nämndlfö,valtning .. 
Kommunstyrelsen 

- Kommunledningsförvaltning e>ekl. 

överförmyndarvht 

-Ö..,,{&m,..-.i.,,w,1,.,,,,/"" 
Teknisk nämnd 

Kommunrevision 

Arbetsmarknadsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 

Omsorgsnämnd 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 

Verksamheternas nettokostnader 

Finansförvaltning 

Totalt 

I nvesteri ngsredovisn i ng 
April 2022 (tkr) 
tkr 

Nämnd/förvaltning 
Kommuni:;tyreben 

Teknisk nämnd 
- F astighetsprojekt (tidigare lokalförsörjning) 

-Gator, vägar, park och fastigheter 

- Exploatering 
-Service 

Arbetsmarknadsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 

Omsorgsnämnd 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 

Totalt b,uuoinvesteringar 

Förutbetalda investeringsinkomster (skuldbokfCrda) 
Nettoinve~teringor lbruttoinve~teringor 
fö,utbetalda invesleringsinl:omsler) 

rink· 
13' 

140 +--------
,,,. +------ --

bO +----.f,--
20 

.·;w 

•• 
·lW +----------------- --
-140 ~------------------,.,. :i019 

Budget 

2022 
184653 

177757 

68S6 
110370 

1853 
145314 
118123 

1458544 
193312 

1114 727 
30136 

3357033 

3370731 

.. 

13 698 j 

Budget 

2022 
~6707 

769383 
307989 
161479 
298135 

1780 
299 

1880 
22407 

500 
1650 

400 

Prognos 

2022 
182683 

175387 

7296 
110370 

1853 
150064 
118423 

1456985 
193312 

1114 727 
29996 

3358413 
3289919 

:~us!j • 

Prognos 

2022 
'13307 

632987 
172659 
160413 
298135 

1780 
299 

1880 
22407 

500 
2862 

514 

Budget- Utfall april 
avvil:else 2022 

1970 83088 

2370 79909 

-400 3180 

0 163088 
0 227 

-4 750 41973 
-300 22798 
1559 399418 

0 52764 
0 319988 

140 9262 
_,-·35·0·· 1092607 

-80812 1111009 

-82 192 i 18402 

Budget- Utfall april 

avYilcelse 2022 

3~00 6327 
136396 83802 
135330 58714 

1066 10378 
0 1465 
0 59 
0 128 
0 295 
0 2674 
0 12 

-1212 99 
-114 505 

843226 ······104·1sif ' 138470 94843 

-337 -337 0 -138 

839851 701381 138470 93461 

TnvP.c.tP.rlngc;vP.rkc;.:1mhP.tP.nc. nP.tto11r1JlfrP.r 
(bruttc inve5.tc ·ingor ·förutbc.to ce r,vc&eri , g.sinkcmstcr ) 

Mnl-:r 
.;n(, 

;()( , 

"'" 
"'" ,. . 
100 
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Finansförvaltningen
Apr 2022
tkr

Budget Prognos Budget- Utfall 

2022 2022 avvikelse 2022

Skatteintäkter

Egna skatteintäkter -2 354 982 -2 394 107 39 125 -784 837

Kommunalekonomisk utjämning -1 117 383 -1 117 378 -5 -354 916

SUMMA SKATTEINTÄKTER -3 472 365 -3 511 485 39 120 -1 139 753

Finansiella intäkter och kostnader

Ränta likvida medel -150 -150 0 -16

Avkastning pensionsfond -25 000 10 184 -35 184 -11 513

Övriga finansiella intäkter -25 800 -25 800 0 -4 061

Förvaltningskostnader, pensionsfond 3 000 2 530 470 491

Återföring oreal. vinster/förluster, pensionsfond 0 92 357 -92 357 0

Räntekostnader 8 201 6 700 1 501 861

Övriga finansiella kostnader 200 250 -50 88

SUMMA FINANSNETTO -39 549 86 071 -125 620 -14 149

Pensionskostnader

Pensionsutbetalningar inkl löneskatt 63 275 64 074 -799 17 518

Utbetalning individuell del inkl lönesk 109 557 110 919 -1 362 71 033

Pensionsavsättning inkl löneskatt -770 -717 -53 0

Ränta på pensionsavsättning 2 447 2 180 267 0

Förvaltningsavgifter till KPA 300 300 0 59

Pensionförsäkringsavgift inkl löneskatt 32 617 33 466 -849 4 122

SUMMA PENSIONSKOSTNADER 207 426 210 222 -2 796 92 734

Internränta och övr. int. fin. poster

Internränta -36 700 -29 014 -7 686 -5 763

Kalkylerad KP inkl löneskatt -141 322 -141 322 0 -45 455

SUMMA INTERNA INTÄKTER -178 022 -170 336 -7 686 -51 218

Oförutsedda kostnader mm

Oförutsett, KF och Ks 2 903 2 903 0 0

Över- och underskottshantering 0 0 0 0
SUMMA KOSTNADER FÖR OFÖRUTSEDDA 
BEHOV 2 903 2 903 0 0

Övriga kostnader och intäkter

Reavinster/reaförluster 0 0 0 0

Komp anslagstyp 1 (från 2005) 70 599 62 913 7 686 0

Trygghetsboendet Pärlan 0 350 -350 1 510

Löneökningar 48 540 48 540 0 0

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

Exploateringsprojekt (reavinster/förluster) -11 133 -12 270 1 137 0

Övrigt -1 630 -9 327 7 697 -132

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER 108 876 92 706 16 170 1 378

SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN -3 370 731 -3 289 919 -80 812 -1 111 009

Bilaga 2



Medarbetare, uppföljning januari-mars 2022 

1 

Medarbetare, Hässleholms kommun 
Uppföljning för perioden januari-mars 2022 jämfört med 2021 

Anställningar och sysselsättning 
Den 31 mars 2022 var antalet tillsvidareanställda 4 471 medarbetare, en ökning med 23 personer/40,7 
årsarbetare jämfört med samma datum förra året. För tidsbegränsat månadsanställda var antalet 549 vid 
samma tillfälle, vilket är en minskning med 4 personer/6,7 årsarbetare.  

Andel timmar utförda av timavlönade av den totala arbetade tiden är 7,9 procent, vilket är en ökning 
med 0,3 procentenheter. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade är 90,6 
procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter.  

61 procent av kommunens månadsavlönade är anställda på heltid, det vill säga har 100 procent 
överenskommen sysselsättningsgrad. Motsvarande siffra för 2021 var 59 procent. 53 procent1 är 
heltidsarbetande, det vill säga har en faktisk sysselsättningsgrad på 100 procent. Den procentuella 
skillnaden beror på medarbetare som har en partiell tjänstledighet från sin heltidsanställning.       

Tekniska nämnden 
Från och med den 1 januari 2022 finns hela måltidsorganisationen i tekniska förvaltningen, vilket 
innebär att förvaltningen har ökat med 191 medarbetare. Måltidspersonal fanns tidigare i både inom 
omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, vilket innebär en minskning av 
medarbetare i dessa två förvaltningar.  

Omsorgsnämnden 
Förutom medarbetare från måltidsorganisationen minskar omsorgsförvaltningen med 16 
tillsvidareanställda, vilka främst är inom yrkesgruppen legitimerad personal och biståndshandläggare. 

1 Kolada.se Personal/Heltidsresan, november 2021 

Bilaga 3

Hässleholms 
kommun 

Medarbetare 

Ti llsvidareanstä llda 

Tidsbegränsat anställda 

(månadsavlönade) 

Nyckeltal 

Månadsavlönade (antal) 

60 år eller äldre (antal) 

Genomsnittsålder (år) 

Sysselsättningsgrad (%) 

Heltidsanställda (%) 

Kvinnor 

3936 

539 

45,7 

89,7 

56,9 

Antal 

2022-03-31 2021-03-31 

4 471 4 448 

549 553 

Män Totalt 

1058 4994 

139 678 

44,4 45,4 

94 90,6 

75,5 60,8 

Arsarbetare 

+/- 2022-03-31 2021-03-31 +/-

23 4 102,0 4 061,3 40,7 

-4 462 ,6 469 ,3 -6,7 

MertidTimlön (%) 2022-03 202 1-03 +/-

övertid 0,8 0,6 0,2 

Fyllnadstid 0,8 0,7 0,1 

Mertid, totalt 2 1,2 0,8 

Andel timmar utförda 
7,9 7,6 0,3 

av timavlönade 



                                                                                                                            
 

Medarbetare, uppföljning januari-mars 2022 
 

 
 
Barn-och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen ökar med 30 tillsvidareanställda jämfört med förra året, främst 
inom grupperna elevassistenter, barnskötare och lärarassistenter. Ökningen förklaras främst av 
konvertering till följd av ändrade LAS-regler 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen minskar de 
tidsbegränsade anställningarna och även antalet tillsvidareanställda lärare minskar med 17 personer. 
 
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen minskade med tre tillsvidareanställda. På räddningstjänsten finns även 
91 räddningstjänstpersonal i beredskap med arvodesanställning, en ökning med 6 personen jämfört 
med förra året. 

Arbetsmarknadsnämnden 
Arbetsmarknadsförvaltningen består av 143 tillsvidareanställda och 11 tidsbegränsat månadsanställda 
medarbetare. Utöver dessa finns även 51 tidsbegränsat arbetsmarknadsresurser per den 31 mars, vilket 
är en minskning med 69 personer jämfört med samma datum förra året. 
 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen består av 144 tillsvidareanställda och 11 tidsbegränsat månadsanställda. 
Förvaltningen har ökat med 10 tillsvidareanställda, då förvaltningen har fått extra resurser att 
tillsvidareanställa på grund av ökat inflöde av ärenden. 

Kultur-och fritidsnämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsförvaltningen består av 107 månadsavlönade medarbetare, miljö- och stadsbyggnad 
har motsvarande 75 medarbetare. 

 

Sjukfrånvaro 
För Hässleholms kommun har den totala sjukfrånvaron ökat med 2,2 procentenheter och är 9,6 
procent av den månadsavlönades arbetstid. Under början av 2022 ökade smittspridningen på grund av 
en ny variant av coronaviruset, vilket påverkar sjukfrånvaron för denna period. Rekommendationerna 
om att stanna hemma vid minsta symptom och undvika kontakt med andra påverkar sjukfrånvaron, 
särskilt för den andel av kommunens medarbetare som inte har möjlighet att arbeta på distans. 
Långtidssjukfrånvaron, det vill säga sjukfrånvaro mer än 60 dagar, har minskat med 4,8 procentenheter 
jämfört med samma period förra året och är 28,8 procent av den totala sjukfrånvaron.  
 

 
Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen har ökat med totalt 2,5 procentenheter jämfört 
med samma period förra året. Antal medarbetare med långtidsjukfrånvaro har minskat med 3,3 
procentenheter. I omsorgsförvaltningen har den totala sjukfrånvaron ökat med 1,8 procentenheter. 
Långtidssjukfrånvaron i förvaltningen har minskat med 7,4 procentenheter. I tekniska förvaltningen 
ökade den totala sjukfrånvaron med 2,6 procentenheter och även den långa sjukfrånvaron med 11,3 
procentenheter.  
 
  

ra> ['" 8 
Sjukfrånvaro per månad Sjukfrånvaro % 2022-03 2021 -03 +/-

Fg år Sjukfrånvaro, totalt 9,6 7,4 2,2 

10% 

-
Dag 91 

Långtidssjukfrånvaro, dag Dag 15-90 28,8 33,6 -4,8 
Dag1-1 4 

60-

5% 

0% 
j an feb mar Månad 
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Definitioner till medarbetare, uppföljning 

 
Nyckeltal Antal Årsarbeten 
Tillsvidareanställda, 
månadsavlönade 

Antal personer som haft en 
tillsvidareanställning på valt 
datum. 

Anger hur många anställda kommunen 
skulle haft om den faktiska 
sysselsättningsgraden summerad till 
heltidsanställningar. 

Tidsbegränsat 
anställda, 
månadsavlönade 

Antal personer som haft en 
tidsbegränsad anställning med 
månadslön på valt datum. 

Anger hur många anställda kommunen 
skulle haft om den faktiska 
sysselsättningsgraden summerad till 
heltidsanställningar. 

Tidsbegränsat 
anställda, 
timavlönade 

Antal personer som haft en 
tidsbegränsad anställning med 
timlön under vald period. 

- 

 

Nyckeltal Definition 
Mertid Sammanlagda fyllnads- och övertid i procent av total arbetad tid.  
Fyllnadstid Fyllnadstid i procent av total arbetad tid.  
Övertid Övertid i procent av total arbetad tid.  
Sysselsättningsgrad 
 

Genomsnittlig överenskommen sysselsättningsgrad för månadsavlönade. 

Heltidsanställda Månadsavlönade som har en överenskommen sysselsättningsgrad som uppgår 
till 100 %, anges i andel i %  

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaron i procent av de månadsavlönades sammanlagda 
schemalagda arbetstid.  

Långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro mer än 60 dagar, procent av den totala sjukfrånvaron 
Genomsnittsålder Genomsnittsålder för totala antalet månadsavlönade. 
60 år eller äldre Månadsavlönade som innevarande år fyller 60 år eller mer 
  

 

 



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022   Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen

Vht Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Februari April April till februariprognosen

fd. klk 

10010-11, 
11012, 
13014

Politisk ledning 13 457 3 667 0 13 457 0

92010, 
92014,  
13015, 
24910

Administrativ ledning inkl. 
Höghastighetsjärnväg 
(Sverigeförhandlingen)

21 200 5 750 300 19 550 1 650

Tjänsten som biträdande förvaltningschef är vakant del av året 
(+300 tkr) och budgeten för utbildning, resor och 
konsulttjänster förväntas inte användas fullt ut (+900 tkr). 
Prognosen för projektet Nya stambanor/höghastighetsjärnväg är 
+750 tkr på grund av förseningar i planeringen. Projektet är 
starkt påverkat av yttre faktorer. I år planeras ett antal 
aktiviteter som förberedelser inför samrådet kommande år 
motsvarande ca 600 tkr, att jämföra med budget på 1 354 tkr.

Överskottet på konsulttjänster är större än tidigare beräknat. 
Projektet Nya stambanor/höghastighetsjärnväg förväntas ge 
ett överskott på grund av förseningar i tidplanen.

92011 Ekonomiadministation 15 733 3 761 600 15 078 655

Överskottet beror främst på en vakant ekonomtjänst (+655 tkr). 
Högre inköpsbonus inom upphandling än förväntat beräknas ge 
ett överskott på ca 100 tkr. Kostnaderna för 
konsulttjänster/utbildningar avseende ekonomisystemet minskar 
överskottet (-200 tkr).

22010-14, 
23010, 
53010, 
83210

Tillväxt och utveckling 31 567 7 985 600 30 967 600

Prognosen är +600 tkr, vilket avser kostnader för färdtjänst och 
för seniorkort i kollektivtrafiken. Kostnaderna förväntas bli lägre 
än budget på grund av minskat resande även under 2022. Under 
2021 visade dessa kostnader ett överskott på 1,7 mnkr.

92015-19 Personaladmin och facklig 
verksamhet 25 608 7 499 0 25 108 500

Det finns ett överskott inom facklig verksamhet (ca +0,8 mnkr) 
till följd av pandemin. Lägre aktivitet förväntas ge lägre 
kostnader än budget även 2022. Personaladministrativa system 
visar en negativ budgetavvikelse (ca -0,8 mnkr), men kostnaden 
är svårprognosticerad eftersom avtal för flera system ska förnyas 
under året. Underskottet vägs upp av ett överskott på 
lönekostnader till följd av vakanser och av tillkommande bidrag 
från Omställningsfonden.

I februari var det osäkert hur kostnaderna inom facklig 
verksamhet skulle utvecklas. Under perioden januari-april har 
lönekostnaderna legat på en jämn nivå under budget. Ett 
överskott förväntas även för övriga kostnader.

21511, 
92090-92, IT 7 287 25 940 0 7 757 -470 Underskottet beror på att e-tjänsteportalen saknar budget.

Det har varit oklart hur e-tjänsteportalen ska finansieras. I 
nuläget saknas finansiering.

83010, 
30010, 
27510

Bidrag till flygplats och föreningar 643 142 0 643 0

22015-16, 
92013, 
92093 

Kommunikation och 
medborgarservice 12 441 3 578 0 12 341 100

Budget för leasingbil på Kontaktcenter kommer inte att användas 
(+50 tkr). Övriga kostnader inom vaktmästeriet såsom 
kontorsmaterial förväntas ge ett överskott (+50 tkr).

13013 Överförmyndarnämnd 6 896 3 180 0 7 296 -400

Verksamheten har sedan några år haft stora volymökningar. Den 
årliga budgeten har inte justerats fullt ut för dessa förändringar. 
Under 2021 blev underskottet lägre, ca 150 tkr, vilket berodde 
på att kommunen stod för en mindre andel av kostnaden för 
arvoden än ett genomsnittsår.

27010 Skydds- och säkerhetsarbete 1 398 865 0 1 398 0

92020 Försäkringar 177 1 713 0 977 -800

Det saknas täckning för kostnaden för ansvarsförsäkringen. 
Budgeten för ansvarsförsäkringen på 1 mnkr omfördelades 2019 
från verksamhet försäkringar. Detta var möjligt eftersom 
kostnaden kunde täckas bland annat genom intäkter i form av 
hög försäkringsåterbäring och genom att Hässleholms Vatten var 
ansluten till försäkringen vilket gav positiva samverkanseffekter. 
I år finns inte dessa faktorer, därav underskott.

92012 Övriga ändamål 6 062 2 606 290 5 727 335
För närvarande är prognosen ett överskott för kostnader 
relaterade till Skånes kommuner. Det kan dock ske förändringar 
i medlemsavgifterna och i nuläget finns viss marginal för detta.

fd. klk 142 471 66 686 1 790 140 301 2 170



270 Räddningstjänst 42 182 12 317 0 42 382 -200

Ökade kostnader (ca 500 tkr/år) för drivmedel, service/avtal för 
alamering, inre befäl, försäkring, rakel, verksamhetssystem, 
hälsokontroller och diverse licenser. Utbildningskostnader för 
nya anställda inom RIB. Samverkansavtal mellan 
räddningstjänster i Skåne.

TOTALT 184 653 79 003 1 790 182 683 1 970

Räddningstjänst



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022   Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltning

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

Februari April April
till februariprognosen

KLK

IV20104 OFÖRUTSEDDA INVESTERINGAR 1 9 250 0 0 0 9 250 0

IP100583 VERKSAMHETSSYSTEM 
ÖVERFÖRMYNDAREN 1 150 0 0 0 150 0

IV100521 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM 1 1 500 319 319 0 1 500 0

IP43905 ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM 1 167 0 0 0 167 0

IP20101 OSPECIFICERAT IT
1

602 0 0 0 602 0

IP44905 FASTIGHETSNÄT 1 600 218 218 0 600 0
IP45908 SWITCHAR 1 1 000 327 327 0 1 000 0
IP45909 SERVER OCH LAGRING 1 1 000 488 488 0 1 000 0
IP45915 ACCESSPUNKTER 1 3 000 442 442 0 3 000 0
IP100529 IT-UTRUSTNING BJÖRKSÄTER 1 300 300 300 0 300 0
IP47901 KLIENTARBETSPLATS 2 9 258 3 690 3 690 0 9 258 0
IP49606 CHROMEBOOKS I SKOLAN 2 5 260 3 3 0 5 260 0
IP49607 IPADS I SKOLAN 2 2 220 9 9 0 2 220 0
IV100566 KYLANLÄGGNING 1 600 0 0 0 600 0
IV88652 SÄKERHETSÅTGÄRDER 1 1 800 232 232 0 1 800 0

IV100555 SÄKERHETSÅTGÄRDER 
RESERVKRAFTVERK

1

400 0 0 0 400 0

IP88659 SÄKERHETSÅTGÄRDER I SKOLOR 1 2 400 214 214 0 2 400 0

IV100557 CENTRALARKIV GARNISONEN 1 1 700 0 0 0 1 700 0

Räddningstjänst

IP85664 INDIVIDANPASSAT BRANDSKYDD 1 200 0 0 0 200 0
IP85662 SKOGSBRAND 1 300 48 48 0 300 0
IP85663 TUNG RÄDDNING 1 200 38 38 0 200 0

IP88653 FORDON 1 4 800 0 0 1 400 3 400

Upphandling av fordon är för tillfället 
besvärligare än vanligt och har långa ledtider. 
Detta grundar sig främst i att Hässleholms 
kommun har ett ärende i förvaltningsrätten 
gällande upphandling av släckbil 2021. Besked i 
dom förväntas under sommaren 2022 vilket 
innebär att en släckbil tidigast kan levereras till 
Hässleholms kommun under hösten 2023. Av 
denna anledning beslutade kommunfullmäktige 
den 28 mars 2022 i samband med över- och 
underskottshanteringen att 
kommunledningsförvaltningen fick föra över ett 
investeringsbelopp på 4,8 miljoner kronor till år 
2022 avseende räddningsfordon. På grund av 
överklagan, så kommer Hässleholms kommun 
med största sannolikhet att behöva flytta över 
dessa medel även till år 2023. 

forts. förklaring avvikelse. Med anledning 
därav föreslår kommunledningsförvaltningen 
(räddningstjänsten) att istället för att flytta 
över hela beloppet på 4,8 miljoner kronor, har 
räddningstjänsten för avsikt att tidigarelägga 
upphandling av tankbilsflak, båt och Jeep till en 
kostnad om cirka 1,4 miljoner kronor. 
Upphandlingen är ursprungligen planerad till att 
ske under 2023 då det finns totalt 4,7 miljoner 
kronor budgeterat för räddningsfordon. 
Förslaget innebär därmed att 1,4 miljoner 
används under 2022 och att endast 3,4 
miljoner kronor av de 4,8 mnkr avsedda för 
släckbil flyttas över i samband med nästa års 
över- och underskottshantering. Ärendet 
kommer att behandlas på kommunstyrelsen 
den 15 juni 2022.

TOTALT 46 707 6 327 0 6 327 0 43 307 3 400

Ansl.
typ



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022    Tekniska nämnden

VhtA3:B6A Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Februari April April till februariprognosen

51020 Bostadsanpassning 1 968 661 0 1 968 0

24920-
24928 Gator, vägar och belysning 44 327 13 552 0 44 327 0

Budgeterade medel för årets snö- och 
halkbekämpningsåtgärder är i det närmaste slut till 
följd av kostnadsökning gällande beredskap samt 
flertalet halkbekämpningsåtgärder under årets första 
vintersäsong. Resterande budgeterade medel 
kommer inte att täcka de fasta kostnaderna i form av 
beredskap, än mindre snö- och 
halkbekämpningsåtgärder. Återhållsamhet krävs 
inom avdelningens samtliga verksamheter. 
Verksamheten påverkas också direkt av 
kostnadsökningen gällande drivmedel. Det är idag 
svårt att prognostisera hur mycket 
drivmedelspriserna kommer att påverka 
verksamheternas resultat men prisutvecklingen följs 
nogsamt

25020, 
25024 Parker 17 560 7 885 0 17 560 0

Verksamheten påverkas av kostnadsökningen 
gällande drivmedel. Det är idag svårt att 
prognostisera hur mycket drivmedelspriserna 
kommer att påverka verksamheternas resultat men 
prisutvecklingen följs nogsamt. Dock är det så att 
merparten av förvaltningens fordons- och 
maskinpark tillhör parkverksamheten och att denna 
just nu går in i sin mest maskinintensiva period.

91020-
91023 Fastighetsförvaltning 11 454 97 170 -3 000 11 454 0

Tekniska nämndens prognosunderskott på 3,0 mnkr 
för saneringskostnader som härrörs till det pågående 
investeringsprojektet avseende ombyggnation och 
renovering av Hässleholms tekniska skola hanteras 
genom att 3,0 mnkr tillskjuts tekniska nämndens 
driftbudget enligt beslut i kommunstyrelsen den 11 
maj 2022. 

91025-
91028

Serviceavdelning: Lokalvård, tvätt 
och verksamhetsvaktmästeri 1 916 22 687 0 1 916 0

4XXXX, 
599XX, 
99824-
99826

Måltidsverksamhet 7 069 3 695 0 7 069 0

Utifrån vad vi vet idag beräknas en ökning av 
livsmedelskostnaderna för året på mellan 10-20%. 
Ökningen innebär en kostnadsökning på mellan  
mellan 4,3 till 5,4 mnkr för hela kommunen. De 
ökade livsmedelskostnader kommer att belasta 
köpande verksamheter. 

10020, 
21523, 
25022, 
26320, 
83220, 
91024,   
99820-
99823

Teknisk adm., projekt och övrig 
verksamhet 13 951 4 639 0 13 951 0

21521, 
21522 Exploateringsverksamhet 12 126 1 849 0 12 126 0

TOTALT 110 370 152 138 -3 000 110 370 0



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022   Tekniska nämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto Februari April April till februariprognosen

A 203 TN - GATA, PARK o FORDON

IP100322 FORDONS- OCH MASKINFÖRNYELSE 
2022 2 8 382 104 104 0 8 382 0

IV100355 STÄLLPLATSER FÖR HUSBILAR VID 
HÄSSLEHOLMSGÅRDEN 1 645 60 60 0 645 0

IV22400 ASFALTERING 2022 1 14 891 140 140 0 14 891 0

IV22420 GRÖN OCH TRYGG LIVSMILJÖ INKL. 
TRYGGHETSBELYSNING 1 3 346 132 132 0 3 346 0

IV22421 UTVECKLING 
PÅGATÅGSORTER/LEADER 1 3 571 183 183 0 3 571 0

IV22422 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING GATA 1 1 000 284 284 0 1 000 0

IV22423
DUBBELRIKTA JÄRNVÄGSGATAN I 
HÄSSLEHOLM MELLAN 
TINGSHUSGATAN/ANDRA AVENYEN

1 1 600 0 0 0 1 600 0

IV22424 NY TRAFIKSIGNAL PÅ HOVDALAVÄGEN 
VID BRANDSTATIONEN 1 200 0 0 0 200 0

IV22430 BELYSNINGSÅTGÄRDER INKL. 
ENERGIEFFEKTIVISERING 1 17 367 692 692 0 17 367 0

IV22431 FASADBELYSNING OCH UTSMYCKNING 1 300 0 0 0 300 0

IV22440 PARKINVESTERINGSPROGRAM 1 932 0 0 0 932 0
IV22450 LEKPLATSFÖRNYELSE 1 1 178 73 73 0 1 178 0
IV27405 DEL AV HELSINGBORGSVÄGEN 1 125 0 0 0 125 0
IV28408 GC'VÄG VITTSJÖ 1 150 0 0 0 150 0
IV45903 TÄTORTSSKYLTAR 1 29 0 0 0 29 0

TOTALT GATA, PARK o FORDON 53 716 1 668 0 1 668 0 53 716 0

A 204 TN - FASTIGHET

IV100357 FASTIGHETSINVENTARIER OCH 
KÖKSUTRUSTNING 1 2 261 0 0 0 2 261 0

IV100358 SPINKLERS SAMT LÅS- OCH 
PASSERsYSTEM KULTURHUSET 1 5 292 905 905 0 5 292 0

IV100359 SMÄRRE LOKALFÖRÄNDRINGAR 1 1 000 77 77 0 1 000 0

IV100360 ENERGI- OCH 
MILJÖBESPARINGSPROJEKT 1 4 766 834 834 0 3 700 1 066 Inga inkomna anbud för ett av projekten ger en 

tidförskjutning i planeringen.
IV100361 SOLENERGI 1 5 943 1 135 1 135 0 5 943 0

IV100362
MYDIGHETSKRAV (ARBETSMILJÖ, 
ELSÄKERHET OCH 
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING)

1 1 700 245 245 -950 2 650 -950
LSO-tillsyn gällande brandåtgärder på 
Kaptensgården,underskottet täcks av 
överskottet på IV100364 - Reinvesteringar.

IV100364
REINVESTERING I FASTIGHETER INKL. 
FELAVHJÄLPANDE OCH OVK-
ÅTGÄRDER

1 82 014 5 592 5 592 950 81 064 950 Överskott ska täcka underskottet på IV100362 - 
Myndighetskrav.

IV100365 GRÖN OCH TRYGG LIVSMILJÖ, 
FASTIGHET 1 1 223 -170 -170 0 1 223 0

IV100558 INSTALLATION AV DUSCHVÄGGAR 1 625 0 0 0 625 0

IV100562 JACOBSSKOLAN - OMBYGGNAD AME:s 
LOKALER 1 600 0 0 0 600 0

IV100581 ANPASSNING NYTT BOENDE 
(Björksäter) 1 2 400 68 68 0 2 400 0

IV69404 FYRKLÖVERN BRAND 1 -450 0 0 -450 0
IV69455 LEGIONELLA 1 389 23 23 0 389 0

TOTALT FASTIGHET 107 763 8 710 0 8 710 0 106 697 1 066

Ansl.
typ



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022   Tekniska nämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto Februari April April till februariprognosen

Ansl.
typ

A 205 TN - BYGGPROJEKT
IV100336 RENOVERING AV SÖSDALA SIMHALL 1 8 312 1 040 1 040 0 8 312 0 Färdigställande 2023.
IV100341 BRANDSTATION HÄSSLEHOLM 1 19 630 1 264 1 264 13 630 6 000 13 630 Tidig prognos, färdigställande 2023.

IV100342 VITTSJÖ SKOLA OCH FÖRSKOLA 1 14 839 90 90 8 300 5 000 9 839
Projektet är igång med etapp 1 som avser 
förskolan. Etapp 2 som avser skolan beräknas 
startas 2023.

Förnyad utredning av markutformning krävs 
som ger tidsförskjutning.

IV100368 FURUTORPSHALLEN OM- OCH 
TILLBYGGNAD 1 14 220 35 35 9 020 5 200 9 020 Färdigställande 2023.

IV100560 RIDHUS ÖSTERÅS 1 17 000 0 0 15 300 1 000 16 000 Mycket osäker prognos då KFF/KS inte har 
avslutat utredningen. Utredning pågår fortfarande.

IV100563 OMBYGGNATION 
HJÄLPMEDELSCENTRAL 1 11 918 0 0 11 918 0 11 918 Mycket osäker prognos då förnyad utredning 

om annan lokalisering pågår.

IV100564 FURUTORPSSKOLAN - KÖK OCH 
PROJEKTERING 1 6 000 0 0 5 500 500 5 500 Osäker prognos, pågående utredning av 

ombyggnad alternativ nybyggnad.

IV42600 SAMORDNAD MÅLTIDSORGANISATION 1 45 052 134 134 40 000 2 000 43 052 Mycket osäker prognos med anledning av 
omprioritering av ombyggnation inom köken.

Ännu råder stor osäkerhet mht pågående 
utredningsskeden och omprioriteringar av 
ombyggnationerna inom köken.

IV46602 BADHUS 1 3 791 150 150 0 3 791 0
IV47605 NY BRANDSTATION SÖSDALA 1 0 2 2 -2 Projektet är avslutat.

IV47606 HTS OMB VENT & RENOVERING 1 7 816 3 724 3 724 -11 184 19 000 -11 184

Stora brister i projekteringen kommer att 
medföra ökade entreprenadkostnader och 
tilldelad investeringsbudget kommer inte att 
räcka. Osäker totalprognos.

IV49603 GRÖNÄNGSKOLA NY FSK+IDROT 1 70 736 17 907 17 907 29 736 41 000 29 736 Färdigställande 2023.
IV49604 FAMILJENS HUS 1 6 607 844 844 0 6 607 0 Färdigställande 2023.
IV49605 VÄSTRA HLM FSK NYBYGGNAD 1 12 886 7 139 7 139 2 486 10 400 2 486 Mindre omfattning av ÄTA-arbeten.

IV49650 MARKAN + MPL Ljungdala (Ungdomens 
hus) 1 2 000 507 507 0 2 000 0

IV49651 BJÄRNUM SKOLA OM-TILLBYGG 1 50 205 17 145 17 145 5 205 45 000 5 205 Färdigställande 2023.
IV49653 TORMESTORP NYBYGG FSK 1 15 347 7 295 7 295 0 15 347 0

IV49654 LINNÉSKOLAN IDROTTSHALL 1 1 630 1 440 1 440 0 1 500 130 Projektet är avslutat men efterarbeten pågår. 

TOTALT BYGGPROJEKT 307 989 58 715 0 58 714 129 911 172 659 135 330



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022   Tekniska nämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter Inkomster
(-)

Netto Februari April April till februariprognosen

Ansl.
typ

A 206 TN - EXPLOATERING
IV100384 ESPLANADGATAN, SJUKHUSET 1 15 063 0 0 0 15 063 0

IV100385 BOSTADSOMRÅDE PÅ BACKGATAN, 
HÄSTVEDA 1 640 0 640 0

IV100387 FÖRVÄRV AV MAGASINET 6 1 50 0 50 0

IV100582 INKÖP AV INVENTARIER TILL 
BJÖRKSÄTER 4 1 100 0 0 0 100 0

IV40503 DEL AV STOBY 26:1 & 27:1 1 98 0 98 0
IV40801 NY REGNPARK GÄDDASTORP 1 17 875 379 379 0 17 875 0
IV40806 P-PLATSER LURSJÖN 1 383 365 365 -7 383 0
IV40807 TORG ALMAÅN 1 5 514 185 185 -138 5 514 0
IV41801 NYTT BOENDE 1 223 250 0 0 0 223 250 0

IV46813 HÄSSLEHOLM 87:6 M FL - 
KYRKSKOLAN 1 2 250 0 0 0 2 250 0

IV47807 NORRA VANKIVA 1 1 971 0 0 0 1 971 0
IV47815 VINSLÖV 129:18 GATA 1 162 2 2 -2 162 0
IV47821 TRÄBITEN 1 1 82 0 82 0
IV47823 INDUSTRIOMR. BJÖRKHAGAV. 1 4 636 3 3 0 4 636 0
IV48803 BRINOVA 1 682 0 0 682 0
IV48821 HÄSSLEHOLM NORD GATA 1 3 722 93 93 0 3 722 0
IV49804 FANJUNKAREN,CIRKULATIONSP 1 5 937 1 1 5 937 0
IV49807 SÖSDALA DAGVATTENDAMM 1 50 6 6 -6 50 0
IV49820 FORNBACKEN (SKYTTELIDEN) 1 -4 330 10 962 10 962 -6 322 -4 330 0

IV100366 EXPLOATERINGSPROGRAMMET 1 20 000 215 215 8 413 17 530 2 470
Samtliga underliggande projekt ryms inom 
exploateringsprogrammet. Totalt visar  
exploateringsprogrammet noll i avvikelse.

En del projekt har tidelats budget via ÖU 2022.

IV100367 INKÖP AV SANERINGSFASTIGHETER I 
KRANSORTER 1 0 1 1 0 1 -1

IV100387 FÖRVÄRV AV MAGASINET 6 1 0 1 1 -1 1 -1
IV100428 LEKPLATS T-4 1 0 1 006 1 006 -540 1 006 -1 006
IV100429 BELYSNING GC NORRA BYVÄGEN 1 0 1 300 1 300 -1 300 1 300 -1 300
IV40702 FSG FINJA-VEDHYGGE 1:17 1 0 3 3 -1 3 -3
IV40703 TOTTARP 1:30 KIOSKEN 1 0 7 7 -4 7 -7
IV40714 FSG BOSTADSRÄTTER 1 0 9 9 -5 9 -9
IV40804 P-PLATSER GODSMAGASINET 1 0 21 21 -21 21 -21
IV40805 VINSLÖV 129:89 1 0 1 1 1 -1
IV41714 FSG VITTSJÖ 3:128 (LILLA VITTSJÖ) 1 0 3 3 -3 3 -3

IV41716 FSG DEL AV VINSLÖV 129:2 
(TRANAN11) 1 0 1 1 -1 1 -1

IV41802 FÖRVÄRV RIDHUS ÖSTERÅS 1 0 48 48 -25 48 -48
IV42825 GARNISONEN/FINJASJÖ PARK 1 0 1 1 1 -1
IV44509 STENBERGET TYRINGE 1 0 1 1 -1 1 -1
IV44827 PISTOLSKYTTEBANAN 1 0 3 3 -3
IV45501 FANJUNKAREN 12 1 0 1 1 -1
IV47814 MURAREN 1 0 36 36 -36 36 -36
IV48817 GEOTEK. PILHYLLAN 3 MFL 1 0 3 3 -1 3 -3
IV48822 KÄRRÅKRADEPÅN GC-VÄG 1 0 24 24 -24
IV49701 ALEN 5 & DEL AV HLM 88:1 1 0 1 1 -1 1 -1

TOTALT EXPLOATERING 298 135 14 679 0 14 651 0 298 135 0

A 207 TN - SERVICE

IP100556
MASKINFÖRNYELSE/MODERNISERING 
AV MASKINPARK INOM 
SERVICEAVDELNINGEN

2 1 780 59 59 0 1 780 0

TOTALT SERVICE 1 780 59 0 59 0 1 780 0

TOTALT TN 769 383 83 832 0 83 802 129 911 632 987 136 396! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I 
I ! 



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022    Kommunrevision

Vht Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Februari April April till februariprognosen

12000 Revisionen 1 853 227 0 1 853 0

TOTALT 1 853 227 0 1 853 0

 



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022   Arbetsmarknadsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Februari April April till februariprognosen

Arbetsmarknadsförvaltningen  

610 AME: Sysselsättningsbefrämjande 
åtgärder 10 766 7 248 0 11 163 -398

995,1003 AMF kansli 8 064 3 067 627 6 940 1 124

Utredartjänst avvecklas from mars 2022, inga projekt startas under 
året samt personalförändringar så som pension och minskad 
sysselsättningsgrad mot budget, vilket genererar ett betydande 
överskott.

800, 
47515,220
28

KomVux 7 608 1 966 150 6 989 619 Överskottet härleds till tjänstledighet under året som ej ersätts.

47511-
47514 Kvalificerad yrkesutbildning (YHS) 1 021 322 0 1 633 -612

472 Gymnasievux 15 093 1 284 272 15 610 -517 Vakanshållande av administratörtjänst under viss tid samt avslutad 
50% administratörstjänst.

470 GrundVux 9 896 3 108 195 10 154 -259

476 Sfi 18 500 6 167 259 18 406 94

Vakanshållande av kuratorstjänst samt minskad omfattning 
administratörstjänst, vilket genererar ett överskott som behövs inom 
enheten för att kompensera för eventuellt ytterligare minskande 
flyktingbidrag.

474 LärVux 2 854 748 100 2 905 -51

575x
600x

Ekonomiskt 
bistånd(försörjningsstödsenheten och 
integrationsenheten)

71 504 26 123 -4 750 76 254 -4 750

Budgeten för det lagstadgade försörjningsstödet är fortfarande 
kraftigt underfinansierad. Vidare är det en stor osäkerhet i prognosen 
givet det geopolitiska läget. Ytterligare bidragande faktorer är dels 
höjningen av riksnormen med 1,6%, vilket motsvarar omkring 1 
mnkr för helåret. Därtill har elpriserna höjts under januari - april 
jämfört med 2021, vilket påverkar utbetalt försörjningsstöd. 
Förklaringen till underskottet rensat från höjningen av 
riksnormen/bostadsbidraget beror helt på en underfinansierad 
budget sedan flera år tillbaka. Antalet hushåll har inte ökat utan 
tvärtom minskat något jämfört med samma tid föregående år. 
Däremot har utbetalt bistånd per hushåll ökat. Så trots att antalet 
hushåll har blivit något lägre så har ändå det utbetalda biståndet 
ökat med drygt 376 kr per hushåll jämför med jan - april 2021. 

Budgetavvikelsen för ekonomiskt bistånd godkänns av 
nämnden för vidare behandling av KS kopplat till 
åtgärdsplanen per 20220228.

610, 
995,10028
, 800, 
47515,220
28, 47511-
47514, 
472, 470,  
476, 474, 
575x600x

Hela arbetsmarknadsförvaltningen 0 0 Ej budgeterade IT-kostnader för 2022, ännu ej fördelad på 
verksamheterna.

TOTALT 145 304 50 033 -3 147 150 054 -4 750



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022    Arbetsmarknadsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

Februari April April
till februariprognosen

IP21356 AMF Verksamhetsinventarier 2 299 127 127 0 299 0

0 0 0

0 0 0

TOTALT 299 127 0 127 0 299 0

 

Ansl.
typ



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022    Kultur- och fritidsnämnd

Vht Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Februari April April till februariprognosen

10040 Nämnd 605 196 0 605 0

32041-
32042 Biblioteksverksamhet 21 661 4 880 -100 21 720 -59 Lägre antal besökare och därmed mindre intäkter. En tro på att besöksantalet ska öka under hösten.

31541-
31543

Scener Salonger, 
Programverksamhet 6 128 1 288 -719 6 827 -699 Färre lokalbokningar samt program som flyttats från 2021 till 

2022.

31545-
31546 Slott 6 679 2 684 -330 7 086 -407 Hyreskostnad, elkostnader, reparation och underhåll av 

maskiner, förbrukningsmaterial. Ökade hyreskostnader och kostnad för förbrukningsmaterial.

34011 Sportanläggningar 16 337 1 221 -280 16 419 -82 Färre lokalbokningar. Uhyrning av sportanläggningar har kommit igång mer nu.

34013 Simhallar 17 652 2 175 0 17 944 -292 Qpoolen simhall är inte i drift samt Tyrs Hov simhall kommer 
att stängas för renovering.

Qpoolen simhall är inte i drift samt Tyrs Hov simhall kommer 
att stängas för renovering.

34020 Idrottsplatser 8 917 1 215 -10 8 755 162 Kostnadsersättning för sjukdom under pandemin samt ökade 
hyresintäkter.

Kostnadsersättning för sjukdom under pandemin samt ökade 
hyresintäkter.

34030-
34039 Friluftsanläggningar 4 584 1 282 -30 4 626 -42 Färre hyresintäkter samt ökade kostnader för drivmedel och 

Björkviken.

34040-
34041 Samlingslokaler 2 106 -72 -104 2 223 -117 Färre lokalbokningar samt intäktsförlust på grund av lokal som 

förvaltningen inte längre kan hyra ut.

34050 Skolidrottslokaler 3 533 -249 -100 3 533 0 Uthyrning av skolidrottslokaler har kommit igång mer nu.

35040 Ung Fritid 9 581 2 135 0 9 522 59 Kostnadsersättning för sjukdom under pandemin och ökad 
försäljning i kiosken.

30040, 
31549, 
51040, 
52040

Stöd till föreningar 10 146 2 513 0 10 066 80 Allt bidrag för lokaler har inte betalats ut.

99341 Gemensam vht KFF 3 498 1 152 -20 2 362 1 136 Åtgärdsplan för en budget i balans samt kostnad för 
kapitaltjänstkostnader för årets investeringar.

Åtgärdsplan för en budget i balans samt kostnad för 
kapitaltjänstkostnader för årets investeringar.

99342 Gemensam vht kultur 3 177 1 036 -37 3 215 -38

99343 Gemensam vht fritid 3 519 1 106 0 3 519 0

TOTALT 118 123 22 563 -1 730 118 423 -299

 



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022  Kultur- och fritidsnämnd

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

Februari April April
till februariprognosen

IP22801 HYLLBELYSNING HB 2 400 0 0 400 0

IP22802 SPISAR RESTAURANG HOVDALA 2 110 0 0 110 0

IP22803 SANDSKOPA HOVDALA 2 30 0 0 30 0

IP22804 BATTERI UTV EFO284 HOVDALA 2 35 0 0 35 0

IP22805 BRYGGDELAR BOSARPASJÖN 2 150 0 0 150 0

IP22806
BELYSNING 
UTSTÄLLNINGSHALLEN 
KULTURHUSET

2 40 40 40 0 40 0

IP22807 KOPIERINGSMASKIN HB 2 33 0 0 33 0

IP22808 KOPIERINGSMASKIN PLAN2 2 52 0 0 52 0

IP22809 SNICKERIER ENTRÉ 
KULTURHUSET 2 40 20 20 0 40 0

IP22810 GARDINER KULTURHUSET 2 100 0 0 100 0

IP22811 OMBYGGNAD KONTOR 
KULTURHUSET 2 140 142 142 0 140 0

IP22812 ARMATURBYTE TILL LED VITTSJÖ 
MOTIONSSPÅR 1 400 94 94 0 400 0

IP22813 FORDON/MASKINER ÖSTERÅS IP 2 350 0 0 350 0

TOTALT 1 880 295 0 295 0 1 880 0

Ansl.
typ



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022   Barn- och utbildningsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer

Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande till 
februariprognosen

Åtgärder vid prognosunderskott

Februari April April

I prognosen finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kan komma 
att påverka årets resultat:
*Statsbidrag såsom asyl-etableringsbidrag, riktade statsbidrag 
till förskola och skola - exempel Skolmiljarden och 
Kompetenshöjande insatser i förskolan vilka inte fördelats och 
därmed inte ingår i prognosen.
*Mottagande av nyanlända
*Barn- och elevers fria val av förskola, skola och fritidshem
*Förändrade priser i IT-avdelningens tjänstekatalog
*Tekniska förvaltningens måltidsorganisation aviserar 
kostnadsökningar för livsmedel

1006, 
1306, 460*

Gemensam administration och 
skolövergripande verksamheter 117 464 24 423 -99 118 897 -1 433

Avvikelsen, -1 433 tkr, beror i huvudsak på: Prognostiserad 
kostnadsökning för fakturan från IT-servicedesk på cirka 2 000 
tkr. Vakanta tjänster EMI (Elevhälsans Medicinska Insatser) och 
beräknat lägre kostnader för nämndens politiska verksamhet 
reducerar underskottet. Av tilldelad budget för start av 
pedagogisk omsorg på obekväma tider prognostiseras ett 
överskott på 400 tkr eftersom verksamheten beräknas starta 
först i augusti.  Kostnader för utbetalning av semesterersättning 
i samband med avslutad tjänst.

Förändringen, -1 334 tkr, beror i huvudsak på: 
Prognostiserad kostnadsökning för fakturan från IT-
servicedesk på cirka 2 000 tkr. Vakanta tjänster EMI, beräknat 
lägre kostnader för nämndens politiska verksamhet och 
överskott för pedagogisk omsorg på obekväma tider eftersom 
verksamheten beräknas starta först i augusti reducerar 
effekten av kostnadsökningen.  

400, 407, 
412 Förskola, pedagogisk omsorg 337 784 89 683 -1 357 338 475 -691

Avvikelsen, -691 tkr, beror i huvudsak på: Kostnader för 
barn med särskilda insatser, omställningskostnader vid ny 
resursfördelningsmodell och högre personalkostnader som 
överstiger tilldelad budget dels för förskolor som avvecklas till 
förmån för våra nya förskolor Grönängen och Alma som tas i 
bruk under året dels förskola med högre inskrivning än 
beräknat. För den senare kan budgettillskott bli aktuellt i 
samband med avstämningen i maj/juni.

Förskolan har tillförts kompensation för sjuklönekostnader för 
december 2021 till och med mars 2022 med totalt 
3 008 tkr. 

Förändringen, +666 kr, beror i huvudsak på: Vidtagna 
besparingsåtgärder och statsbidrag för höga 
sjuklönekostnader.

425 
(A:616*), 
435, 440

Grundskola, F-klass och Fritidshem 692 472 196 609 1 662 690 940 1 532

Avvikelsen, +1 532 tkr, beror i huvudsak på: Grundskolans 
rektorer förbättrar sin prognos med 2 619 tkr. Resultatet beror 
främst på budgettillskott på 1 714 tkr i form av asyl- och 
etableringsbidrag där merparten överförts från 
verksamhetschefens ansvar till berörda rektorsområden. Utöver 
detta har flera rektorsområden planerat ytterligare neddragning 
av tjänster med effekt under höstterminen. 

Grundskolan har tillförts kompensation för sjuklönekostnader 
för december 2021 till och med mars 2022 med totalt 3 955 tkr.

Grundskolan har tillförts 34 634 tkr ur statsbidraget för 
Likvärdig skola.

Förändringen, -130 tkr, beror i huvudsak på: För centrala 
ansvar försämras prognosen med 2 759 tkr vilket dels beror 
på ökade drivmedelspriser som bedöms påverka höstens 
indexjustering av prisbilden till de externa 
skolskjutsleverantörerna med ca 1 000 tkr dels på fördelning 
av överskott av för asyl- och etableringsbidrag till berörda 
rektorsområden, 1 538 tkr, som i februari fanns redovisat 
under verksamhetschefens ansvar. Därtill en sammanlagt 
negativ prognos för bidrag till fristående huvudmän och 
interkommunal ersättning, - 232 tkr.



450, 478 Gymnasieskola, KAA 249 118 72 148 237 247 550 1 568

Avvikelsen, +1 568 tkr, beror i huvudsak på: På de 
centrala ansvaren förbättras den positiva prognosen för den 
interkommunala verksamheten och bidrag till fristående 
huvudmän och uppgår nu till 1 286 tkr. Resultatet uppstår 
genom 15 (9) färre elever hos fristående huvudmän och 10 
(11) färre elever i annan kommun men också 7 (7) färre elever 
från annan kommun i våra skolor. Därtill ökade kostnader för 
SIS-placeringar.
Gymnasieskolornas prognos erhålles av ökade 
personalkostnader, ca 1 000 tkr, för att uppnå garanterad 
undervisning för IM-programmet, vakanser del av året, lägre 
kostnader för stödinsatser och sammantaget minskade 
kostnader efter beslut om förändrad programorganisation från 
höstterminen 2022.

Gymnasieskolan har tillförts kompensation för 
sjuklönekostnader för december 2021 till och med mars 2022 
med totalt 600 tkr.

Förändringen, +1 331 tkr, beror i huvudsak på: 
Sammantagen effekt av förbättrad prognos för den  
interkommunala verksamheten och bidrag till fristående 
huvudmän, vakant tjänst och ersättning för höga 
sjuklönekostnader. 

425 
(A:618*), 
443, 453, 
815

Särskola 50 294 14 364 93 50 111 183

Avvikelsen, +183 tkr, beror i huvudsak på: Sammantagen 
prognos för färre elever på elevboendet, -683 tkr och lägre 
personalkostnader på grund av vakanser.

På de centrala ansvaren uppkommer ett positivt resultat vid 
avstämning av den interkommunala verksamheten efter 
justerad prislista och elevantal, +208 tkr.

Särskolan har tillförts kompensation för sjuklönekostnader för 
december 2021 till och med mars 2022 med totalt 518 tkr. 

Förändringen, +90 tkr, beror i huvudsak på: Förbättrad 
prognos för den interkommunala verksamheten.

330 Kulturskola 11 412 3 043 397 11 012 400

Avvikelsen, +400 tkr, beror i huvudsak på: Minskade 
personalkostnader och planerade satsningar som inte kommer 
att genomföras.

Kulturskolan har tillförts kompensation för sjuklönekostnader 
för december 2021 till och med mars 2022 med totalt 25 tkr.

TOTALT 1 458 544 400 271 933 1 456 985 1 559



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022 Barn- och utbildningsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

April April
till februariprognosen

IP40008 Digital kommunikation 18 0 0 18 0
IP40010 Lokaler Tyringe 100 0 0 100 0
IP40014 Hörslinga Linnéskolan 28 0 0 28 0
IP40058 Fastighetsförändringar Fyrklövern 165 0 0 165 0

IP40316 INVENTARIER EE AUTOMATION (TC BIDRAG) JACOBSSKOLAN

0 36 36 0 0

Finansieras helt genom bidrag från Region 
Skåne (Teknikcollege). Bidraget erhölls 2020 
men inköp har inte gjorts förrän hösten 2021. 
Fler inköp kommer att göras 2022. Ingen 
budgetavvikelse. 

IP41001 Ofördelad resurs förvaltningschefen 354 0 0 354 0
IP41032  AVDELNINGSMÖBLER FSK 147 204 204 147 0

IP41033 PERSONAL‐ OCH KONTORSMÖBLER FSK 0 12 12 0 0 Budget kommer att föras om från projekt 
IP42031

IP41034 INTERAKTIV TEKNIK FSK 30 26 26 30 0
IP41035  LÖS LEKUTRUSTNING FSK 104 29 29 104 0
IP41036  UTEMILJÖ FSK 22 3 3 22 0
IP41037 Arbetsmiljö fsk 2 0 0 2 0
IP41038 INVENTARIER NY FÖRSKOLA ALMA A‐TYP 1 1 2 061 33 33 2 061 0
IP41039  INVENTARIER NY FÖRSKOLA GRÖNÄNGEN A‐TYP 1 1 1 312 883 883 1 312 0
IP41040 INVENTARIER NY FÖRSKOLA TORMESTORP A‐TYP 1 1 373 638 638 1 373 0
IP41103 Lokaler Ballingslövs skola  400 0 0 400 0

IP41115 Projektorer, diverse enheter

119 76 76 119 0

IP41116 Möbler Hästveda 17 22 22 17 0
IP41117 Möbler Farstorp 32 13 13 32 0
IP41118 Möbler Ballingslöv 5 0 0 5 0
IP41119 Möbler Läredaskolan 0 -15 -15 0 0
IP41120 Möbler Röinge 24 17 17 24 0
IP41121  Möbler Furutorp 40 22 22 40 0
IP41127  INVENTARIER OMBYGGNAD GRÖNÄNGSSKOLAN A‐TYP 1 1 1 250 204 204 1 250 0
IP41128 Inventarier ombyggnad Grönängsskolans idrottshall A‐typ 1 495 96 96 495 0
IP41303 Verksamhetsinventarier HTS A‐typ 1 336 0 0 336 0
IP41405 Kopieringsmaskiner sär 74 0 0 74 0
IP42001 Ofördelad resurs ospec förvaltningschef 430 0 0 430 0

IP42002 Undervisningsrobot 0 29 29 0 0
Budget kommer att föras om från projekt 
IP42001

IP42004 Ofördelad resurs biträdande förvaltningschef 1 000 0 0 1 000 0

IP42005 Fastighetsförändringar 0 83 83 0 0 Budget kommer att föras om från projekt 
IP42004

IP42006 Utemiljö (fast installation) 0 10 10 0 0 Budget kommer att föras om från projekt 
IP42004

IP42026 Ofördelad resurs Kulturskolan 100 0 0 100 0
IP42031 Ofördelad resurs förskolan 1 500 0 0 1 500 0
IP42034 Inventarier ombyggnad Ballingslöv fsk A‐typ 1 1 400 0 0 1 400 0
IP42035 Familjens Hus 350 0 0 350 0
IP42101 Ofördelad resurs grundskolan 3 500 0 0 3 500 0

IP42102 Möbler grundskolan 0 66 66 0 0 Budget kommer att föras om från projekt 
IP42101

IP42103 Torkskåp 0 52 52 0 0 Budget kommer att föras om från projekt 
IP42101

IP42104 Inventarier Ballingslövs skola A.typ 1 3 800 0 0 3 800 0
IP42105 Friställda lokaler Västerskolan A‐typ 1 400 0 0 400 0
IP42106 Friställda lokaler Tormestorps skola A‐typ 1 200 0 0 200 0
IP42301 Ofördelad resurs gymnasium 800 0 0 800 0

IP42302 Möbler personalrum HTS 100 133 133 100 0 Budget kommer att föras om från projekt 
IP42101

IP42401 Ofördelad resurs särskolan 320 0 0 320 0

TOTALT 22 407 2 673 0 2 673 22 407 0

Ansl.
typ



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022    Socialnämnden

Ansvar Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Februari April April till februariprognosen

750 Socialchef, stab, ekonomienhet, 
systemansvarig, tolkverksamhet 32 084 7 556 1 000 30 384 1 700

Överskott på grund av vakant juristtjänst i ett par månader samt 
tjänstledigheter och föräldraledigheter på ekonomi. Det finns även 
överskott på budgeten för gemensamma verksamhetskostnader med 
anledning av fortsatt pandemi under våren (+250 tkr) och överskott på 
budget för föreningsbidrag  (+ 450 tkr).

Ökat överskott på personalbudgeten då en medarbetare gått ner i 
arbetstid samt att verksamheten haft en del korttidsjukfrånvaro. 
Förvaltningen har dessutom uppmärksammat att föreningsbidraget 
under tidigare år har bokförts på fel år, vilket gör att 
föreningsbidraget för 2022 är bokfört på 2021. För att det ska bli rätt 
framöver, kommer 2023 års föreningsbidrag att betalas i oktober 
2022 och bokföras på 2023. Detta innebär att årets budget inte 
kommer att utnyttjas. 

752 Vo Barn och Unga 98 538 29 573 -2 900 104 538 -6 000

Prognosen för HVB-placeringar visar överskott om cirka +0,7 mnkr. En 
kostnadsminskning prognostiseras för externa HVB-placeringar med 
cirka 8 mnkr jämfört med 2021, ett resultat av satsning på 
hemmaplanslösningar genom omplacering till eget HVB samt satsning 
på ett intensivt öppenvårdsteam. Prognosen för familjehemsplaceringar 
visar underskott med cirka -8 mnkr. Orsakerna till underskottet är höga 
kostnader för konsulentstödda familjehem samt ett ökat inflöde som 
medfört att fler barn och unga placerats i familjehem. Verksamheten 
arbetar aktivt med att rekrytera fler egna familjehem samt 
omförhandlar avtal från konsulentstödda till egna familjehem. 
Prognosen är att kommunen under året kommer att ta över avtal för 8 
av 21 konsulentstödda jour- och familjehem. Personalbudgeten visar 
överskott med  1 300 tkr, främst på grund av ett par uppsägningar 
under våren. Förvaltningen räknar med att tjänsterna är tillsatta till 
augusti. 

Antalet anmälningar och ansökningar till socialtjänsten har ökat med 
cirka 30 procent under mars-april jämfört med samma period förra 
året. Det höga trycket har resulterat i en ökning i antal placeringar på 
HVB och familjehem. Förvaltningen prognostiserar med ett fortsatt 
högt inflöde resten av året och räknar därför med högre 
placeringskostnader jämfört med jan-mars. 

Fortsatt fokus på att rekrytera fler egna familjehem  samt 
omförhandla avtal från konsulentstödda till egna familjehem. 

755 Vo Mottag, stöd och prevention 26 971 8 001 200 26 771 200

Vakant samordnare för tre förvaltningar under våren. 

757 Vo Vuxna 33 905 7 183 1 600 29 955 3 950

Överskott på grund av sjukskrivningar i vuxens stab (+800 tkr) samt 
vakanta tjänster på nattjouren och inom boendestöd under våren (+1 
200 tkr). Budgetförändringen för dessa tjänster beslutades i 
februarinämnden. En boendestödjare tillsattes under våren och den 
andra beräknas vara tillsatt till sommaren. För nattjouren har 
budgeterats för en utökning med två tjänster, men efter en genomförd 
utredning av arbetsplatsen föreslås nu ett förslag som innebär kostnad 
för väktare och timanställning på cirka 25 procent. Placeringsprognosen 
visar överskott på cirka + 2 mnkr, verksamheten har använt sig av 
Familjebasens stödboendeteam för placering på stödboendet, vilket 
resulterat i färre externa missbruksplaceringar.  

Antalet missbruksplaceringar i externa HVB har minskat med cirka 40 
procent jämfört med våren 2021. Främsta anledningen till 
förändringen är att verksamheten använt sig av familjebasens 
stödboendeteam för placering och vård internt. Med anledning av det 
har prognosen för externa placeringar justerats ner och den förväntas 
fortsatt vara lägre än 2021.

759 Socialnämnd 1 814 535 100 1 664 150

Lägre arvodeskostnader än budget. Budgeten har inte ändrats trots att 
utfallet under 2021 var lägre än budget. Denna post styrs även av hur 
många som söker ersättning för förlorad arbetsinkomst.

TOTALT 193 312 52 848 0 193 312 0



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022  Socialnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

Februari April April
till februariprognosen

IP88314 Investeringar SF 2022 2 500 121 121 150 500 0

Större delen av förvaltningens investeringar 
gjordes under 2021. Nu återstår investeringar i 
inventerier på Fenix, Individ- och 
familjesupporten, Nattjouren och 
Tingshusgatan. 

I första prognosen räknade förvaltningen 
med att en del av investeringarna på 
Tingshusgatan skulle finansieras av 
hyresvärden. Efter möte med hyresvärden 
ochTekniska förvaltningen har man 
konstaterat att önskvärda investeringar ska 
gå på hyresgästen. 

TOTALT 500 121 0 121 150 500 0

Ansl.
typ



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022    Omsorgsnämnden

Ansvar Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer

Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott
April Februari April April till februariprognosen

772 Verksamhetsområde Ordinärt 
boende 210 535 64 356 0 208 535 2 000

För personalkostnader prognosticeras ett överskott på 2 mnkr. Det finns en övervolym hos verksamhetschefen.För perioden finns en 
avvikelse på mer än 10 procent lägre utförda än budgeterade timmar. 
Arbetet med delade turer kommer att skapa ett överskott på 
personalsidan. 

771 Verksamhetsområde Särskilt 
boende 284 281 71 092 0 280 081 4 200

Skjuktalen har minskat. Personal som är sjukskrivna under längre 
period ersätts inte med vikarier.

774
Verksamhetsområde Resurs (kost, 
korttidsboende, rehab, hjälpmedel, 
sjuksköterskor, dagverksamhet)

138 982 45 420 0 142 482 -3 500 

Avvikelsen beror på köpta tjänster för inhyrd personal avseende 
sjuksköterskor samt fysioterapeuterna då det råder brist på dessa 
yrkesgrupper. 

Kostnaderna för inköp av tillfälligt inhyrd personal som avser 
sjuksköterskor har ökat då det råder stor brist på sjuksköterskor. 

773
Verksamhetsområde FSS 
(Funktionsnedsättning, Stöd och 
Service)

319 927 90 907 -1 300 321 227 -1 300 

Verksamhet övergripande prognosticerar ett underskott med 0,7 mnkr 
på grund av höga personalkostnader. Serviceboende och gruppbostad 
prognosticerar ett underskott med 0,2 mnkr för serviceboende och 0,7 
mnkr för gruppbostad. Underskottet hänfört till utökad vårdtyngd och 
höga personalkostnader relaterat till covid. Boende barn bedöms ge 
överskott  på 0,7 mnkr till följd av lägre personalkostnader. Personlig 
assistans prognosticerar ett underskott på 0,8 mnkr, en försämring med 
0,6 mnkr. Utöver nya ärenden har verksamhet assistans höga 
personalkostnader relaterat till covid. Inom daglig verksamhet är 
prognosen ett underskott med 1,1 mnkr till följd av prisökning per km 
(april-juli) för resor till deltagande till och från sin daglig verksamhet. 
Men från augusti beräknas en prisminskning per km då OF kommer att 
ingå i ett nytt avtal tillsammans med BUF. Inom boende Sol 
prognosticeras ett underskott på 0,4 mnkr, en förbättring  på 0,1 mnkr 
jämfört med februariprognosen. Lägre personalkostnader till följd av 
lägre beläggning kommer att täcka en del av renoveringskostnaden som 
orsakade av en vattenläcka. Inom område kontaktperson, ledsagning, 
avlösning och övriga insatser prognosticeras ett överskott 1,8 mnkr 
vilket är till följd av lägre verkställd volym på grund av covid, svårighet 
att rekrytera kontaktperson och vakanta tjänster.

779 Myndighetsenheten 103 962 34 980 0 107 562 -3 600 

Avvikelsen grundar sig i ökade SÄBO platser (51059), där flertalet 
korttidsplatser (51039) ersatts med SÄBO. Fortsätter trenden som 
tidigare under året bör vi ha en ökning med 30 procent platser för 
SÄBO, medan resterande verksamheter prognostiseras ligga 
oförändrade under resterande delen av året. 

7700, 
7701, 
777

Administration och gemensamma 
kostnader 57 040 12 967 1 300 54 840 2 200

För personal- och IT kostnader prognosticeras med ett överskott på 1,3 
mnkr.
Återbetalning från  Region Skåne på cirka 900 tkr, vilket avser ett 
gammalt ärende från 2019. Det är Region Skåne som har 
betalningsansvaret, ej Hässleholms kommun. 

TOTALT 1 114 727 319 722 0 1 114 727 0



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022  Omsorgsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer
Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

Februari April April
till februariprognosen

IP81005 SÄRSKILT BOENDE, BOENDELÅS 2021 2 50 0 0 0 50 0

IP82048 ORDINÄRT BOENDE TRYGGHETSLARM 2021 2 190 0 0 0 190 0

IP82049 ORDINÄRT BOENDE PHONIROLÅS 2021 2 65 0 0 0 65 0

IP82050 VÅRDSÄNGAR 2021 2 650 0 0 0 650 0

IP82051 SÄRSKILT BOENDE INVENTARIER 2021 2 375 0 0 0 375 0

IP82052 KORTTIDSVERKSAMHET MÖBLER 2021 2 100 0 0 0 100 0

IP82053 KÖK INVENTARIER 2021 2 220 0 0 0 220 0

IP82057 SPOLARE 2022 2 0 991 991 -991 1 212 -1 212
2021 års överskott borde ha äskats i samband 
med bokslutet eftersom projektet startade 
under budgetåret 2021.

Avvaktar nämndsbeslut

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

TOTALT 1 650 991 0 991 -991 2 862 -1 212

 

Ansl.
typ



AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022   Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Vht Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer

Budget Redovisat
Avvikelse Prognos Avvikelse

Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Februari April April
till februariprognosen

10080 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 1 325 244 0 1 325 0

99981-
99982

MSF Ledning och 
verksamhetsstöd/OH

1 752 2 782 0 1 752 0 Gemensamma kostnader fördelas ut till respektive avdelning. 

21581-
21584

Stadsbyggnad- och 
samhällsplanering 

17 403 3 921 0 17 263 140

Intäkterna är svårprognostiserade och det är svårt att förutse 
ärendeingången och eventuella kundförluster. Något lägre 
ärendeingång under 2022 än 2021 (jan-april) Kan bero på det 
ekonomiska världsläget.

Förhandsbesked utanför detaljplanelagt område har ökat 
kraftigt (redan i maj har förvaltningen fått in fler ansökningar 
än under hela 2021). Detta kräver långa handläggningstider 
och genererar få intäkter. Två stora byggprojekt balanserar 
troligtvis upp detta underskottet under året.  I dagsläget inga 
avvikelser mot budget.

Förändringarna i plandebiteringen på nytecknade avtal (från 
BTA-beräknade intäkterna till att framöver använda timtaxa) 
medför svårigheter att förutspå hur det kommer att påverka 
intäkterna under året. 

Tryckning av ÖP-planen sker troligtvis inte förrän 2023 på 
grund av valet (antagandehandling) MS100417 ÖP 2021, vilket 
innebär ett överskott på 140 tkr.

Tryckning av ÖP-planen sker troligtvis inte förrän 2023 på 
grund av valet (antagandehandling) MS100417 ÖP 2021.

26181-
26182, 
26382-
26384

Miljö- och hälsoskydd 9 617 2 013 0 9 617 0
Intäkterna är svårprognosticerade och det är svårt att förutse 
ärendeingången och eventuella kundförluster. 

22581 Energirådgivning 39 222 0 39 0

TOTALT 30 136 9 182 0 29 996 140



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer

Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, april 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)
Netto

Februari April April
till februariprognosen

IP100550 MÄTINSTRUMENT 2022 2 400 406 406 0 406 -6

IP100381 GIS-PLATTFORM 1 0 108 108 0 108 -108

Under år 2021 budgeterades det 1,0 mnkr för 
GIS-plattform och investeringsutgiften uppgick 
till 363 tkr. Totalt en positiv budgetavvikelse på 
+637 tkr med hänvisning till ett lägre belopp 
efter upphandlingen. Under 2022 har det 
bokförts ytterligare 105 tkr i 
investeringsutgifter avseende GIS-plattform på 
grund av sent inkomna fakturor 2021. Då 
investeringsmedel saknas för 2022 (det fördes 
aldrig över några budgetmedel från 2021) 
innebär det en avvikelse för 2022 på 108 tkr. 
Slår man ihop projektet för 2021+2022 så visar 
projektet en postiv avvikelse på +529 tkr.

400 514 0 514 0 514 -114

Ansl.
typ
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Delårsrapporter april 2022, kommunala bolag 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

Godkänna de kommunala bolagens delårsrapporter och helårsprognoser per den 30 
april 2022. 

 

Sammanfattning  

De kommunala bolagen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på 33,3 mnkr, 
vilket totalt sett innebär en avvikelse på +2,5 mnkr. Det negativa resultatet beror 
framför allt på en nedskrivning av anläggningstillgångarna med 58 mnkr inom 
Hässleholms Fibernät AB. 

 

Beskrivning av ärendet 

Per den 30 april och per den 31 augusti ska de kommunala bolagen lämna en 
delårsrapport bestående av en verksamhetsberättelse och en resultaträkning. 
Verksamhetsberättelsen ska innehålla en kort verksamhetsbeskrivning som belyser 
bolagets situation samt övrig information som är av vikt för att bedöma bolagets 
resultat och utveckling det närmaste året. 

De kommunala bolagen prognostiserar ett negativt resultat för 2022 på 33,3 mnkr, 
vilket totalt sett innebär en avvikelse på +2,5 mnkr. Det negativa resultatet beror 
framför allt på en nedskrivning av anläggningstillgångarna med 58 mnkr inom 
Hässleholms Fibernät AB. Bolagens verksamhetsberättelser och resultaträkningar är 
samlade i bilagan.  
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Driftredovisning 
April 2022 ( tkr) 

Bolag 
Hässlehem 

Hässleholm Milj ö AB 

HIBAB 
Hässleholms Fibernät AB 
Resultat efter finansiella poster 

Budget 
2022 

20 785 
-3 447 

3 460 
-56 636 

-35 838 

Prognos Budget-

2022 avvi kelse 
20 731 -54 

-2 222 I 225 
4 828 I 368 

-56 636 0 
- 33 299 2 539 
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2022 01 01 – 2022 04 30 
 
Året så här långt 
I början på året startade ett genomgripande utveckl-
ingsarbete, syftande bland annat till; 

• Säkerställa uppfyllnad av ägardirektivet. 
• Utveckla processer, metodik och rutiner. 
• Skapa en mer ändamålsenlig organisation. 
• Skapa delaktighet och ta besluten närmare 

våra hyresgäster och kunder. 

Upphandling för byggnation av 12 marklägenheter i 
Hästveda har genomförts och byggnationen påbörjas 
under april i år. Byggnationen av 27 lägenheter, Wen-
des etapp 3, ute på Garnisonen påbörjades under 
februari. Byggnationen överklagades under hösten 
2021 och avgjordes slutligt i Mark- och miljööver-
domstolen den 1 februari. 

Rekrytering av en projektledare slutfördes under 
mars, detta för att kunna utföra de mer komplexa 
projekt som ska utföras.  

 
Ekonomisk helårsprognos 
Kostnadsutveckling 
Under våren har räntenivån stigit och för de lån som 
ska omsättas under 2022 kommer betydligt högre 
ränta att gälla än tidigare. Eftersom stora nybyggnat-
ioner blev färdigställda under 2021 har det också 
medfört att avskrivningar på byggnader ökat. Till-
sammans med högre driftskostnader medför att det 
första tertialet visar ett resultat som understiger fjolå-
ret med 1 mnkr under samma period. Trots detta be-
döms resultatet för helåret bli som budgeterat i stort 
sett. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Måluppfyllelse 
När det gäller mål för ekonomin bör bolaget öka so-
liditeten med minst 1 procent per år, för att kunna 
möta olika risker och eventuella förluster, samt för 
att kunna vara ekonomiskt starka vid nyupplåning 
och nybyggnation. Ett snitt i Sverige för kommunala 
bostadsbolag i vår storlek är cirka 20 procent.  
Arbetet med energisparåtgärder är ett prioriterat ar-
bete under 2022 och som ett led i det arbetet pågår 
en rekrytering av en drifttekniker. Tjänsten kommer 
att vara självfinansierad och avtal för cirka 1,5 mnkr 
är uppsagda, men kommer att belasta bolaget under 
2022.  
 
Utöver fasta kostnader ska arbetet bidra till att 
minska den samlade energiförbrukningen.  
Under årets första månader har priserna för material, 
el och värme fortsatt öka och dessa bedöms under 
2022 få en betydande påverkan på bolagets resultat. 
 
Ägardirektivet från 2017 har reviderats under 2020 
vilket innebär att Hässlehem nu ska bygga 120 nya 
lägenheter under 4 år varav en tredjedel av lägenhet-
erna ska byggas i stationsorterna utanför Hässle-
holms tätort.   
 
Utveckling på sikt 
Utvecklingsarbetet fortsätter under året med flera 
olika åtgärder, en är att genomföra en enkät för att 
mäta nöjdheten hos våra hyresgäster. Resultatet ska, 
efter analys, sedan omsättas i en handlingsplan som 
genomförs med start efter sommaren. 
 
Byggnation av marklägenheter i Sösdala och Tyringe 
är under planering och kommer förhoppningsvis att 
startas upp under hösten, det som kan stoppa det är 
fortsatt dramatisk utveckling av prisnivåerna. 
 
 

 
 
 
 
 

Resultatsammanställning, tkr 

  
Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse  
Delår april 

2022 
Delår april 

2021 

Resultat före skatt 20 785 20 731 -54 5 640 6 635 

SY'Bff 



Hässlehem AB
Delårsrapport januari - april och helårsprognos för 2022

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING

Budget     

2022

Prognos    

2022

Budget- 

avvikelse

Delår

2022

Delår 

2021

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter 180 629 172 629 -8 000 56 784 55 470

Övriga intäkter 1 500 1 500 0 496 767

 0 0 0 0 0

Summa rörelseintäkter 182 129 174 129 -8 000 57 280 56 237

Rörelsens kostnader
Underhåll 46 000 37 100 -8 900 10 625 11 234

Driftskostnader 61 714 61 236 -478 24 123 22 423

Personalkostnader 17 851 18 684 833 5 518 5 428

Fastighetsskatt 2 890 2 890 0 774 860

Avskrivningar 24 563 24 563 0 8 185 7 075

Summa rörelsekostnader 153 018 144 473 -8 545 49 225 47 020

Rörelseresultat 29 111 29 656 545 8 055 9 217

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 60 60 0 19 17

Räntekostnader 8 386 8 985 599 2 434 2 599

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 20 785 20 731 -54 5 640 6 635



   

 
 

Hässleholm Miljö AB 
2022 01 01 – 2022 04 30 

Året så här långt 
År 2022 började ganska omtumlande med att vår 
VD, Sven Carlsson, aviserade sin avgång. En rekry-
teringsprocess påbörjades omgående för att finna 
hans ersättare. I februari utbröt krig i Ukraina då 
Ryssland invaderade landet. Ungefär samtidigt med-
delades att Covid-19 inte längre klassas som en pan-
demi. Stora och mindre stora händelser som alla på-
verkar Hässleholm Miljö AB (HMAB) på olika sätt. 
Signifikant för HMAB är att vi sitter lugnt i båten 
och fortsätter att göra det vi är här för att göra. 
Nämligen samla in avfall, producera och distribuera 
fjärrvärme, ta hand om VA-försörjningen i kommu-
nen och driva Hässleholms Kretsloppscenter 
(HKC) framåt. Omvärldsfaktorer påverkar ekono-
min genom att inflationen driver upp råvarupri-
serna, räntorna befaras vara på väg upp med ett par 
procentenheter inom ett par år. Sanktionerna mot 
Ryssland påverkar HMAB såtillvida att vi är extra 
noggranna med val av leverantörer och extra upp-
märksamma inom säkerhetsområdet både fysiskt 
och cybersäkerhetsmässigt. 

Den 1 januari 2021 fusionerades Hässleholm Miljö 
AB med sitt dotterbolag Hässleholms Vatten AB. I 
och med fusionen växte bolaget och HMAB har nu 
fler ansvarsområden, fler medarbetare och fler kom-
petensområden. HMAB har också en organisations-
modell som inte är optimal för verksamheten och 
som inte fullt ut stödjer bolagets stra-
tegi, mål eller affärsmodell. Som det 
sista ledet i att bli ett bolag pågår där-
för ett omorganisationsarbete som be-
räknas vara genomfört den 1 januari 
2023. 

 
Ekonomisk helårsprognos 
Årets första månader bjöd på ganska kallt och fint 
väder vilket var till fördel för fjärrvärmeaffären. 
Inom renhållningsuppdraget har ökade drivmedels-
priser redan setts ge effekt på resultatet men det fö-
religger ännu inget subventionsbehov. Hässleholms 

Kretsloppscenter har haft hektiska månader då mot-
tagningsmängderna har ökat betydligt jämfört med 
föregående år. Affären är konjunkturkänslig och i 
det fall byggbranschen skulle bromsa in påverkar 
detta HKC omgående. VA-verksamheten har upp-
levt efterverkningarna av kokningsrekommendat-
ionerna i höstas. Underhållsskulden har växt något i 
och med att fokus då var inställt på att lösa proble-
met med bakterier i vattnet. Högre priser för kemi-
kalier och andra råvaror påverkar prognosen nega-
tivt. VA är en trång sektor och hela landet står inför 
samma utmaning som Hässleholms kommun med 
det reinvesteringsbehov som föreligger. Detta får till 
följd att det är en utmaning att rekrytera personal till 
de tjänster som är vakanta och bromsar även upp 
reinvesteringstakten något. Den totala prognosen 
för helåret är något mer positiv än budget.  
 
Måluppfyllelse 
Många mål är satta på helårsbasis och rapporteras 
vid årsbokslutet. 
 
Utveckling på sikt 
HMAB är ett stabilt och tryggt bolag. Det är även 
ett kapitaltungt bolag, främst avseende fjärrvärme 
och VA-områdena, med en tillhörande stor låne-
portfölj. Varje förändring av de finansiella posterna 
har en påtaglig påverkan på bolagets resultat och 
därmed även på de taxor som våra kunder, tillika 
kommunmedborgare, behöver betala för de tjänster 
som bolaget tillhandahåller. Inflationsläget är för 
närvarande högt och råvarupriser skjuter i höjden 
till följd av detta. De närmsta åren kommer om-
världsfaktorer antagligen påverka resultatet negativt 
vilket medför en lägre avkastning för ägaren men 
bolagets kärna är stabil och har ett långsiktigt per-
spektiv i strategier, mål och affärsmetoder.   
 
 

Resultatsammanställning, tkr 

  
Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Avvikelse  

Delår april 
2022 

Delår april 
2021 

Resultat före skatt -3 447 -2 222 1 225 31 023 28 658 

HÄSSLEHOLM MILJÖ AB 
VI BRINNER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 



Hässleholm Miljö AB
Delårsrapport januari - april och helårsprognos för 2022

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING

Budget     

2022

Prognos    

2022

Budget- 

avvikelse

Delår april 

2022

Delår april 

2021

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 419 985 422 986 3 001 168 850 162 494

Aktiverat arbete för egen räkning 12 100 8 800 -3 300 1 875 1 250

Övriga rörelseintäkter 8 220 11 820 3 600 4 629 2 985

Summa rörelseintäkter 440 305 443 606 3 301 175 354 166 729

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 111 491 112 491 1 000 42 432 43 389

Övriga externa kostnader 111 976 114 107 2 131 31 173 25 823

Personalkostnader 117 078 115 073 -2 005 37 508 35 483

Avskrivningar och nedskrivningar 93 987 93 987 0 30 678 30 410

Summa rörelsekostnader 434 532 435 658 1 126 141 791 135 105

Rörelseresultat 5 773 7 948 2 175 33 563 31 624

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 0 0 0 111 126

Räntekostnader 9 220 10 170 950 2 647 3 092

Resultat efter finansiella poster -3 447 -2 222 1 225 31 027 28 658



   

 

 

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

2022-01-01 – 2022-04-30 
Året så här långt 
Årets verksamhet 
Förvaltning och utveckling av bolagets mark och fas-
tighetsbestånd har i huvudsak utförts i enlighet med 
fastställd budget. 
 
Ny upphandling av skogsentreprenör för avverk-
ningsrätter, skogsprodukter och virkesrelaterade 
skogsbrukstjänster pågår med syfte att teckna kon-
trakt för 2022–2024 års skogsbruk. Inom Hov-
dala/Mölleröd har skoglig skötsel och föryngringsav-
verkning utförts enligt budget. 
 
HIBAB ansökte hösten 2018 om lagligförklaring av 
Hammarmölledamm och tillstånd hos Mark- och 
miljödomstolen. DOM har meddelats 2022-02-10, 
där anläggningen inte omfattas av urminnes hävd och 
domstolen avslår yrkandet om lagligförklaring av vat-
tenkrafts- och dammanläggning. HIBABs styrelse 
har överklagat DOM i avvaktan på en överenskom-
melse med Länsstyrelsen avseende anläggning av si-
dovåtmarker. Efter tecknande av överenskommelse 
har överklagan återkallats och ansökan om artskydds-
dispens och begäran om utrivning har påbörjats.  
 
Projekt 
Inom projekt Norra Station har HIBAB ansökt om 
planändring för byggnation av parkeringsdäck ovan 
mark mot väster, vilken har varit på samråd under 
våren. Nybyggnation av hus M4, 4 500 kvm kon-
torslokaler, har slutförts med en inflyttning och in-
vigning i mars. Projektet är kostnadsberäknat till 
maximalt 100 mnkr och slutförhandlingar pågår. 

Januari 2020 tecknade HIBAB ett hyreskontrakt för 
100 procent av hyresvärdet inom Terminalen 1. 
HIBAB har genomfört en upphandling benämnd 
Ombyggnad av Industrilokaler, Del av Terminalen 
1. Sista anbudsdag i Upphand-
lingen var den 24 augusti 2020. 
Upphandlingen blev föremål för 
överprövning.  
 
Förvaltningsrätten meddelade 
2021-05-26 DOM och avslår kla-
gandes ansökan. Nytt hyreskontrakt har tecknats på 

10 år med inflyttning den 1 juli 2022. Ombyggnaden 
är kostnadsberäknad till maximalt 18,5 mnkr. 

Köp och försäljning 
Inga köp eller avyttringar av fastigheter har skett. 
 
Köpeavtal för fastigheten Vittsjö 3:385 har tecknats 
2022-05-12, där HIBAB överlåter och försäljer fas-
tigheten för en köpeskilling av 3,0 mnkr. Tillträdes-
dag är planerad till 2022-06-01 och försäljningen 
kommer att påverka helårsprognosen. 
 
Den 23 april 2021 har ett brev med rätt att påkalla 
optionsavtal för Hässleholm M6 AB mottagits. Opt-
ionsavtalet ger möjlighet att påkalla tillträde till akti-
erna i dotterbolaget den 30 juni 2022. 
 
Ekonomisk helårsprognos 
Prognosen för helår pekar på ett resultat efter finan-
siella poster på 4,8 mnkr för HIBAB. Prognosen för 
de andra bolagen är bedömd till 0,6 mnkr i resultat 
för Hässleholms Norra Station AB, 0,2 mnkr för 
Hässleholms M6 AB och 0,4 mnkr för Byggaren 3 
Fastighets AB. 
 
Måluppfyllelse 
HIBAB arbetar kontinuerligt för att skapa utveck-
lande och tillväxtbefrämjande miljöer och lokaler för 
såväl nya som befintliga företag. 
 
Inom koncernen arbetas efter en tydlig hållbarhets-
profil där hållbarhet är en självklar integrerad del i all 
verksamhet. Energieffektivisering, gröna hyresavtal 
och miljöcertifiering är kontinuerliga hållbarhetsmål. 
Norra Station hus M4 har certifierats enligt Miljö-
byggnad silver i juni 2021. En ny hållbarhetspolicy 
för HIBAB koncernen har antagits i december 2021. 
 
Utveckling på sikt 
Ytterligare förvärv av strategiska fastigheter kan bli 
aktuella, då vakansgraden i fastighetsbeståndet är re-
lativt låg. 
 

Resultatsammanställning, tkr 

  
Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Avvikelse Delår april 

2022 
Delår april 

2021 
HIBAB res. före skatt 3 460 4 828 1 368 3 426 5 673 
Hlm Nstn AB res. före skatt 336 560 224 589 -129 
Hlm M6 AB res. före skatt 476 243 -233 186 151 
Byggaren 3 res. före skatt 418 418 0 210 240 

. HIBAB 



Hässleholms Industribyggnads AB
Delårsrapport januari - april och helårsprognos för 2022

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING

Budget     

2022

Prognos    

2022

Budget- 

avvikelse

Delår april 

2022

Delår april 

2021

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 28 747 29 893 1 146 9 481 7 947

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 2 210 2 444 234 898 4 515

Summa rörelseintäkter 30 957 32 337 1 380 10 379 12 462

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0

Övriga externa kostnader 17 675 18 272 597 4 102 3 936

Personalkostnader 5 252 5 317 65 1 678 1 553

Avskrivningar och nedskrivningar 5 500 4 850 -650 1 554 1 594

Summa rörelsekostnader 28 427 28 439 12 7 334 7 083

Rörelseresultat 2 530 3 898 1 368 3 045 5 379

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 2 665 2 665 0 1 008 1 060

Räntekostnader 1 735 1 735 0 627 766

Resultat efter finansiella poster 3 460 4 828 1 368 3 426 5 673



Hässleholm Norra Station AB
Delårsrapport januari - april och helårsprognos för 2022

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING

Budget     

2022

Prognos    

2022

Budget- 

avvikelse

Delår april 

2022

Delår april 

2021

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 7 893 7 743 -150 2 583 3

Aktiverat arbete för egen räkning 0

Övriga rörelseintäkter 150 150 150

Summa rörelseintäkter 7 893 7 893 0 2 733 3

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 0

Övriga externa kostnader 1 545 1 321 -224 442 123

Personalkostnader 0

Avskrivningar och nedskrivningar 4 027 4 027 0 1 040 9

Summa rörelsekostnader 5 572 5 348 -224 1 482 132

Rörelseresultat 2 321 2 545 224 1 251 -129

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 0

Räntekostnader 1 985 1 985 0 662

Resultat efter finansiella poster 336 560 224 589 -129



Hässleholm M6 AB
Delårsrapport januari - april och helårsprognos för 2022

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING

Budget     

2022

Prognos    

2022

Budget- 

avvikelse

Delår april 

2022

Delår april 

2021

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 594 1 884 290 1 260 1 115

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 280 0 -280 0 120

Summa rörelseintäkter 1 874 1 884 10 1 260 1 235

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0

Övriga externa kostnader 465 593 128 375 337

Personalkostnader 0 0 0 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar 573 688 115 459 459

Summa rörelsekostnader 1 038 1 281 243 834 796

Rörelseresultat 836 603 -233 426 439

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 0

Räntekostnader 360 360 0 240 288

Resultat efter finansiella poster 476 243 -233 186 151



Byggaren 3 Fastighets AB
Delårsrapport januari - april och helårsprognos för 2022

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING

Budget     

2022

Prognos    

2022

Budget- 

avvikelse

Delår april 

2022

Delår april 

2021

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 511 2 511 0 849 729

Aktiverat arbete för egen räkning 0

Övriga rörelseintäkter 139 139 0 72 170

Summa rörelseintäkter 2 650 2 650 0 921 899

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0 0

Övriga externa kostnader 1 252 1 252 0 384 332

Personalkostnader 0 0 0 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar 659 659 0 220 220

Summa rörelsekostnader 1 911 1 911 0 604 552

Rörelseresultat 739 739 0 317 347

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader 321 321 0 107 107

Resultat efter finansiella poster 418 418 0 210 240



   

 
 

Hässleholms Fibernät AB 
2022 01 01 – 2022 04 30 

 
Året så här långt 
Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 2022-01-01. 
Personal övertogs från kommunen 2022-01-01. En 
verksamhetsöverlåtelse gjordes 2022-03-17 från 
kommunen till Hässleholms Fibernät Holding AB 
och därefter upprättades ett koncessionsavtal, för 
att överta verksamhet och anläggning, mellan Häss-
leholms Fibernät Holding AB och bolaget. Bolaget 
har efter det upptagit lån på totalt 369,0 mnkr och 
genomfört köpet av fiberanläggningen för 426,8 
mnkr. I samband med köpet reglerades även det ak-
tieägartillskott på 107,8 mnkr som tillskjutits under 
2021 så att bolaget erhöll ett likvidtillskott på 
50 mnkr. Nettobelopp som är erlagt för köpet är 
319 mnkr. 
 
Utbyggnaden i kommunens tätorter håller på att av-
slutas samtidigt som utbyggnaden på glesbygd fort-
går i de områden där inte Post- och Telestyrelsen 
betalat ut bidrag till andra aktörer. Per den 30 april 
2022 hade projektet 6 876 villaavtal och 270 före-
tagsavtal. Totalt var 8 337 anslutna till nätet inklu-
sive 234 kommunala anslutningar. 

Beställningar för anslutningar till flerfamiljshus ökar 
samt anslutning av allmännyttans fastigheter kom-
pletteras. Antal anslutna hyresrätter och bostadsrät-
ter är 1 683.  

Ekonomisk helårsprognos 
Driftsresultatet per april visar på ett under-
skott på cirka -4 mnkr jämfört med budget. 
2,5 mnkr av dessa beror på att kommunen 
ännu inte blivit fakturerad för sina anslut-
ningar på grund av avtalsdiskussion. Reste-
rande 1,5 mnkr beror på att utfall anslutningsavgif-
ter samt vissa övriga kostnader inte är i fas med 
budgeten. På årsbasis finns i nuläget ingen anled-
ning att prognosticera annorlunda än budgeterat re-
sultat. Observera att i budget och prognos för 

helåret ingår en nedskrivning av anläggningstillgång-
arna med 58 mnkr. 
 
Investeringarna uppgår under perioden till 17,6 
mnkr vilket är mer eller mindre enligt planerad ut-
byggnadstakt så här långt och på årsbasis är beräk-
ningen att budgeterat antal anslutningar kommer att 
genomföras.  

 
Måluppfyllelse 
Ingen målsättning, utöver ekonomiska mål, är utfär-
dad för 2022. Se ”Ekonomisk helårsprognos” och 
”Resultatsammanställning”. 
 
Utveckling på sikt 
En omorganisation är gjord under perioden och bo-
laget har delats in i fyra avdelningar; Ekonomi, Pro-
duktion, Försäljning och Drift, för att få en tydligare 
organisation och en större kontroll på kostnader 
och utveckling av nätet. 

Tillsammans med en effektivare organisation som 
kan fokusera på nya utmaningar i form av efter- och 
företagsanslutningar i redan utbyggda områden samt 
de större landsbygdsprojekt som nu startats upp, 
förväntas ett högre tempo i utbyggnaden.  
 
Produktionskostnaderna, framför allt på entrepre-
nad och material, behöver fortsatt minskas för att 
nå de uppsatta ekonomiska målen. Därför är aktivi-
teter uppstartade för att hålla nere och sänka pro-
duktionskostnaderna. 

Resultatsammanställning, tkr 

  
Budget 
2022 

Prognos 
2022 

Avvikelse  
Delår april 

2022 
Delår april 

2021 

Resultat före skatt -56 636 -56 636 0 -2 786 0 

~ , Hässleholms 
~ Fibernät AB 



Hässleholms Fibernät AB
Delårsrapport januari - april och helårsprognos för 2022

Belopp i tkr

RESULTATRÄKNING

Budget     

2022

Prognos    

2022

Budget- 

avvikelse

Delår april 

2022

Delår april 

2021

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 29 714 29 714 0 5 434 n/a

Aktiverat arbete för egen räkning 6 153 6 153 0 1 629 n/a

Övriga rörelseintäkter 0 n/a

Summa rörelseintäkter 35 867 35 867 0 7 063 0

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 0

Övriga externa kostnader 4 602 4 602 0 1 343 n/a

Personalkostnader 11 563 11 563 0 3 143 n/a

Avskrivningar och nedskrivningar 71 567 71 567 0 4 262 n/a

Summa rörelsekostnader 87 732 87 732 0 8 748 0

Rörelseresultat -51 865 -51 865 0 -1 685 0

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 0

Räntekostnader 4 771 4 771 0 1 101

Resultat efter finansiella poster -56 636 -56 636 0 -2 786 0



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

ommun 

Personalutskottet 

§ 15 

Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Dnr: KLF 2022/137 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
ändras från "Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala 
bolag beslutas av moderbolagets styrelse" och får följande lydelse: 

"Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas 
av stämman. I det fallet att moderbolaget har samma ordförande och/ eller 
vice ordförande som ett dotterbolag, utgår månadsarvode endast från ett av 
bolagen. Övriga ersättningar utgår enligt kommunens regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, i de fall 
respektive stämma beslutar så." 

2. Punkten 2.6.1. f) i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda kompletteras med "kommunfullmäktiges ordförande eller", 
och får följande lydelse: 

"särskilt av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens 
ordförande sammankallade överläggningar med parlamentarisk grupp, det 
vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska partierna 
samt kommunalråd." 

Sammanfattning 

Personalutskottet har fattat beslut om att låta göra en uppföljning/utvärdering av 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda efter ett års 
tillämpning. 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Hässleholms 
ommun 

Personalutskottet 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 att uppdra åt personalavdelningen att ta 
fram förslag till nytt reglemente avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda. Personalutskottet har därefter gjort en översyn av 
bestämmelserna. 

Beslut togs i kommunfullmäktige 2020-09-28 om reviderade bestämmelser att gälla 
från 2021-01-01. Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-03 att personalutskottet 
delegeras tolka bestämmelserna. 

Efter att bestämmelserna börjat tillämpas har det inkommit frågor om tolkning som 
fortlöpande har besvarats. 

Personalutskottet beslutade 2021-06-22 att låta göra en utvärdering av 
bestämmelserna efter ett års tillämpning. 

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna 
utifrån de frågeställningar som inkommit under året samt utvärderat 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Under punkten 2.4 har konstaterats att bestämmelserna inte stämmer överens med 
aktiebolagslagen samt att ett behov av förtydligande finns. 

Under punkten 2.6.1.f) har uppmärksammats att även kommunfullmäktiges 
ordförande, likt kommunstyrelsens ordförande, bör ha möjlighet att kalla den 
parlamentariska gruppen. 

Punkten 2.6.1 g) har hanterats i särskild ordning, se diarienr KLF 2021/801. 

I övrigt finner man inga skäl att föreslå att göra några ytterligare förändringar. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Personalutskottet 

Justering Utdraget bestyrkes 

7 (14) 



H··ssl holms 
kommun 

Personalutskottet 

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Personalutskottet 

Justering 

SAMMAN1RÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-20 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-05-11 KLF 2022/137 

      

  
Handläggare 
Personalchef Marie Söderqvist 
Personalavdelningen 
 
marie.soderqvist@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Personalavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Uppföljning/utvärdering av bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
  

Förslag till beslut 

Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Punkten 2.4 i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
ändras från ”Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala 
bolag beslutas av moderbolagets styrelse” och får följande lydelse: 
 
”Arvode till styrelsen för dotterbolag till helägda kommunala bolag beslutas 
av stämman. I det fallet att moderbolaget har samma ordförande och/eller 
vice ordförande som ett dotterbolag, utgår månadsarvode endast från ett av 
bolagen. Övriga ersättningar utgår enligt kommunens regler om 
bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, i de fall 
respektive stämma beslutar så.” 

2. Punkten 2.6.1. f) i Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda kompletteras med ”kommunfullmäktiges ordförande eller”, 
och får följande lydelse: 
 
”särskilt av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens 
ordförande sammankallade överläggningar med parlamentarisk grupp, det 
vill säga representanter för de i fullmäktige representerade politiska partierna 
samt kommunalråd.” 

Sammanfattning  

Personalutskottet har fattat beslut om att låta göra en uppföljning/utvärdering av 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda efter ett års 
tillämpning. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 att uppdra åt personalavdelningen att ta 
fram förslag till nytt reglemente avseende bestämmelser om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda. Personalutskottet har därefter gjort en översyn av 
bestämmelserna. 
 
Beslut togs i kommunfullmäktige 2020-09-28 om reviderade bestämmelser att gälla 
från 2021-01-01. Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-03 att personalutskottet 
delegeras tolka bestämmelserna. 

Efter att bestämmelserna börjat tillämpas har det inkommit frågor om tolkning som 
fortlöpande har besvarats.  

Personalutskottet beslutade 2021-06-22 att låta göra en utvärdering av 
bestämmelserna efter ett års tillämpning.  

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna 
utifrån de frågeställningar som inkommit under året samt utvärderat 
bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.  

Under punkten 2.4 har konstaterats att bestämmelserna inte stämmer överens med 
aktiebolagslagen samt att ett behov av förtydligande finns. 

Under punkten 2.6.1.f) har uppmärksammats att även kommunfullmäktiges 
ordförande, likt kommunstyrelsens ordförande, bör ha möjlighet att kalla den 
parlamentariska gruppen. 

Punkten 2.6.1 g) har hanterats i särskild ordning, se diarienr KLF 2021/801. 

I övrigt finner man inga skäl att föreslå att göra några ytterligare förändringar.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 
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JAV 

Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt 

Personalavdelningen 

 

Marie Söderqvist 

Personalchef 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 59 

Fritidsbank i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2021/935 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Kultur- och fritidsnämnden startar upp och börjar bedriva en Fritidbank i 
Kulturhuset i Hässleholm från och med den 1 januari 2023. 

2. För år 2023 och framåt tillförs kultur- och fritidsnämndens driftbudget 
842 000 kr för att bedriva Fritidsbanken genom att beloppet arbetas in i 
Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

3. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget tillskjuts 300 000 kr år 2023 
för inköp av inventarier till Fritidsbanken. 

4. Finansiering sker genom att ett investeringsbelopp på 300 000 kr arbetas in 
år 2023 i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-
2025. 

5. Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökad hyreskostnad via 
reglering i lokalkostnads budgeten, samt kompenseras för ökade 
lokalvårdskostnader via reglering i lokalvårds budgeten. Kompensationen 
innebär att budgeten på finansförvaltningen höjs upp med motsvarande 
belopp och arbetas in i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025 

Reservationer 

Lars J ohnsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar följande: 

1. Kultur- och fritidsnämnden startar upp och börjar bedriva en Fritidbank i 
Kulturhuset i Hässleholm från och med den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2. För år 2023 och framåt tillförs kultur- och fritidsnämndens driftbudget 
842 000 kr för att bedriva Fritidsbanken genom att beloppet arbetas in i 
Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

3. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget tillskjuts 300 000 kr år 2023 
för inköp av inventarier till Fritidsbanken. 

4. Finansiering sker genom att ett investerings belopp på 300 000 kr arbetas in 
år 2023 i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-
2025. 

5. Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökad hyreskostnad via 
reglering i lokalkostnadsbudgeten, samt kompenseras för ökade 
lokalvårdskostnader via reglering i lokalvårds budgeten. Kompensationen 
innebär att budgeten på finansförvaltningen höjs upp med motsvarande 
belopp och arbetas in i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025 

Ulf Berggren (SD) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Wallentheims yrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla liggande förslag till 
beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Wallentheims yrkande röstar nej". 

1-ja röst och 2-nej röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Lars J ohnsson (M) 

Följande röstar nej: 
Ulf Berggren (SD) 
Lena Wallentheim (S) 

Därmed har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla Lena Wallentheims 
yrkande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl@holms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Anna Wallentheim och Connie Asterman, båda Socialdemokraterna, väckte en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkade att fullmäktige skulle besluta att 
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inrätta en fritids bank. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2021, § 139, att bifalla motionen på så 
sätt att kultur- och fritidsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en finansierings- och 
organiseringsmodell för fritidsbanken samt lämna förslag till placering. I modellen 
skulle beaktas möjligheterna till samordning med annan kommunal verksamhet och 
lokalisering. Uppdraget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast den 1 
september 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 december 2021, § 83 att: 
1. skicka redovisning för uppdraget till kommunstyrelsen. 
2. yrka att Fritidsbanken inrättas i Kulturhuset enligt förvaltningens förslag och att 
kommunstyrelsen tillför medel till kultur- och fritidsnämndens budget för 2022. 

Av ovannämnda redovisning framgår bland annat att förslaget i korthet innebär 
följande: 
• Ansvarig förvaltning ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen. 
• Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med Barn- och utbildningsförvalt
ningen, Omsorgsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. 
• Kommunstyrelsen föreslås besluta att en styrgrupp ska bildas bestående av 
representanter från ovanstående förvaltningar. 
• Verksamheten ska även bedrivas i samverkan med Hässleholm Miljö AB samt 
kommunens föreningar. 
• Medel om 1142 tkr för år 1 samt 842 tkr för år 2 och framåt skall tillskjutas kultur
och fritidsnämnden för uppdraget. 

Bedömning 
Kulturhuset bedöms inte vara en lämplig lokalisering av fritidsbanken. Ärendet ska 
därför återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för en förnyad utredning i 
denna fråga. Tekniska förvaltningens projekt- och planeringsenhet ska vara 
behjälplig i detta arbete. 

Sänt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-04-07 KLF 2021/935 

      

  
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Fritidsbank i Hässleholms kommun  
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut. 
 
1) Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden som tillsammans med 
tekniska förvaltningens projekt- och planeringsenhet ska utreda och lämna förslag 
på en annan lokalisering av fritidsbanken än Kulturhuset.  
 
2) Ovannämnda förslag ska presenteras för kommunstyrelsen senast sex månader 
efter kommunstyrelsens beslut i detta ärende. 
 
3) Förslaget ska, mot bakgrund av återremissen, kompletteras med en ny beräkning 
av kostnaderna för inrättandet av fritidsbanken. 

 

Beskrivning av ärendet 

Anna Wallentheim och Connie Asterman, båda Socialdemokraterna, väckte en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkade att fullmäktige skulle besluta att 
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inrätta en fritids bank.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2021, § 139, att bifalla motionen på så 
sätt att kultur- och fritidsnämnden gavs i uppdrag att ta fram en finansierings- och 
organiseringsmodell för fritidsbanken samt lämna förslag till placering. I modellen 
skulle beaktas möjligheterna till samordning med annan kommunal verksamhet och 
lokalisering. Uppdraget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast den 1 
september 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 december 2021, § 83 att 
 
1. skicka redovisning för uppdraget till kommunstyrelsen. 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

2. yrka att Fritidsbanken inrättas i Kulturhuset enligt förvaltningens förslag och att 
kommunstyrelsen tillför medel till kultur- och fritidsnämndens budget för 2022. 
 
Av ovannämnda redovisning framgår bland annat att förslaget i korthet innebär 
följande. 
• Ansvarig förvaltning ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen. 
•  Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Omsorgsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. 
• Kommunstyrelsen föreslås besluta att en styrgrupp ska bildas bestående av 
representanter från ovanstående förvaltningar. 
• Verksamheten ska även bedrivas i samverkan med Hässleholm Miljö AB samt 
kommunens föreningar. 
• Medel om 1142 tkr för år 1 samt 842 tkr för år 2 och framåt skall tillskjutas kultur- 
och fritidsnämnden för uppdraget. 
 
Bedömning 
 
Kulturhuset bedöms inte vara en lämplig lokalisering av fritidsbanken. Ärendet ska 
därför återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för en förnyad utredning i 
denna fråga. Tekniska förvaltningens projekt- och planeringsenhet ska vara 
behjälplig i detta arbete. 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Marina Nillund   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 

 

 

 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

§ 83 

Fritidsbank - Hässleholms kommun 
Dnr: KFF 2021/126 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. skicka redovisning för uppdraget till kommunstyrelsen. 
2. yrka att Fritids banken inrättas i Kulturhuset enligt förvaltningens förslag 

och att Kommunstyrelsen tillför medel till Kultur- och fritidsnämndens 
budget för 2022 

Reservationer 

Gunnel Gustavsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraterna och Mikael Björklund (FV) deltar ej i beslutet 

Yrkande 

Socialdemokraterna lämnar följande ändringsyrkande: 

Punkt 1 ställer vi oss bakom 

Punkt 2 stryks och ersätts enligt följande: 
yrka att Fritids banken inrättas i Kulturhuset enligt förvaltningens förslag 
och att Kommunstyrelsen tillför medel till Kultur- och fritidsnämndens 
budget för 2022 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommiun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ann-Kristin Johnsson yrkar bifall till Socialdemokraternas yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer punkt 1 under proposition och finner den bifallen 

Därefter konstaterar ordförande att det finns två förslag gällande punkt 2 i 
besluts förslaget. 

Liggande förslag och Socialdemokraternas ändringsyrkande. 

Ordförande ställer liggande beslutsförslag i punkt 2 mot Socialdemokraternas 
ändringsyrkande i densamma och finner att liggande förslag vunnit gehör. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns:" Den som vill rösta på liggande förslag 
röstar ja. Den som vill rösta på Socialdemokraternas ändringsyrkande röstar nej" 

2 ja-röster och 5 nej-röster lämnas. 4 avstår. 

Följande röstar ja: Winnie Aronsson (L), Gunnel Gustavsson (Iill) 

Följande röstar nej: Connie Asterman (S), Margreth Segerstein (M), Sven-Inge 
Persson (S), Marie Svensson (S), Ann-KristinJohnsson (C). 

Följande avstår: Johan Peltonen (SD), Mikael Björklund (FV),Jan Ringdahl (SD), 
Jonny Dolkov (SD). 

Kultur- och fritidsnämnden har härmed beslutat enligt Socialdemokraternas 
ändringsyrkande. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-24 §139 att ge kultur- och fritidsnämnden i 
uppdrag att ta fram en finansierings- och organisationsmodell för fri.tidsbanken 
samt lämna förslag på placering. Uppdraget skulle redovisas för kommunstyrelsen 
senast den 1 september 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

Jt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

!Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Då kultur- och fritidsnämnden hade sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet 
den 23 juni med inlämnande av ärenden senast 2 juni 2021 fanns ingen möjlighet att 
ta fram önskade uppgifter inom satt tidsram varför ärendet föreläggs 
kommunstyrelsen en månad sent. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på organisation samt 
finansiering av verksamheten exklusive lokalkostnad. Detta då det kommer krävas 
en mer omfattande genomlysning i samarbete med tekniska förvaltningen och 
lokalstrateg för att ta fram lämplig lokal med kostnads- och konsekvensbedömning. 

Redovisningen av uppdraget föreläggs härmed kultur- och fritidsnämnden för 
beslut. 

Redovisningens förslag i korthet. 

• Ansvarig förvaltning ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen. 
• Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och 
Arbetsmarknads förvaltningen. 

• Kommunstyrelsen föreslås besluta att en styrgrupp ska bildas bestående av 
representanter från ovanstående förvaltningar. 

• Verksamheten ska även bedrivas i samverkan med Hässleholm Miljö AB 
samt kommunens föreningar. 

• Medel om 1142 tkr för år 1 samt 842 tkr för år 2 och framåt skall tillskjutas 
kultur- och fritidsnämnden för uppdraget. 

Beskrivning av ärendet 

Vad är Fritidsbanken? 

Fritids banken startade som en ideell förening januari 2013 i Deje, Värmland. 
Fritidsbanken startades tillsammans med Forshaga kommun och projektet "Ett 
öppnare Värmland". Konceptet är att man kan låna sport- och fritidsutrustning 
kostnadsfritt i upp till två veckor, ungefår som att låna en bok på ett bibliotek. 
Detta kan medföra att göra det enklare till en aktiv fritid för allmänheten. Syftet är 
att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och fokusera på miljö 
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genom att ta tillvara på utrustning som andra kan ha glädje av. Nya och befintliga 
Fritidsbanker stöttas av Fritidsbanken Värmland som används som en 
paraplyorganisation för hela verksamheten. Paraplyorganisationen finns för att 
understödja en långsiktig hållbarhet, bred samverkan och lokalt engagemang. 
Varumärket Fritids banken ägs av Fritids banken Sverige ideell förening där alla 
huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanken Sverige 
har ett nationellt kansli i Karlstad med tjänstemän som arbetar med Fritids bankens 
utveckling, nyetablering, marknadsföring, utbildning, etc. Regionalt finns 
samordnare anställda av landets distriktsidrottsförbund som i olika utsträckning 
fungerar som ett bollplank gentemot de huvudmän som driver eller ska starta en 
Fritids bank. 

Fritidsbankens styrelse består till största delen av personer som är kopplade till 
olika fritisbanker runt om i Sverige. Varje enskild Fritidsbank-anläggning får två 
röster på Fritidsbanken Värmlands årsmöte. 
Fritids banken Sverige får under 2021 bidrag från Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Centralförening för Idrottens Främjande, Kronprinsessparets Stiftelse och Region 
Värmland. 
Exempel på utmärkelser är Fair Play-priset i idrotts galan 2019. SHINE - Sveriges 
första innovationstävling för fysisk aktivitet och hälsa 2018, Årets iniativ, ideella 
pris för sociala insatser 2016 och Svenska barn idrottspriset 2015. 

Under 2019 genomförde Research Institute of Sweden (RISE) en forskningsstudie 
på Fritidsbanken. Studien syftade till att utvärdera vilka samhällsnyttor fritidsbanker 
bidrar till, samt de framgångsfaktorer och utmaningar som upplevs påverka hur väl 
en fritids bank fungerar. 75 fritids banker svarade på forskarnas enkät och fem av 
dem deltog i djupintervjuer. 113 låntagare och givare (personer som skänker 
utrustning) svarade på en digital enkät och 80 st på en pappersenkät som delades ut 
på fritids bankerna. Rapporten innehåller en rad intressanta fakta och slutsatser. 
Bland annat anser 54 % av låntagarna att de rör sig mer tack vare att de kan låna 
utrustning på Fritids banken. 42 % tror inte att de hade testat aktiviteten om de inte 
kunnat låna utrustning på Fritids banken och 38 % lånade mer utrustning än de 
hade planerat vid sitt senaste besök. Studien belyser Fritidsbanken ur flera 
perspektiv, bland annat sociala effekter, inkludering och deltagande, ekonomiska 
effekter, miljömässiga effekter, betydelsen av livsförlängande åtgärder, bilkörandets 
belastning, ändrat konsumtionsmönster, samt framgångsfaktorer och utmaningar. 

Rapporten finns att läsa i sin helhet under adressen: 
https://www.fritidsbanken.se/wp-content/uploads/2020/01/Utvardering-av
fritidsbanker_RISE_rapport.pdf 
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Fritidsbanker i Sverige 

I nio av tio fritidsbanker är kommunen huvudman, den som finansierar den lokala 
fritids banken och har ansvar över personal, lokaler, ekonomi mm. Det är också 
vanligt att olika förvaltningar samverkar kring den lokala fritidsbanken. I dagsläget 
finns det fler än 100 aktiva Fritidsbanker i Sverige och nästan 100 stycken är på väg 
att starta. Under 2019 gjordes 260 019 utlån av 180 000 artiklar. Det är en ökning 
med ca 100 000 utlån jämfört med året innan. Under 2019 har cirka 110 personer 
haft en ordinarie tjänst på de lokala fritids bankerna. Cirka 100 personer har haft 
anställning med lönebidrag och ca 240 personer har arbetsprövat genom 
arbetsmarknadsenheter. Fritidsbanken har ett gemensamt utlåningssystem. Det 
webbaserade systemet håller ordning på all utrustning och lån som görs runt i 
landet. 

Från att ha fokuserat mycket på tillväxt har kvaliten hos fritids bankerna blivit allt 
viktigare. Kraven har höjts på de huvudmän som vill starta en fritids bank, vilket i 
sin tur har inneburit högre kostnad, längre beslutsvägar och färre etableringar. 
Många kommuner hade samtidigt stora besparingskrav 2019 och det bidrog givetvis 
också till uppbromsad expansionstakt. Det är tydligt att de fritids banker som har en 
anställd platsansvarig och en för verksamheten lämplig lokal med strategisk 
placering också är de som lyckas bäst med utlån och insamling av utrustning. 
Därför är det numer obligatoriskt för alla nystartade fritidsbanker att dessa båda 
kriterier uppfylls. 

Fritidsbank i Hässleholm 

Organisations förslag 

I arbetet med att ta fram nedanstående förslag har en dialog skett med 
förvaltningschefer eller med av dessa utsedda företrädare för Barn- och utbildning, 
Arbetsmarknadsförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen. 

Fritids banken rör de flesta av kommunens förvaltningar, därför är det viktigt att 
kommunfullmäktige beslutar över införandet av en Fritids bank. Fritidsbanken bör 
inkludera kommunens förvaltningar och bolag som ansvarar för i idrott, lek, fysisk 
aktivitet, natur och friluftsliv, miljö, hållbarhet, hälsa, välbefinnande, inkludering, 
social hållbarhet, arbetsmarknad och tillväxt. 

En styrgrupp bör bildas av representanter för Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen samt 
Omsorgsförvaltningen. I gruppen bör även representant för Hässleholm miljö AB 
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ingå. För att ge verksamheten den förvaltnings övergripande tyngd som krävs bör 
förvaltningscheferna för nämnda förvaltningar, eller av dessa utsedda ersättare delta 
och förvaltningschefen för kultur och fritid vara sammankallande. Styrgruppens 
viktigaste uppgift är att se till att fritidsbanken utvecklas, utnyttjas och används i 
förvaltningarnas verksamheter. De förvaltningar som ser sig gynnas av en 
fritids bank bör inkludera fritids banken i förvaltningens mål. Kultur och 
fritidsförvaltningen bör ha ett övergripande ansvar för fritidsbanken men med nära 
samarbete över förvaltnings- och bolagsgränserna. Fritidsbanken kan även ingå i 
förvaltningarnas, men framför allt i kultur - och fritidsförvaltningens, reglemente. 

Fritidsbanken finns till för att öka rörelse och motion men det finns även stor 
återvinningsvinst med att inte all idrottsmateriel slängs eller bara blir liggande i 
källarförråd. För att samla in aktivitetsmateriel bör man ha ett samarbete med 
återvinningscentralen vilket många av anslutna kommuner idag har. Ett nära 
samarbete med kommunens föreningar är också viktigt för insamlandet av 
fritidsmateriel. Fritidsbanken bör också kopplas till besöksnäringen och bör ses 
som en infopoint för de turister som vill låna t ex friluftsmateriel. Detaljerna för hur 
fritidsbanken arbetar i vardagen utformas av styrgruppen. 

Fritidsbanken bemannas med en heltidsanställd platsansvarig, som är anställd av 
kultur- och fritidsförvaltningen. Platschefen är en viktig anställd som ansvarar i det 
dagliga arbetet med utlåning av artiklar samt samarbeta med skolor, fritidsgårdar, 
andra förvaltningar och kommunala bolag. Fritids banken bemannas i övrigt med 
personal i arbetsmarknadsåtgärd och i viss mån eventuellt i samarbete med 
omsorgsverksamheteten. I samarbete med omsorgsverksamheten sker även en 
tillsyn av utlånat material efter inlämnande och vissa reparationer samt underhåll av 
utrustningen sker i daglig verksamhet. Totalt behövs ca 4-6 personer för att klara 
verksamheten. Under sommaren kan fritidsbanken även bemannas med unga 
feriearbetare. 

Placering och lokal 
Lokalen och dess placering avgör möjligheterna då dess storlek styr utbudet av 
utrustning och dess placering styr tillgänglighet och i viss mån attraktivitet. 

Bara utrustning för ett fåtal idrotter kan ta stort utrymme. I anläggningen bör det 
finnas utrymme för följande delar; inlämning, verkstad, utlåningsdel och mötesplats. 
I verkstaden kan det finnas ett extra rum med bollpump och en skridskoslip, 
arbetsbänk och verktygstavla. Tillgång till lager, personalutrymme och 
tvättmöjligheter är viktigt. 
Fritids banker runt om i Sverige har provat många placeringar och den bästa 
placeringen har visat sig vara centralt i absoluta centrum. Att placera Fritids banken 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

ao 

22 (25) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

på exempelvis en idrottsanläggning har inte visat sig framgångsrikt då man till 
största delen endast når de som redan har anledning att besöka anläggningen och 
därmed inte når de som har störst behov. Placeringen av lokalen för Fritids banken 
har i andra kommuner varit till exempel i arbetsmarknadsenheten, bibliotek, 
bostadsområden, cafe, egna lokaler, fritidsgårdar, föreningskansli, förskola, 
hjälporganisationer, HVB-hem, idrottsanläggningar, köpcentrum, matbutiker, 
museum, möbelsnickeri, park/ grönområde, skola, återbruk och 
återvinningscentraler. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har, i samarbete med lokalstrateg, försökt hitta 
lämpliga lokaler för verksamheten. I första hand har placering i redan kommunala 
lokaler för att minska lokalkostnaderna varit aktuella. Inget alternativ har dock 
ansetts fullgott ur samtliga perspektiv (tillgänglighet, storlek, placering, biytor). 
Kultur- och fritidsförvaltningen saknar även kompetens att ekonomiskt bedöma 
kostnad för eventuella åtgärder förbundna med nödvändiga anpassningar. 

Efter samråd med ordförande föreslås därför att nämnden tar hjälp av tekniska 
förvaltningen för att ta fram förslag på lokal för verksamheten inklusive kostnad. 

Arliga kostnader (exklusive lokalkostnad) 
Personalkostnader (1 heltidsanställd), 650 000 kronor 
Marknadsföringskampanjer, 50 000 kronor 
Transport av insamlat material, 30 000 kronor 
Arsavgift till Fritidsbanken Sverige, 5 000 kronor 
Materialinköp, 70 000 kronor 
Försäkring, 2 500 kronor 
Dator: 4 500 kronor 
Oförutsedda utgifter: 30 000 kronor 
Summa: 842 000 kronor 

Finansieringen ovan förutsätter ett samarbete med arbetsmarknadsinsatser eller 
omsorgsverksamhet utan lönekostnader för att sköta den dagliga verksamheten. Är 
detta inte möjligt måste budgeten revideras. 
Första året tillkommer också en uppstartskostnad beräknad till 300 000 kr 
till Skridskoslip, bollpump, arbetsbänk, hyllor, verktyg mm. 
Nämnden föreslås därmed att besluta att sända denna redovisning till 
kommunstyrelsen samt hemställa till tekniska förvaltningen och strategiska 
lokalförsörjningen att ta fram förslag på lokal för verksamheten inklusive kostnad. 
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Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Att inrätta en fritids bank kommer medföra positiva effekter för kommuninvånarna. 
Enligt studie säger 54% av låntagarna att de rör sig mer tack vare att de kan låna 
utrustning på Fritids banken. 42 % tror inte att de hade testat aktiviteten om de inte 
kunnat låna utrustning på Fritids banken och 38 % lånade mer utrustning än de 
hade planerat vid sitt senaste besök. 

Barnperspektivet 

Barn- och ungas möjligheter att få prova olika fysiska aktiviteter ökar genom 
fritidsbanken. Aven socialt utsatta barn kan ges möjlighet att pröva idrotter som 
annars inte är tillgängliga för dem. 

Skolors möjlighet att nyttja fritids banken inför friluftsdagar kommer medföra ökad 
möjlighet för alla barn att delta i aktiviteten. 

Miljökonsekvenser 

Fritidsbanken kommer medföra att fritidsmateriel används längre innan de slängs 
vilket medför en positiv miljöpåverkan genom återbruk. 

Facklig samverkan 

Facklig samverkan äger rum 6 december 2021 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämndens rambudget behöver tillföras 
1 142 000 kr för år 1 samt med 842 000 kr från år 2 och framåt. 

Enligt uppdrag 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Anders Rosengren 

F örvaltningschef 

Sänt till: 

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Lokalstrategen 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 60 

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2021 
enligt 6 kap. 9 § kommunallagen. 
Dnr: KLF 2022/160 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 

1. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässlehem AB under 2021 har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässleholm Miljö AB under 
2021 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för 
respektive bolag samt utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

3. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässleholm Industribyggnads 
AB med samtliga dess helägda dotterbolag under 2021 har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Kommunstyrelsen uppmanar det nybildade Hässleholms fibernät holding 
AB, och påminner övriga helägda kommunala aktiebolag, om att löpande 
inkomma med protokoll från bolagens styrelsemöten och bolagsstämmor. 
Protokollen ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § kommunallagen pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet är övergripande och styrelsen är inte skyldig 
att granska samtliga enskilda affårshändelser i bolagen. Granskningen ska dock vara 
tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som 
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helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit 
kompetensenlig. 

Om missförhållanden i verksamheten kunnat konstateras, är styrelsen skyldig att 
agera. 

Som underlag för kommunstyrelsens prövning föreligger följande handlingar: 

Bolagens årsredovisningar för 2021 

Lekmannarevisorernas granskning av respektive verksamhet 

Bolagsordningar, ägardirektiv och policy för Hässleholms kommuns 
aktiebolag 

Bolagens styrelseprotokoll som rapporterats in under året och anmälts till 
kommunstyrelsen 

Det kommunala ändamålet framgår av bolagens bolagsordningar, och där anges 
också att bolagen i tillämpliga delar ska följa de kommunalrättsliga principerna. 
Hässleholm Miljö AB:s och Hässleholms Industribyggnads bolagsordningar 
innehåller referenser till den gamla kommunallagen och behöver därför revideras. 

Utifrån informationen i ovan angivna handlingar samt den uppsikt som 
kommunstyrelsen genom sitt arbetsutskott utfört under året i form av uppföljningar 
och dialog med bolagen samt bolagens redovisningar i kommunstyrelsen föreslås 
kommunstyrelsen besluta att verksamheten i Hässleholms kommuns helägda 
aktiebolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Vad gäller bolag där kommunen äger mindre än 10 % bedöms inte 
kommunstyrelsen ha en sådan relation till bolaget att den uppsiktsplikt som avses i 6 
kap. 9 § kommunallagen kan genomföras och dessa bolag prövas därför inte i detta 
ärende. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige - anmälan 
Samtliga helägda kommunala aktiebolag 
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Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2021 
enligt 6 kap. 9 § kommunallagen. 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut:  

1. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässlehem AB under 2021 har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för bolaget samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

2. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässleholm Miljö AB under 
2021 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen för 
respektive bolag samt utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

3. Kommunstyrelsen finner att verksamheten i Hässleholm Industribyggnads 
AB med samtliga dess helägda dotterbolag under 2021 har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag samt utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Kommunstyrelsen uppmanar det nybildade Hässleholms fibernät holding 
AB, och påminner övriga helägda kommunala aktiebolag, om att löpande 
inkomma med protokoll från bolagens styrelsemöten och bolagsstämmor. 
Protokollen ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § kommunallagen pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

Hässleholms 
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befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet är övergripande och styrelsen är inte skyldig 
att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolagen. Granskningen ska dock vara 
tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som 
helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit 
kompetensenlig. 

Om missförhållanden i verksamheten kunnat konstateras, är styrelsen skyldig att 
agera.  

Som underlag för kommunstyrelsens prövning föreligger följande handlingar: 

- Bolagens årsredovisningar för 2021 

- Lekmannarevisorernas granskning av respektive verksamhet 

- Bolagsordningar, ägardirektiv och policy för Hässleholms kommuns 
aktiebolag 

- Bolagens styrelseprotokoll som rapporterats in under året och anmälts till 
kommunstyrelsen 

Det kommunala ändamålet framgår av bolagens bolagsordningar, och där anges 
också att bolagen i tillämpliga delar ska följa de kommunalrättsliga principerna. 
Hässleholm Miljö AB:s och Hässleholms Industribyggnads bolagsordningar 
innehåller referenser till den gamla kommunallagen och behöver därför revideras.  

Utifrån informationen i ovan angivna handlingar samt den uppsikt som 
kommunstyrelsen genom sitt arbetsutskott utfört under året i form av uppföljningar 
och dialog med bolagen samt bolagens redovisningar i kommunstyrelsen föreslås 
kommunstyrelsen besluta att verksamheten i Hässleholms kommuns helägda 
aktiebolag varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  

Vad gäller bolag där kommunen äger mindre än 10 % bedöms inte 
kommunstyrelsen ha en sådan relation till bolaget att den uppsiktsplikt som avses i 6 
kap. 9 § kommunallagen kan genomföras och dessa bolag prövas därför inte i detta 
ärende. 
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Styrelsen och verkställande direktören för Hässleholm Miljö AB, organisationsnummer 556555-
0349, avger följande Ars- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Ars- och hållbarhetsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående 
år. 

F ö rv a It ni n g s ber ätt e Is e 

Information om verksamheten 
Hässleholm Miljö AB, organisationsnummer 556555-0349, är ett helägt kommunalt aktiebolag 
till Hässleholms Kommun. I början av år 2021 fusionerades Hässleholm Miljö AB med det 
helägda dotterbolaget, Hässleholms Vatten AB. 

Bolagets styrelse utses av Kommunfullmäktige i Hässleholms Kommun. Företrädare för bolaget 
och dess styrelse genomför löpande planerings- och uppföljningssamtal med ägaren om 
verksamhetsfrågor och ekonomi. 

Verksamheten styrs genom ägardirektiv och verksamheten i Hässleholm Miljö AB omfattar tre 
uppdrag: Renhållning, Allmän VA-försörjning och Energi. 

Renhållningsuppdraget innebär att vi samlar in hushållsavfall vid fastighet och via våra sex 
återvinningscentraler samt att vi behandlar hushållsavfall och verksamhetsavfall på vår 
avfallsanläggning, Hässleholms Kretsloppscenter (HKC). Det som inte kan behandlas genom 
olika former av material- eller energiåtervinning förvaras därefter i någon av våra deponier på 
HKC. På HKC mottas även avfall från externa parter. 

Verksamheten för allmän VA-försörjning innebär att dricksvatten produceras i våra 15 
vattenverk och spillvatten (avloppsvatten) renas i våra 15 reningsverk. Biogas produceras av 
restprodukter från avloppsreningsverket i Hässleholm. 

Energiverksamheten består i dagsläget av produktion och distribution av fjärrvärme i 
Hässleholm och Tyringe. Bränslet utgörs av avfall och biobränsle varav en ytterst liten andel är 
bioolja. Även en mindre mängd el tillverkas och används i verksamheten. 

Genom informationsinsatser bidrar bolaget också till att medborgare och verksamheter får ökad 
kunskap om energi- och resurseffektivitet, samt vattenkvalitet med särskilt fokus på minskad 
mängd mikroplaster och läkemedelsrester i avloppsvattnet. 

Kommunen vill genom sitt ägande av Hässleholm Miljö AB kunna integrera och utveckla 
energi-, avfalls- och VA-verksamheten i kommunen samt medverka i utvecklingen av ett 
hållbart samhälle. Bolaget ska satsa på utveckling av miljövänlig energiproduktion och 
energidistribution för att därigenom bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 
Effektivitet, miljöhänsyn och hög leveranssäkerhet ska gå hand i hand. Bolaget har en 
hög miljöprofil och arbetar aktivt för en kretsloppsanpassad och resurssnål 
avfallshantering samt en miljömässigt hållbar utveckling i linje med EU:s avfallshierarki. 

Bolaget har sitt säte i Hässleholm och bedriver verksamhet inom Hässleholms 
Kommun. 

v~,rt 
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Hässleholm Miljö, framöver HMAB, omfattas av lagkravet om obligatorisk 
hållbarhetsrapportering enligt ÅRL 6 kap 10§. Hållbarhetsrapporten redovisas som en 
del av förvaltningsberättelsen och omfattar HMABs hela verksamhet, dvs de tre 
verksamhetsområden Renhållning, Allmän VA-försörjning och Energi. Företagets 
revisor har lämnat ett intyg att en hållbarhetsrapport har upprättats enligt lagkravet. 

Vår hållbara affärsmodell 
HMAB erbjuder lösningar inom vatten och avlopp, energi och renhållning samt arbetar 
proaktivt med kommunikation och information till kunder och kommuninvånare för att 
bidra till ett hållbart samhälle. Hållbarhet ska genomsyra hela verksamhet och vårt 
dagliga arbete. Hänsyn till miljö och klimat liksom social och ekonomisk hållbarhet ska 
vägas in vid planering och i alla beslut. 

Genom sponsring av kultur, idrott och sociala projekt inom kommunen främjar vi social 
hållbarhet i vårt närområde och är med och bygger ett mer hållbart samhälle för 
kommande generationer. Vi är även drivande i frågor om hållbar utveckling i 
Hässleholms kommun och stöttar resten av koncernen i deras hållbarhetsarbete. 

Värdegrund, affärside, övergripande mål och vision 
Verksamheten i HMAB styrs av bolagsordning, ägarpolicy, ägardirektiv samt av 
styrelsen fastställd strategi och vision. Utifrån dessa styrdokument fastslår ledningen 
mål och verksamhetsplaner. 

Inför sammanslagningen av Hässleholms Vatten och HMAB sattes mål upp för det 
fusionerade bolaget som omfattar: gemensam organisation, gemensam vision och 
strategi, gemensam värdegrund, företagskultur samt varumärke. 

Under 2021 har arbetet för att nå dessa mål påbörjats och som en start har ett 
värdegrundsprojekt genomförts inom bolaget. Projektet har byggt på delaktighet och 
förtroende och involverat personal från samtliga delar av verksamheten. Värdegrunden 
fastställdes av ledningsgruppen under september månad och därefter inleddes 
implementeringsfasen, som kommer fortsätta under 2022. 
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Fram tills att en gemensam vision i det fusionerade bolaget fastställts finns idag två 
visioner. Båda visionerna visar tydligt att verksamheten strävar efter och vill vara en 
viktig aktör för en hållbar utveckling. 

HMABs vision: 
"Tillsammans räddar vi världen lite varje dag". 

Hässleholms Vattens vision: 
"Hässleholms Vatten ska långsiktigt erbjuda friskt dricksvatten, arbeta aktivt för en ren 
miljö, vara en attraktiv arbetsgivare samt säkerställa vattentjänsterna för dagens såväl 
som framtida generationer." 

HMABs uppdrag 
"Bolaget ska erbjuda kommuninvånare och kunder moderna och kostnadseffektiva 
lösningar inom vatten och avlopp, energi och renhållning samt arbeta proaktivt med 
kommunikation och information, allt för ett hållbart samhälle". 

HMABs verksamhetside 
"Vi erbjuder våra kunder smarta lösningar inom energi- och miljöområdet. Med 
Hässleholm som bas bidrar vi med såväl engagemang som hög kompetens till 
utvecklingen av ett hållbart samhälle". 
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Under 2021 har det funnits två strategier; en för verksamhetsområde VA och en för 
resten av bolaget. Tidigt under 2022 kommer ett arbete påbörjas för att ta fram en 
strategi för VA-verksamheten så att den hänger ihop med den bolagsövergripande 
strategin. 

För att nå den framtida position som beskrivs in den bolagsövergripande strategin 
behöver vi fokusera på nedan strategiska prioriteringar under de kommande 3-5 åren. 

Vi utvecklar kundnära 

tjänster och service 

Strategier 

• Utwclda produkter och tjtlnster, i 

• egen regi eller tillsammans med andra 

som kunderna efterfrågar. 

• Erbjuda smarta och digitala funktioner 

f6r att kunna tillhandahilla 

kundanpassad service. 

• Professionell� tillm6te,glende och 

modernt kundbem6tande , alla led. 

6 
Vi effektiviserar & 

utvecklar våra 

produktionsmiljöer 

Strategier 

• Utveckla våra produktionsmiljöer för en 

god lönsamhet över tid. 

• Digitalisering i alla led. 

• Ökad intern kunskap och förståelse kring 

kostnader och behovet av lönsamhet för 

bolagets långsiktighet. 

Övergripande målsättningar 

Vi ökar vårt miljöfokus i 

hela bolaget 

Strategier 

• Klimat• och milj6nytta ska vagas In i alla 

beslut. 

• Hallbarhetsfokus och miljOhansyn ska 

identifieras i kommunicerbara nyckeltal 

för bolaget som helhet och inom 

bolagets samtliga verksamhetsomräden. 

• Utmana bolagets verksamhet g&llande 

energiförbrukning och resurser. 

Q 
Vi skapar en gemensam 

företagskultur 

Strategier 

• Stärka ledar- och medarbetarskap som 

speglar vårdegrunden . 

• Vidareutveckla organisationen så att 

den ger stod för tydliga uppdrag och 

gränssnitt 

För att kunna uppfylla det uppdrag som definierats i strategierna har övergripande mål 
tagits fram. Fram till dess att en gemensam strategi fastställts i det fusionerade bolaget 
finns olika målsättningar för VA-verksamheten och övriga bolaget. 

•" \\\/t 
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Målsättningarna har tagits fram utifrån beslutade fokusområden och strategiska 
prioriteringar. Målen kommer att följas upp årsvis från och med 2022. Under 2021 har 
ett nuläge inom varje målområde tagits fram. 

Målområde Målsättning Mätetal Långsiktigt Nuläge 2021 
mål 

Positiv trend för NKI* / SKI* / Alltid högre värde 

Kund kundnöjdheten NPS* än bransch- FJV företaq 79.5 
inom alla genomsnittet per FJV privat 71 
kundgrupper mätt område och HKC 100 

bättre än Renhållning 87.1 
föregående VA -

mätninQ. 
Andel återfört Plockanalys 

Miljö material ska öka %-enhet 1 % ökning/år av Hushållsavfall HMAB 
varje år, på så andel av mottagen 2021: 64% 
sätt förflyttar vi mängd (ton) avfall 
oss uppåt i som återförs i (Övrigt brännbart 
avfallstrappan** kretsloppet 60,9% + lnert/kattsand 

3,1%) 
överträffa 

Lönsamhet/ ägarens Investerings- 90 % 82 % 

Kostnads- lönsamhetskrav grad 

effektivitet 

RT% Minst 4% 1 %

Självkostnadsen 
heter ska bära Resultat +/- 0 -4 miljoner kronor
sina egna självkostnad 
kostnader. s-enheter

Resultat 18 miljoner kronor 
övriga 
enheter 

Engagerade 

Medarbetare medarbetare HME* Samlat HME*- Samlat HME*-index = 

som trivs och indikator index = 83 (skala 72 
bidrar till att 0-100)
utveckla 
företaQet. 

Förkortningar: 
*NKI = Nöjd Kund Index, SK/ = Svenskt Kvalitets Index, NPS = Net Promotor Score, RT = Räntabilitet,
HME = Hållbart medarbetarengagemang
**Vi använder mätetalet minskad mängd brännbart avfall tills vi kan mäta det övergripande målet.
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I Hässleholms Vattens vision och strategi som sträcker sig till och med 2022 är 
målsättningen en hållbar VA-försörjning utifrån ett flergenerationsperspektiv. Svenskt 
Vattens Hållbarhetsindex används som jämförelse vid måluppföljning: 
https://www.svensktvatten.se/globalassets/organisation-och
juridik/vass/hallbarhetsindex/svensktvatten hallbarhetsindex 2021.pdf 

Målsättningar för VA-verksamheten är: 

Hållbara tjänster för brukare (social hållbarhet) handlar om att brukarna skall känna 
sig trygga i att VA-verksamheten levererar ett hälsomässigt säkert dricksvatten med hög 
leveranssäkerhet och att man även klarar av att hantera krissituationer. Den långsiktiga 
hållbarheten upprätthålls med god VA-planering, som ser över vilka som har behov av 
tjänsterna. Brukarnas nöjdhet mäts regelbundet och problem möts med åtgärder. 

Miljömässig hållbarhet (ekologisk hållbarhet) handlar om att uppfylla miljökrav, 
hantera näringsämnen och energi på ett hållbart sätt och långsiktigt skydda vattnet som 
resurs. 

Hållbara resurser (ekonomisk hållbarhet) innebär att verksamheten kan säkerställa 
sina uppgifter både nu och i framtiden. Att ledningsnät förnyas, anläggningar har den 
status och kapacitet som krävs och att organisationen har den personal som erfordras 
idag samtidigt som beredskap finns att trygga kompetensförsörjningen för framtidens 
utmaningar. Detta ska ske med en ekonomi i balans. 

<s -
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Under 2019 och 2020 har ett arbete genomförts för att ta fram hållbarhetsmål för 
verksamheten med utgångspunkt i Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar 
utveckling. Arbetet resulterade i att fem av de globala målen prioriterades. Dessa 
ansågs vara väsentliga utifrån verksamhetens art och dess påverkan på hållbar 
utveckling. Utifrån de fem globala målen har tio fokusområden definierats inom vilka 
HMAB kommer att fokusera sitt hållbarhetsarbete. 

Arbetet har skett i grupper med representanter och sakkunniga från olika delar av 
verksamheten och inkluderat utbildningsinsatser, workshops och analyser gjorda av 
externa aktörer. Bolagets prioriterade hållbarhetsmål och fokusområden godkändes av 
ledningsgruppen i maj 2020. Under 2021 har hållbarhetsmålen brutits ner i mätbara 
nyckeltal samt aktiviteter och integrerats i verksamhetsplanerna inom hela bolaget. 
Detta är ett arbete som kommer att utvecklas under 2022. 

HMABs hållbarhetsfokus 

12 
HÅLLBAR 
KONSUMTION
OCHPROOIICTIIJl 

00 

Rent Vatten och sanitet 

Fokusområde: 
Vi effektiviserar vattenanvändningen. 
Vi förbättrar vattenkvaliteten. 

Hållbar Energi för alla 

Fokusområde: 
Vi energieffektiviserar. 
Vi ökar produktionen av förnyelsebar energi. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Fokusområde: 
Vi uppnår högre ekonomisk produktivitet samtidigt som vi minskar 
resursåtgång och miljöpåverkan. 
Det finns mångfald på våra arbetsplatser. 
Vi har anständiga arbetsvillkor för alla oavsett kön, sexuell läggning, 
ursprung, ålder och funktionsvariation. 
Hållbar konsumtion och produktion 

Fokusområde: 
Vi är resurseffektiva, minskar avfallet, speciellt matsvinn, och ökar 
återanvändning och återvinning av material. 
Vi avgiftar kretsloppet. 

Bekämpa klimatförändringarna 
Fokusområde: 
Vi har positiv inverkan på klimatet. 

7 H4UBAR rw~ 
FOUl.l.A 
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OCH EKONOMISK 
TILLVAXT 
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Hållbarhet är en integrerad del i alla styrande dokument, så som bolagets verksamhetside, 
ägardirektiv, bolagsordning, visioner samt strategier. Här beskrivs hur bolaget ska bidra till 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet genom sin verksamhet. Ägaren och styrelsen har 
höga ambitioner vad gäller bolagets miljöprestanda och bidrag till ett hållbart samhälle. 
Enhetschefen för Teknik och Utveckling har ansvar för det strategiska interna 
hållbarhetsarbetet och är sammankallande för det hållbarhetsråd, bestående av 
medarbetare från olika avdelningar och funktioner inom HMAB, som startade 2019. 
Sedan 2019 har bolaget också en hållbarhetscoach som främst stöttar och bidrar till att 
utveckla hållbarhetsarbetet inom olika delar av kommunkoncernen. Genom att erbjuda 
kunskap, coaching och verksamhetsutveckling till kommunens verksamheter hjälper vi 
dem att minska sin klimatpåverkan. 

Hållbarhetsrådets uppdrag är att driva och stödja implementering av strategiskt 
hållbarhetsarbete inom HMAB och ska vara en rådgivande funktion inom hållbarhet 
gentemot styrelsen, ledningsgruppen, cheferna och medarbetarna. Rådet ska identifiera 
och synliggöra goda exempel samt föreslå åtgärder för ledningsgruppen att besluta om. 
I våra verksamhetsplaner som tas fram årligen finns från och med 2021 mätbara mål 
och tillhörande aktiviteter kopplade till våra fem prioriterade hållbarhetsmål. Dessa följs 
upp varje tertial. Årligen görs också från och med i år en hållbarhetsrapport som 
inkluderas i företagets årsredovisning. 

Vårt miljöansvar 
Vår verksamhet är uppbyggd för att skydda miljön och vi arbetar med miljöfokus inom 
samtliga affärer. Vi tar hand om avfall på ett miljösäkert sätt, erbjuder fjärNärme med 
produktion från förnyelsebara energikällor samt producerar och hanterar vatten på ett 
sätt som värnar om människor och natur. 

En strategisk prioritering för de kommande åren är ökat miljöfokus i hela bolaget och att 
klimat- och miljönytta ska vägas in i alla beslut. 

Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö och människors hälsa är följande: 

• Utsläpp till vatten
• Utsläpp till luft från avfalls- och bränslerapporter samt rökgaser
• Buller
• Luktstörningar till närområdet
• Påskyndad avrinning till följd av dränering och hårdgjorda ytor
• Transporter till och från anläggningarna

Inom vårt miljöansvar har vi valt att fokusera på frågor som vatten, energi, 
resurseffektivitet och avfallshantering samt klimat, vilket bidrar till globala målen 6, 7, 12 
och 13. 
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Vår verksamhet och våra anläggningar är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt 
miljöbalken och vi arbetar ständigt för att minimera påverkan på miljön och människors 
hälsa. En mer detaljerad beskrivning finns under Tillstånds- eller anmälningspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken sid 33. 

Vårt miljömässiga hållbarhetsarbete styrs av våra tillstånd samt Strategi 2030, bolagets 
miljöpolicy och riktlinjer för olika delar av verksamheten. 

Årligen lämnar vi miljörapporter för våra olika anläggningar till våra 
tillståndsmyndigheter. Vi rapporterar även till Naturvårdsverkets nationella statistik. 

Årligen tas också ett klimatbokslut fram med hjälp av en extern aktör. Klimatbokslutet 
fungerar som ett underlag för att vidta åtgärder som minskar vår klimatpåverkan. 2021 
års klimatbokslut omfattar våra verksamheter energi och renhållning. Från och med 
2022 kommer det även att omfatta vår VA-verksamhet. 

Under 2021 har vi arbetat med att införa ett miljöledningssystem för vår tillståndspliktiga 
fjärrvärmeverksamhet, vilket också är ett sätt att strukturera och följa upp vårt 
miljöarbete. Miljöledningssystemet tas i drift i början av 2022. 

Rent Vatten och sanitet 
F okusom råden: 
Vi effektiviserar vattenanvändning 
Vi förbättrar vattenkvaliteten. 

Vi arbetar kontinuerligt för att säkra och utveckla drift och leverans så att kommunens 
behov av VA-tjänster fungerar nu och i framtiden. Vår målsättning är att hitta långsiktiga 
lösningar och för att effektivt kunna göra det måste samtliga medarbetare vara delaktiga 
i det dagliga och långsiktiga arbetet med att minimera oplanerade störningar. 

Effektivisera vattenanvändningen 
Under 2021 har vi arbetat för att effektivisera vattenanvändningen i bolaget framför allt 
genom att kartlägga och spåra läckage i våra nät. Under året följande åtgärder 
genomförts: 

I vårt fjärrvärmenät sker mätningen med drönare och underlagen används i kommande 
underhållsarbeten. 

I våra VA-nät undersöker vi olika läcksökningsmetoder och under 2021 har 
flödesmätare satts ut i våra kransorter. Resultaten används som underlag vid felsökning 
i nät och pumpstationer. 

I projektet Digitala verktyg för läckagesökning dricksvatten har olika metoder undersökts 
under året i syfte att implementera ett system för digital läcksökning av 
dricksvattennätet. Under 2022 kommer en pilotstudie att inledas i Tyringe där det finns 
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stora utmaningar att på ett traditionellt sätt genomföra läcksökning. Genom att anamma 
smart teknik bidrar projektet till att minska läckage av dricksvattnet över tid. 

Förbättra vattenkvaliteten 

I vårt arbete med att förbättra vattenkvaliteten har vi arbetat med att minimera utsläpp 
av orenat avloppsvatten, inte minst genom att bygga ut och modernisera 
avloppsreningen. Samtidigt har vi arbetat förebyggande genom uppströmsarbete för att 
hindra utsläpp av oönskade ämnen till avloppsnätet. Under året har följande åtgärder 
genomförts: 

• En ny infiltrationsanläggning har byggts i Röke för att öka fosforreduktionen av
avloppsvattnet före det når grundvattnet. Då vi återför renat avloppsvatten till
grundvattnet så bidrar vi indirekt till god kvantitativ grundvattenstatus.

• Fortsatt dialog med industrier och verksamhetsutövare i kommunen kring utsläpp
till det kommunala ledningsnätet. Då reningsverket är dimensionerat för ett
avloppsvatten av hushållskaraktär innebär avvikande halter och ämnen risker för
reningsprocesser. Industrier och verksamhetsutövare kan behöva se över sina
processer innan de släpper ut avloppsvatten till den allmänna ledningen som går
till det kommunala reningsverket.

• En åtgärdsanalys på lakvattensystemet i Vankiva har genomförts för att minska
negativ miljöpåverkan på omgivande vatten och mark.

• Fortsatt dupliceringsarbete enligt den långsiktiga förnyelseplanen. Genom att
kontinuerligt bygga bort kombinerade ledningar kan dagvatten och avloppsvatten
separeras och vi undviker utspädning. Mycket av arbetet har koncentrerats till
stadsdelen Väster i Hässleholm under 2021 där även ett nytt dagvattenmagasin
byggts för att minska risken för framtida källaröversvämningar.

• Minskning av tillskottsvatten (annat vatten som inte hör hemma i
spillvattenledningen som exempelvis nederbörd, grundvatten mm) genom
renovering av pumpstationer och tätning av ledningsnätet. Med hjälp av relining
teknik skapas ett nytt rör inuti det gamla, vilket innebär kan vi renovera och täta
befintliga ledningar utan att behöva gräva.

När det kommer till att förbättra vår reningsteknik har följande aktiviteter genomförts: 

• Analys av slamhantering för att undersöka hur vi kan förbättra hanteringen av
slam från enskilda avlopp och i förlängningen skapa ett cirkulärt flöde för alla
material inom bolaget.

• Utredning av lakvattensystemet i Vankiva för att identifiera behov av nya
reningssteg i lakvattensystemet för att rena nya typer av föroreningar.

• Fortsatt medverkan i länsstyrelsens utredning om hur väl Vinslöv, Sösdala och
Hässleholms avloppsreningsverk renar läkemedelsrester. Rapporten färdigställs
under 2022.

• Samarbete med stadsbyggnadskontoret så att planarbete bidrar till effektivare,
förebyggande vattenhantering och förbättrad vattenkvalitet, särskilt när det
kommer till dagvatten.
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Under sommaren 2021 medverkade vi i Svenskt Vattens kampanj Hållbar 
vattenanvändning. Totalt samverkade 110 kommuner och VA-bolag för att öka 
medvetenheten om att vi behöver spara på vårt vatten. I Hässleholm syntes kampanjen 
på busskurer, sopbilar, i våra sociala medier och på våra hemsidor. 

Hållbar Energi för alla 
Fokusområden: 
Vi energieffektiviserar 
Vi ökar produktionen av förnyelsebar energi 

HMAB producerar, distribuerar och säljer energi i form av fjärrvämre och el. 
Produktionen baseras så långt som möjligt på lokala energislag. 

Vi producerar i nuläget solenergi i liten skala, något som vi vill utöka framöver då det är 
en förnybar energikälla. Under 2022 kommer en utredning om att placera solceller på 
den gamla deponin i Vankiva att inledas. Även på vår anläggning för behandling av 
oljehaltigt vatten (OP2) görs förberedelser för att om möjligt kunna placera solceller där. 

En viktig del i arbetet mot hållbar energi för alla är att energieffektivisera. Därför arbetar 
vi med detta både inom bolaget och ute hos våra kunder. 

Energieffektivisering 
Under året har fokus legat på energieffektivisering både inom bolaget samt hos våra 
kunder vilket även bidrar till mål 8 och fokusområdet om att uppnå högre ekonomisk 
produktivitet samtidigt som vi minskar resursåtgång och miljöpåverkan. Under året har 
vi: 

• Fortsatt arbetet med att minska värmeförluster i vårt fjärrvärmesystem i
Hässleholm och Tyringe. En mätvärdesutredning har inletts för att bland annat
kunna analysera, förbättra och utveckla HMABs fjärrvärmeproduktion och nät.

• Tagit fram en ny prismodell för företagskunder inom fjärrvärme som bidrar till
ökad energieffektivitet hos våra kunder.

• Hjälpt privatkunder att optimera sin fjärrvärmecentral med hjälp av vårt
trygghetsavtal.

• Fortsatt arbetet med att minska tillskottsvatten i vårt VA-nät. Mindre vatten
behöver då pumpas och renas vilket sparar energi både på reningsverk och
pumpstationer ute på nätet

• Bidragit till kommunens energiplanering. Genom samarbete, framtagning av
information och material samt inspiration hjälper vår hållbarhetscoach kommunen
med dessa frågor.

Egenproducerad energi 
Vi strävar hela tiden efter att öka andelen egenproducerad energi inom bolaget. Tack 
vare den kraftvärme som vi producerar är flera av våra anläggningar självförsörjande på 
värme och el. Överskottet skickas ut på elnätet. 
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På värmeverket i Hässleholm omvandlas ånga till el via en turbin på vår 
samförbränningspanna som eldar en utsorterad fraktion av hushållsavfall. På så vis kan 
vi förse anläggningen med värme och el. 

I Vankiva utvinner vi gas från den gamla deponin som omvandlas till energi vilken förser 
anläggningen med värme och elektricitet. Under 2021 har förtätning av brunnar för uttag 
av gas genomförts för att skapa ett stabilare uttag av deponigas vilket minskar risken för 
driftstörningar och minskar belastningen på elnätet. 

På reningsverken i Hässleholm och Vinslöv utvinns energi genom rötning av slam. Den 
egenproducerade energin täcker en tredjedel av elförbrukningen samt cirka 80 % av 
uppvärmningen på Hässleholms reningsverk. 

12 IIÅI.I.BAJIKONSIJMTI(lj 
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Hållbar konsumtion och produktion 
Fokusområden: 
Vi är resurseffektiva, minskar avfallet, speciellt matsvinn, och ökar 
återanvändning och återvinning av material. 
Vi avgiftar kretsloppet. 

På HMAB bidrar vi till en hållbar produktion när vi ser till att material återvinns. Tack 
vare fyrfackskärlen är det lätt för våra kunder att sortera avfall hemma för den som bor i 
hus. Men det är få material som går att återvinna hur många gånger som helst. Hållbar 
konsumtion och produktion handlar framför allt om att förändra konsumtionsmönster så 
att mindre avfall och klimatutsläpp uppstår från första början. Att informera om hållbar 
konsumtion och produktion utgör en del i vårt skolprojekt Energismart som riktar sig till 
årskurs 7-9. Detta finns också alltid med på agendan när vi tar emot studiebesök. 

För att klättra i avfallstrappan arbetar vi för ökad avfallsminimering, återbruk, återvinning 
och sorteringsgrad. Under 2021 har fokus legat på samarbete inom bolaget samt inom 
kommunkoncernen. 

Sedan 2019 har HMAB deltagit i framtagandet av en ny Resursoptimeringsplan (ROP) 
för Hässleholms kommun. Resursoptimeringsplanen är hela kommunens strategiska 
plan i avfallsfrågor och är ett viktigt verktyg för att driva kommunens utveckling inom 
avfallshantering framåt. Under året har förslaget skickats ut på samråd och under 2022 
tas beslut i kommunfullmäktige. 



Hässleholm Miljö AB 

Org.nr 556555-0349 

Resurseffektivisering och avfallsminimering 
En viktig del i arbetet för att vara resurseffektiv och minska avfallet är att öka 
utsorteringsgraden. Under året har vi genomfört en rad åtgärder: 

14 (57) 

• Vi har fortsatt vårt arbete med att minska plast i matavfallet hos våra kunder. Vi
har vidtagit åtgärder inom områden där vi upplevt att det behövts en förbättring.
Med hjälp av informationskampanjer och ökad avvikelserapportering kan vi nu se
att mängden plats minskat i den aktuella fraktionen.

• En plockanalys per leverantör av avfallsbränsle har genomförts för att ge oss en
nulägesbild av sorteringsgraden.

• Två återvinningsdagar har arrangerats på flerfamiljsområdet Gärdesvägen i
Hässleholm för att öka utsorteringen och främja återbruk samt komma till bukt
med problem rörande grovavfall. Under arrangemangen informerades de boende
om källsortering, erbjöds återbruk av barnkläder och man kunde lämna in
grovavfall, textilier och en hel del elektronik.

Vår strävan efter att minska mängden brännbart avfall hos såväl privat- som 
företagskunder har fortsatt och kommer från och med 2022 att mätas på en 
bolagsövergripande nivå. 

Källsortering i verksamheter och på evenemang 
I vår strävan efter att öka källsorteringen hos privata och kommunala verksamheter 
infördes under året märkningen Atervinnande verksamhet. Märkningen är en möjlighet 
för verksamheter att visa att de sköter sin återvinning och att det aktivt arbetar med att 
förbättra källsortering, hushållande av naturresurser och minskad miljöbelastning. Vi 
arbetar sedan tidigare med att ta fram åtgärdsplaner och hjälpa företag att bli bättre på 
att källsortera, men med märkningen kan vi arbeta mer strukturerat och förhoppningsvis 
skapa mer engagemang och stärka vårt varumärke. 

Som en del i vårt sponsringsarbete erbjuder vi källsortering på arrangemang i 
kommunen. Under 2021 året har vi sponsrat fyra olika arrangemang genom att ställa ut 
kärl och miljöstationer så att det avfall som uppkommer kan sorteras. Efter genomfört 
arrangemang ser vi till att avfallet hämtas och behandlas. 

Arrangemang som sponsrats genom källsortering under 2021: 
• Kalvinknatet
• Tävling på Hässleholms Discogolfspark
• Hässleholmsloppet
• Knattekampen (brottartävling)

Avgiftning av kretsloppet 
Kärnan i verksamheten som bedrivs på HKC är avgiftning av kretsloppet genom 
mottagning och behandling av förorenat avfall. För att kontinuerligt kunna hantera 
avfallet på det miljömässigt mest fördelaktiga sättet måste HKC möta framtidens 
volymökningar och föroreningsnivåer i avfall genom att utveckla och förbättra 
behandlingsmetoder och hantering av inkommande avfall. Målsättningen är därför att 
optimera befintlig eller implementera minst en ny behandlingsmetod för avfall, varje år. 
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• Tillsammans med miljöförvaltningen har ett projekt genomförts för att säkerställa
att olje- och dieselföroreningar från våra abonnenter inte når vårt dagvatten eller
våra avloppsreningsverk och därmed inte heller våra sjöar och vattendrag.

• En informationskampanj rörande vad som får spolas ner i avloppet och hur man
undviker "fulspolning" har genomförts för att avgifta kretsloppet och förbättra
vattenkval it eten.

• Ett försök att minska mängd matavfall och fett från våra abonnenter till
avloppsreningsverket i Hästveda har gjorts. Fett i ledningar leder till ökad mängd
skadedjur och risk att fettet härdar, ledningar går sönder och orenat
avloppsvatten läcker ut.

Bekämpa klimatförändringarna 
F okusom råden: 
Vi har positiv inverkan på klimatet. 

I våra fjärrvärmeverk producerar vi klimatsmart energi. Genom att använda rester från 
skogsavverkning, spillvärme från industrin och utsorterat brännbart avfall som bränsle 
tar vi tillvara på resurser som annars skulle gått förlorade. Men som energiföretag står vi 
för en relativt stor klimatpåverkan i jämfört med många andra verksamheter. Samhällets 
energiproduktion tillsammans med alla transporter står nämligen för merparten av våra 
utsläpp av växthusgaser. 

Klimatbokslut 
Trots detta framgår det i vårt klimatbokslut för 2021 att utsläppen är lägre med HMABs 
verksamhet än utan. Resonemanget bygger på att utsläpp undviks eftersom 
beräkningarna i klimatbokslutet även tar hänsyn till hur HMABs verksamhet påverkar 
samhället i stort. De grundläggande nyttigheter som produceras av HMAB och som 
efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el och avfallsbehandling kommer att 
efterfrågas oavsett om HMAB finns eller inte. Hela klimatbokslutet för 2021 kan läsas i 
sin helhet på hassleholmmiljo.se. 

Uträkningarna i klimatbokslutet baseras på ett stort antal enskilda utsläpp, tillförda och 
undvikna. Följande utsläpp från HMABs verksamhet bidrar till negativa klimatpåverkan 
(avser energi och renhållning då dessa delar ligger till grund för Klimatbokslutet): 



Hässleholm Miljö AB 
Org.nr 556555-0349 

Tillförda utsläpp 

16 (57) 

• Direkta skorstensutsläpp från förbränning av avfall. Större delen av avfallet
består av förnyelsebart avfall som inte ger upphov till en klimatpåverkan. Men
delar av bränslekrosset som t.ex. plast är till huvuddelen tillverkade av fossil olja
och ger därmed ett tillskott av fossil koldioxid.

• Metanutsläpp från egen deponi. HMABs egen deponi har utsläpp av metan från
sådant material som tidigare deponerats och nu gradvis bryts ned.

• Hjälpel för driften av anläggningarna för el- och värmeproduktion samt övrig
elkonsumtion ger ett tydligt bidrag till klimatpåverkan.

• Uppströmsutsläpp för tillverkning och transport av kemikalier. För driften av
avfallsförbränningen så behövs flera olika kemikalier.

Tack vare HMABs verksamhet kan följande utsläpp undvikas (avser energi och 
renhållning då dessa delar ligger till grund för Klimatbokslutet): 

Undvikna utsläpp 
• Den alternativa avfallsbehandlingen för den avfallsmängd som energiutvinns på

HMAB är deponering. Energiåtervinning är ett betydligt bättre alternativ än
deponering ur klimatsynpunkt vilket medför att energiåtervinningen även bidrar till
undviken klimatpåverkan. Deponering av nedbrytbara avfallsfraktioner ger
utsläpp av metangas. I klimatbokslutets beräkningar ersätter energiåtervinningen
väl fungerade deponier (med gasinsamling) i Storbritannien.

• På motsvarande sätt som för energiåtervinningen så bidrar materialåtervinningen
till att deponering undviks. Antingen direkt om alternativet är deponering eller
indirekt om alternativet är energiåtervinning. Materialåtervinning som ersätter
energiåtervinning resulterar i att energiåtervinningskapacitet frigörs vilket
utnyttjas för import av brännbart avfall som annars hade deponerats.

• Materialåtervinningen ersätter även nyproduktion med jungfruligt material. HMAB
har en omfattande insamling av återvinningsmaterial och klimatnyttan från den
verksamheten är betydande. Detta gäller även för den metall som återvinns från
energiåtervinningens bottenaska.

• All uppvärmning av bostäder och lokaler ger en klimatbelastning. Den alternativa
individuella uppvärmningen som har studerats i klimatbokslutet är ur
klimatsynpunkt en mix av bra alternativ. Trots detta kan betydande utsläpp
undvikas med fjärrvärme.

• Elproduktionen i det nordeuropeiska kraftsystemet är känd för att ge ett relativt
stort bidrag till klimatpåverkan. Genom att HMAB producerar och säljer el till
elsystemet kan man undvika alternativ produktion för denna mängd el.
Klimatpåverkan från den alternativa elproduktionen har dock minskat stadigt och
kommer troligen fortsätta att minska. Detta medför att den relativa klimatnyttan
för HMABs elproduktion har minskat något.
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Under 2021 har vi genomfört följande aktiviteter för att öka vår positiva inverkan 
på klimatet: 

• Sedan 2020 deltar HMAB i projektet Baltic Phytoremediation (BAPR). Målet med
projektet är att öka användningen av grön teknik för att minska utsläpp av
föroreningar. Metoden heter Fytoremediering och använder växters naturliga
förmåga att ta upp, omvandla eller stabilisera ämnen för att sanera föroreningar.

• På Hässleholms Kretsloppscenter har arbetet med en ny rangergård inletts för att
minska transporterna på området. Framöver ska även våg finnas i samtliga
lastmaskiner och dumpers för att minska transporter på området.

• En ny miljöanpassad fordonspolicy som omfattar hela bolaget har tagits fram där
det framkommer att målsättningen är att alla fordon drivs till hundra procent
fossilfritt.

• Inom vår renhållningsaffär har vi fortsatt att arbeta för en mer effektiv
insamlingslogistik där vi undersökt klimatanpassade produkter och digital teknik. I
förlängningen ska vi kunna tömma där det behövs och inte som nu med fasta
dagar, vilket drar ner på transporter och minskar antal tömningar för kund. Det
leder i sin tur till att vi kan nyttja våra fordon mer effektivt.

• En mötespolicy har tagits fram i syfte att effektivisera bolagets möten och lyfta
fram de miljöfördelar som distansmöten medför, samt få fler att känna sig
bekväma med distansmöten.

Modernisering samt införande av miljöledningssystem 
Inom vår fjärrvärmeaffär har vi fortsatt att arbeta för att få fler att värma sina lokaler med 
fjärrvärme. Vi har fortsatt moderniseringen av våra produktionsanläggningar så att vi 
över tid kan minska verksamhetens skadliga utsläpp samt förbrukningen av olika 
resurser såsom vatten, el och bränslen. 

Ett fokusområde under 2021 har varit att vi fortsatt utvecklingen av våra arbetssätt och 
rutiner samt att införa ett miljöledningssystem i den tillståndspliktiga 
fjärrvärmeverksam heten. 

Inom HKC har fokus legat på att utveckla egenkontroll och rutiner/instruktioner för att 
säkerställa ett gemensamt arbetssätt i väntan på ett ledningssystem. 

Vårt ekonom i ska ansvar 

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att 
slita på naturresurser eller människa. På HMAB innebär ekonomiskt ansvar att vi över 
tid ska säkerställa en finansiellt stabil verksamhet för ägare, kunder, kommuninvånare 
och medarbetare. På så sätt kan vi genomföra de investeringar som krävs för att vi 
även i framtiden ska kunna erbjuda kommuninvånare och kunder moderna och 
kostnadseffektiva lösningar inom vatten och avlopp, energi och renhållning samt arbeta 
proaktivt med kommunikation och information. Det gör också att vi även fortsättningsvis 
kan erbjuda en bra arbetsplats för våra anställda och attrahera nya medarbetare. 
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I nuläget prioriterar vi följande strategier för att nå långsiktig ekonomisk hållbarhet: 
Utveckla produktionsmiljöerna för en god lönsamhet över tid. 
Öka den interna kunskapen och förståelsen kring kostnader och behovet av lönsamhet 
för bolagets långsiktighet. 

Vårt ekonomiska ansvar bidrar främst till det globala målet nummer 8 där vårt 
fokusområde är följande: 

8 ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVAXT 

111 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Fokusområde: 
Vi uppnår högre ekonomisk produktivitet samtidigt som vi minskar 
resursåtgången och miljöpåverkan. 

Det ekonomiska hållbarhetsarbetet inom HMAB styrs av Hässleholms kommuns styrdokument 
samt Strategi 2030. En strategisk prioritering för de kommande åren är att öka miljöfokus i hela 
bolaget och att miljö- och klimatnytta ska vägas in alla beslut. I de bolagsövergripande målen 
mäts lönsamhet såväl som kostnadseffektivitet. Bolaget ska överträffa ägarens lönsamhetskrav 
samtidigt som självkostnadsenheter ska bära sig själva. Parallellt med detta ska kunskapen och 
förståelsen kring behovet av lönsamhet för bolagets långsiktighet öka inom bolaget. 
I de senaste versionerna av styrdokumenten finns ett tydligare fokus på bolagets ekonomiska 
utveckling, särskilt ekonomisk effektivitet, utan att tumma på miljöhänsyn eller hållbar 
utveckling. 
En viktig del i vårt ekonomiska hållbarhetsarbete är god affärsetik och antikorruption, som 
säkerställs genom den affärsetiska policy som varit gällande sedan 2017. Under året har en 
policy för antikorruption tagits fram som kommer att börja gälla under 2022. 

Effektivisering och modernisering 
Under 2021 har vi arbetat med effektivisering och digitalisering inom samtliga affärer, 
men fokus har legat på en effektivare användning av våra produktionsanläggningar. Vi 
har även inlett ett arbete med att ställa tydligare klimatkrav i våra upphandlingar för att 
öka incitamentet hos våra leverantörer att agera på ett hållbart sätt. 

Inom vår fjärrvärmeaffär har moderniseringen av våra anläggningar fortsatt för att uppnå 
effektivare arbetsprocesser samt uppgradering av styrning och övervakningen av våra 
produktions- och behandlingsanläggningar genom ökad automatisk styrning. 

Under 2021 har vi påbörjat flera investeringar i syfte att minska vår miljöpåverkan. Vid 
vår fjärrvärmeanläggning i Tyringe investeras i utrustning med syfte att minska behovet 
av bioolja som bränsle vid hög- och låglast. Därutöver moderniseras styrutrustningen 
och övrig produktionsutrustning i syfte att öka effektiviteten och minska behovet av 
transporter till anläggningen. Under 2021 har användandet av vår nya ackumulator 
bidragit till att vi kunnat undvika bioolja i produktionen på anläggningen i Hässleholm. 

På Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva har vi liksom föregående år tagit emot stora 
mängder industriavfall. För att kunna ta emot större mängder oljeförorenat vatten och 
andra vätskor fortsätter vi att bygga ut vår behandlingsanläggning OP2. Jämför vi med 
2018 när utbyggnaden påbörjades, kan vi se att inkommande avfall ökat med 70%. 

Vi står inför stora utmaningar inom vår VA-verksamhet och vi har kommit till en punkt 
�. 
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där vi måste öka kapaciteten och anpassa anläggningarna efter nya krav. Underhåll och 
utveckling av verksamheten har varit eftersatt, en situation som delas med många av 
Sveriges kommuner. De närmsta 20 åren kommer våra vattenverk, avloppsreningsverk 
och vårt ledningsnät att behöva uppgraderas och förnyas för att möta framtida krav 
vilket kommer att kräva stora investeringar. Vi har också stora behov av att förnya och 
modernisera de tillstånd inom vilka vi verkar. 

Inom vår renhållningsaffär har vi genom många mindre åtgärder skapat en ekonomisk 
hållbarhet med bibehållen miljöhänsyn. Resultatet av arbetet är att renhållningsaffären 
nu bär sina egna kostnader. 

Ökad kunskap 
Ett arbete med att öka den interna kunskapen och förståelsen kring kostnader och 
behovet av lönsamhet för bolagets långsiktighet har påbörjats, framför allt inom vår 
fjärrvärmeaffär. Här är återkopplingen och informationen om verksamhetens status, 
viktiga mål, större projekt och förbättringsområden till alla medarbetare inom 
verksamhetsområdet viktiga beståndsdelar. Arbetet fortsätter under 2022. 

Taxor och prismodell 
Under året har vi arbetat fram en ny prismodell för företagskunder som har fjärrvärme. 
Den nya prissättningen speglar våra kostnader bättre och större vikt läggs på 
effektutnyttjandet vilket ska leda till att vi minskar vårt behov av produktion på 
effektnivåer där vår produktion skapar onödigt stor miljöpåverkan. Den nya prismodellen 
träder i kraft sommaren 2022. 

Ett arbete med att se över vår befintliga VA-taxa har inletts och kommer att fortsätta 
under 2022. Även ett arbete med att revidera Renhållningsföreskrifterna och att 
omarbeta Renhållningstaxan, påbörjades under hösten 2021. 

Vårt sociala ansvar 

HMABs sociala hållbarhetsarbete berör våra medarbetare och kunder, men 
också invånarna i Hässleholms kommun som nås genom vår samhällsviktiga 
verksamhet, vårt kundbemötande och vårt-samhällsengagemang i form av samarbeten 
och sponsring. 

Det sociala hållbarhetsarbetet inom HMAB styrs av Strategi 2030, bolagets 
värdegrund och varumärkesplattform, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt olika 
policydokument. 

Vårt sociala ansvar bidrar främst till det globala målet nummer 8 om anständiga 
arbetsvillkor. 

8 ANSTANDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVAXT 

11111 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Fokusområde: 
Det finns mångfald på våra arbetsplatser. 
Vi har anständiga arbetsvillkor för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, ursprung, ålder och funktionsvariation. 
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HMAB ska vara en attraktiv arbetsplats för alla. Vi strävar efter att ha engagerade 
medarbetare som trivs och bidrar till att utveckla företaget. Det handlar både om att 
behålla och utveckla våra befintliga medarbetare och att vara ett attraktivt val för 
potentiella nya medarbetare. Vi tror på ett ledarskap som bygger på respekt, tillit och 
förtroende. Som medarbetare ska du kunna påverka de frågor som är av vikt för ditt 
uppdrag och vara delaktig i gruppens mål. 

För att främja social hållbarhet och en säker arbetsmiljö lägger vi stor vikt vid frågor 
som kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och 
likabehandling. 

HMAB är på väg mot en generations- och kompetensväxling då många 
nyckelkompetenser närmar sig pensionsålder. Samtidigt väntar stora utmaningar inom 
vår VA-verksamhet som kräver rekrytering av nya medarbetare. Under 2021 har därför 
flertalet rekryteringar genomförts dels för att stärka upp inom VA, dels för att säkerställa 
en lyckad kompetensöverföring inför pensionsavgångar. 

Personalomsättn in 
7, 10 % + 0,39% 

,16 % 

Lansering av ny värdegrund 
Under 2021 har ett varumärkes- och ett värdegrundsarbete genomförts på HMAB med 
anledning av fusionen. Under hösten lanserades den nya värdegrunden som bygger på 
likabehandlingsprinciper och i syfte att förbättra det sociala klimatet: 

Framåtanda - Många söker sig till vårt bolag för att få vara med och utveckla något som 
är viktigt på riktigt. Med detta värdeord önskar vi uppmuntra utvecklingsfokus i alla 
grupper och medvetenhet kring varje enskild medarbetares delaktighet att vara med och 
driva in i framtiden. 

Omtänksamhet - Ett hjärtligt, omtänksamt och lyhört bemötande präglar alla våra 
relationer. Vi ska vara olika och bidra med olika saker, men på HMAB är allas 
människovärde lika högt. 

Tydlighet - vi identifierade att personalen i mångt och mycket efterfrågar mer ordning 
och reda. Vi har hög ambitionsnivå och förändringstakt i bolaget, vilket är anledningen 
att många söker sig till vårt meningsfulla bolag. Framöver ska vi bli bättre på att 
kommunicera syfte, mål, ansvarsfördelning och önskat resultat i varje enskilt projekt 
eller verksamhet. 

Under 2022 kommer vi fortsätta arbetet att öva och praktisera den nya värdegrunden 
med särskilda aktiviteter i alla grupper. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
HMAB har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som innebär att undersöka, riskbedöma, 
åtgärda och följa upp åtgärder inom arbetsmiljöområdet. 

~yanställda 2021 
g 

gångar2021 
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För att fånga upp eventuella risker i arbetsmiljön använder vi oss utav 
avvikelserapporteringssystemen ENIA och Kontrollerat. Här rapporteras händelser som 
följs upp av chefer och skyddsombud. Statistik följs upp vid varje skyddskommittemöte 
och hjälper oss att identifiera särskilda områden/moment som innebär större risker i 
arbetsmiljön samt se om en viss typ av risk finns i fler delar av bolaget. Framöver är 
målet att ha ett gemensamt system för avvikelserapportering. 

På HMAB har VD delegerat arbetsmiljöansvaret till verksamhetsområdescheferna som i 
sin tur delegerat vissa områden till enhetscheferna. För att cheferna ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag har de, via sin budget, viss ekonomisk möjlighet att 
bekosta arbetsmiljöåtgärder. Företagsledningen har också beslutat att samtliga chefer 
på HMAB ska ha minst en grundläggande utbildning inom arbetsmiljö, motsvarande 
grundkursen BAM (Bättre arbetsmiljö). 

På skyddskomittemöten samverkar arbetsgivaren och fackliga representanter kring 
arbetsmiljöfrågor och säkerställer att processerna för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) följs. Skyddskommitten ansvarar för att: 

Sätta och följa upp mål gällande både fysisk och psykosocial arbetsmiljö för hela 
bolaget. 
Bestämma fokusområden inför nästkommande års skyddsronder. Dessa delges 
cheferna som ansvarar för att boka in och genomföra skyddsronderna. Sedan hösten 
2019 görs även digitala skyddsronder med stöd av vårt avvikelsesystem ENIA. På så 
sätt får vi en mer strukturerad dokumentation och kan följa upp skyddsronderna på ett 
bättre sätt. 

Årligen görs en översyn av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. 

Eftersom 2021, liksom 2020, blev ett pandemiår har fokus i arbetsmiljöarbetet och för 
skyddsronderna legat på att minimera smittspridning och anpassa arbetsmiljön för 
utglesning och hemarbete för en del av personalen. 

Friska medarbetare 

Inom personalhälsa har betoningen legat på arbetsmiljö i allmänhet och psykosociala 
hälsofaktorer i synnerhet. HMAB har under 2021 säkerställt att lärdomar från pandemin 
lett till hållbara förändringar. Trots uppenbara baksidor, har hemarbetet och 
längre avstånd mellan kollegor främjat den digitala utvecklingen. Digitala möten sparar 
både tid och drivmedel. Att göra ställningstaganden kring struktur för möten som gäller 
även efter pandemin, tror vi kan bidra till effektivare arbetssätt och i viss mån även 
minskad miljöpåverkan. En mötespolicy har tagits fram och har nyligen börjat 
praktiserats. 

På HMAB erbjuds alla anställda en hälsokontroll vartannat år. Syftet med 
hälsokontrollen är att kartlägga hur medarbetaren upplever sin hälsa, arbetsmiljö och 
livsstil. Medarbetaren får insyn i sin egen hälsostatus, samt råd om och motiveras till 
livsstilsförändringar. Resultatet från den senaste hälsoundersökningen visar att 60 % 
rör sig för lite, 58 % upplever problem med nacke, rygg och axlar och 27% upplever 
stress. ~~r+ \J 
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Därför har temat Friska medarbetare löpt som en röd tråd genom verksamhetsåret. 
Hälsoaktiviteter har arrangerats med fokus på balans, rörelse, stresshantering och 
återhämtning. Genom att anordna hälsoaktiviteter har vi försökt motivera och inspirera 
till ökat engagemang i hälso- och livsstilsfrågor samt få fler att använda sitt 
friskvårdsbidrag. Föreläsningar om balans och återhämtning har genomförts och mål 
har satts upp för att uppmuntra dialog om arbetsbelastning och prioriteringar i 
arbetet. 

Under 2020 och delar av 2021 har enkäten Hälsoläget under pandemin skickats ut 
regelbundet för att undersöka hur medarbetare upplever sin arbetssituation i rådande 
pandemi. Resultatet visar på en lägre motivation, en hög arbetsbelastning samt att 
kommunikationen mellan chef och medarbetare behöver förbättras. Därför har ett annat 
fokusområde varit att säkerställa en kontinuerlig dialog om arbetsbelastning mellan chef 
och medarbetare, samt att merparten av de anställda ska ha en 
balanserad arbetsbelastning över året. 

Arbetet kommer att fortsätta under 2022, bland annat genom att skyddsronder fokuseras 
kring AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, och AFS 2020: 1 
Arbetsplatsens utformning. 

Arbetsrelaterade skador 2021 
U d d 6 h d n er aret rapportera es 8 än elser i Enia och 5 i Kontrollerat. 
Inrapporterade händelser 
Riskbedömning 
Tillbud 
Olycksfall 

Egendom/säkerhet 
Miliö 
Färdolycka 
Förbättringsförslag 

övriq avvikelse 
Totalt: 

Arbetsmiljömål i HR och Skyddskommitte 2021 

Målsättning Mäts genom Utfall 2021 
90% av personalen A.rlig HME-enkät 35% 
ska uppge att de diskuterat 
arbetsbelastning vid minst 3 
tillfällen med sin chef under 
2021 
90% av personalen ska uppge Genomsnitt av alla 74% i genomsnitt 
att de känner sig värdesatta av mätningar som 
sin närmsta chef görs av enkäten 

"hälsoläget i 
pandemi" och i 
HME-enkät 

A.rliq HME-enkät 71% 

�ntal (st) 
12 
146 
18 

9 
1 

� 
1 

� 
91 

Vidtagna åtgärder 
Vid val av 2022 års 
skyddsronder valde 
skyddskommitten att rikta 
in sig på den 
psykosociala hälsan med 
hjälp av OSA-föreskriften 
samt "arbetsplatsens 
utformning". 
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På HMAB vill vi arbeta för att skapa öppna, trygga klimat där vi välkomnar att alla är 
olika och bidrar på olika sätt. Här är mångfald en styrka och något som berikar 
verksamheten. Vi ska erbjuda en jämställd arbetsmiljö där anställda har lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter i arbetet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning etcetera. 

Att mångfaldsarbetet bedrivs så att man kan tillvarata arbetskraft med annan etnisk 
bakgrund än den svenska är strategiskt viktigt. Dels för att denna grupp arbetssökande 
har ökat och kommer att öka, dels för att överbrygga den kompetensbrist som råder 
inom många yrkesgrupper och som påverkar HMABs personalförsörjning. 

Bolaget har upprättat en likabehandlingsplan som är fastställd av företagsledningen. 
Kränkande särbehandling hanteras inom ramen för såväl vårt likabehandlingsarbete 
som det systematiska arbetsmiljöarbetet och förtydligas i en policy med tillhörande 
handlingsplan. Vi utreder allt som kan uppfattas kränkande och som kommer till vår 
kännedom enligt den rutin som finns angiven i ovan nämnda handlingsplan. 

Under hösten 2021 inleddes dialog med Hässleholms kommun gällande upphandling av 
ett system/rapporteringskanal för visselblåsarärenden. Kommunen har nu genomfört en 
direktupphandling som omfattar HMAB. Under 2022 kommer rutiner kring 
visselblåsarärenden att införas på bolaget. 

VD för bolaget är ytterst ansvarig för frågor som rör mångfald och likabehandling, 
medan chefer på olika nivåer har ett operativt ansvar för dessa frågor inom sina 
respektive verksamheter. HR-chefen ansvarar för framtagning av planen och samordnar 
arbetet med aktiva åtgärder där samverkan med de lokala fackombuden sker löpande. 
Varje enskild anställd har ett eget ansvar för medverkan i frågor som rör likabehandling 
på HMABs olika arbetsplatser. 

På HMAB har vi också en likabehandlingsgrupp som består av 
arbetsgivarrepresentanter och anställda som önskar vara involverade i 
likabehandlingsfrågorna. Gruppen utgår från likabehandlingsplanen och de fem 
områden som lagen beskriver att man ska kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp. 

För att lyckas med att skapa mångfald har vi som praxis att vid rekrytering där en av 
slutkandidaterna är av det underrepresenterade könet, ska denne erbjudas anställning. 
Givetvis med uppfylld kravprofil, kompetens och personlighet som primära krav. 

För att undersöka hur medarbetarna på HMAB upplever att vi lever upp till våra 
ambitioner inom mångfald och likabehandling ställdes frågor kring detta i årets HME
enkät. 
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Frågeställning och utfall 
79% instämmer i att människor från olika 
bakgrunder och med olika erfarenheter 
behandlas rättvist och respektfullt. 

73% upplever att anställda på arbetsplatsen har 
likvärdiga möjligheter till karriär, utveckling 
och fortbildning. 
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Vidtagna åtgärder 
Under 2022 fortlöper likabehandlingsgruppens 
arbete där vi undersöker vilka erfarenheter det är 
som ligger till grund till känslan att anställda på 
arbetsplatsen inte har likvärdiga möjligheter till 
karriär, utveckling och fortbildning. Samt varför 
man anser att människor från olika bakgrunder 
och med olika erfarenheter inte behandlas rättvist 
och respektfullt. 

Enligt lag genomförs årligen en lönekartläggning på HMAB i syfte att upptäcka, åtgärda 
och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Arbetsgivaren och de 
lokala fackliga organisationerna går igenom kartläggningen i samband med uppstart av 
lönerevisionen. Visar det sig att det finns löneskillnader som inte kan förklaras med 
könsneutrala argument är det arbetsgivarens uppgift att presentera eventuella åtgärder 
och en tidplan för att utjämna dessa skillnader. 

Mångfald inom styrelse, ledning och anställda 

Andel �ndel män Fall av diskriminering 
kvinnor 

Styrelse 18 % 82 % 

Ledningsgrupp 67 % 33 % Fall av löneskillnader 
Hela bolaget 33 % �7 % 

Ansvar för vårt samhälle 

Inga fall av 
diskriminering har 
rapporterats till HR 
under 2021. 

Ar 2021 behövde en 
kvinnlig medarbetares 
lön 
justeras pga. oskäliga 
löneskillnader. 

HMAB är engagerat i lokalsamhället på olika sätt och vill bidra till ett hållbart samhälle. 
Vi anordnar studiebesök för att berätta om vår verksamhet och öka kunskapen om 
energi, vatten och återvinning för förskolor, skolor och allmänhet. Under de två senaste 
åren har antalet studiebesök varit begränsade på grund av pandemin och dess 
restriktioner. Vi genomför också en rad informationsinsatser för att öka 
kommuninvånarnas kunskap om hur de kan bidra för ett mer hållbart samhälle. 

Sponsring och utdelning av stipendium 
Utdelning av vårt stipendium och sponsring är strategiska arbetssätt för att visa vårt 
samhällsengagemang. Vår sponsringspolicy och våra principer för bedömning är 
vägledande i de samarbeten som ingås. Hållbarhet, jämlikhet och likabehandling ska 
genomsyra samtliga samarbeten. 

Under 2021 har vi sponsrat ett 30-tal föreningar inom idrott, kultur och sociala 
projekt. Utöver detta arrangerades en tävling för årets uppstartande UF-företag, då sex 
olika UF-företag med hållbarhetsprofil vann sponsringspengar att använda i 
uppstartsfasen. 

' -
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Under året har ett samarbetsprojekt startats med Göingebygdens biologer, där de 
kommer att sätta upp fladdermusholkar, fågelholkar och insektshotell i Magle våtmark 
för att öka den biologiska mångfalden. 

Sedan 2016 delar HMAB årligen ut ett stipendium för att uppmuntra till insatser som 
bidrar till en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Det 
riktar sig till både enskilda personer såväl som till grupper, föreningar och 
organisationer. Sökande ska vara födda i, eller ha sin hemvist i, Hässleholms kommun 
eller på annat sätt ha tydlig anknytning till kommunen. Genom åren har 
idrottsföreningar, privatpersoner, butiksägare, förskolor, lärare och stiftelser fått ta emot 
stipendiet. 

2021 fick företaget Norra Skånes Bohagsbyrå ta emot stipendiet på 20 000 kronor för att 
kunna utveckla sitt arbete med återbruk. De erbjuder tjänster som tömning av dödsbon, 
uppköp av hela eller delar av dessa samt bortforsling av avfall inom Hässleholms 
kommun. 

Hå Il ba rhetsrisker och riskha nteri ng 
När det kommer till risker inom hållbarhet genomfördes en första workshop under 
hösten 2021 där olika hållbarhetsrisker identifierades. Under kommande år behöver en 
djupare riskanalys genomföras i samband med att bolagets hållbarhetsstrategi 
påbörjas. 

Ekonomiska och legala risker 

Korruption 
Som kommunal verksamhet finns risken för korruption i olika situationer. Nolltolerans 
mot alla straffbara former av korruption råder i bolaget och risken hanteras genom krav 
på leverantörer framför allt vid upphandling samt kontroll av efterlevnad av LOU. Under 
2021 har en Antikorruptionspolicy tagits fram som ersätter vår tidigare affärsetiska 
policy. 

Kapacitets brist 
Ej tillräcklig ekonomisk kapacitet till investeringar för att klara miljökrav utgör en risk för 
bolaget. Det kan handla om teknisk utveckling, personella resurser eller kompetens 
Risken hanteras idag genom en kontinuerlig dialog med ägarna kring att de taxestyrda 
verksamheterna inom HMAB kräver löpande justeringar i takt med att investeringar 
görs. 

Förändringar i lagstiftning och riktlinjer 
Förändringar i lagstiftning och andra riktlinjer är en potentiell risk som kan slå hårt mot 
bolaget. Aktuella exempel är regler kring avfallsförbränning, producentansvar, 
kemikalier samt taxonomiförordningen och vad som klassas som grönt hållbart (ex 
biobränsle). Risken hanteras idag genom omvärldsanalys samt att utpekade resurser 
noga följer utvecklingen inom relevanta områden. 
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Konsekvenser av klimatförändringar utgör en miljörisk för bolaget. Höjd temperatur kan 
leda till minskad fjärrvärmeförsäljning och påverkar processorerna i våra reningsverk. 
Ökad nederbörd riskerar att leda till problem med lakvattendammarna och bräddning. 
Torka ökar risken för bränder samt ökar koncentrationen i vårt lakvatten på HKC. 
Stormar påverkar kommunikationen för att styra och övervaka och innebär risk för 
strömavbrott vilket ger stora konsekvenser i alla verksamheter och för samhället. 

I nuläget hanteras risken genom vår tillståndspliktiga verksamhet, rening av vatten, 
klimatrapport och miljörapport. 

Negativ miljö- och klimatpåverkan 
Utsläpp till luft, mark och vatten påverkar miljön och klimatet negativt. I nuläget hanteras 
risken genom tillståndspliktig verksamhet, rening av utsläpp, klimatrapport och 
miljörapport. 

Personalrelaterade risker 

Arbetsmiljörisker 
Arbetsmiljörisker för anställda på HMAB handlar t.ex. om hög arbetsbelastning, stress 
samt risk för fysiska skador. Risken hanteras genom bolagets systematiska 
arbetsmiljöarbete, medarbetarundersökningar, hälsoundersökningar samt årligt 
friskvårdsbidrag till all personal. 

Kompetensbrist 
Förlust av kompetens/nyckelpersoner, liksom svårighet att rekrytera personal med rätt 
kompetens i företaget ses som en risk för bolaget. Att säkerställa nödvändig kompetens 
inom hållbarhetsområdet och digitalisering samt ett koncernövergripande strukturerat 
hållbarhetsarbete och organisation för hållbarhetsarbetet ses som extra viktigt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

Risken hanteras i nuläget genom ett ökat samarbete med yrkeshögskolor samt lyfts 
som en del i det kommande organisationsarbetet under 2022. 

Brist på mångfald 
Risken hanteras i nuläget i bolagets likabehandlingsplan. Att mångfaldsarbetet bedrivs 
så att man kan tillvarata arbetskraft med annan etnisk bakgrund än den svenska är 
utpekat som en strategiskt viktig prioritering för bolaget. 
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Dialog med våra intressenter 
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Vi har identifierat våra intressenter utifrån vår verksamhet och hur den påverkar vår om
värld. 

Intressenter 

• Medarbetare
• Kunder
• Ägare
• Myndigheter
• Skolor och pedagoger
• Samarbetspartners
• Arbetssökande och studenter
• Media

Vissa av intressenterna, såsom medarbetare, kunder, samarbetspartners och skolor 
och pedagoger är kopplade till den dagliga verksamheten. Andra, såsom framtida 
anställda och kunder, ägare, myndigheter och media, är viktiga för den långsiktiga 
utvecklingen. 

Vi kommunicerar dagligen med våra intressenter i olika kanaler. Förutom den dagliga 
kontakten har vi också riktade undersökningar och dialoger för att ta in synpunkter för 
att kunna förbättra vår verksamhet. 

Under 2021 har till exempel enkäten Hälsoläget under pandemin skickats ut 
regelbundet för att undersöka hur medarbetare upplever sin arbetssituation i rådande 
pandemi. Resultatet visar på en lägre motivation, en hög arbetsbelastning samt att 
kommunikationen mellan chef och medarbetare behöver förbättras. 

Sedan 2015 är HMAB medlemmar i Prisdialogen som är ett system för transparent och 
rättvis prissättning av svensk fjärrvärme. Under våren 2021 bjöd vi in våra 15 största 
kunder till individuella digitala möten och efter sommaren hölls ett avslutande 
gemensamt samrådsmöte, även detta digitalt. 

Våra ägare träffar vi vid olika tillfällen för att diskutera specifika frågor eller som en del i 
kommunens tillsyn över sina bolag. I december besökte Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) vår anläggning på Hässleholms Kretsloppscenter. 

Kundundersökning om hållbarhet och varumärke 
Under året har vi gjort en kundundersökning med fokus på hållbarhet och varumärke. 
Syftet med undersökningen var att fånga upp vad begreppet hållbarhet innebär för 
medborgare i Hässleholms kommun och för att se hur HMAB uppfattas som bolag 
liksom uppfattningen om vårt hållbarhetsarbete. Undersökningen genomfördes med 
hjälp av en digital enkätundersökning tillsammans med Utredarna AB. Resultatet av 
undersökningen ska användas som underlag i utformningen av vår kommunikation för 
att lägga rätt kunskapsnivå samt att se vilka behov och önskemål som finns för den 
framtida tjänsteutvecklingen. 
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Resultatet visade på att: 

• 81 % förknippar hållbarhet med källsortering, 75% att
använda resurser sparsamt och 74% med att minska
nedskräpningen i naturen medan bara 35% tycker att
hållbarhet är att handla produkter med miljöprofil

• Gapanalysen av åtgärder inom hållbarhet och miljö
visar att Hässleholm Miljö bör satsa på att hjälpa
hushållen att minska på avfallsmängder, energi- och
vattenanvändningen samt att öka öppettiderna på ÅVC

• Kunderna har en mycket positiv uppfattning om bolaget
där 92% anser att Hässleholm Miljö har en viktig
samhällsfunktion.

• Bara 51 % tycker att bolaget är engagerande och 
inspirerande och 54% upplever att hållbarhets- och
miljöarbetet är tydligt. 

• Rangordningen av hållbarhetsmålen är tydlig där 
80% har valt Rent vatten och sanitet, följt av 
Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa
klimatförändringar, Hållbar energi för alla och sist 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
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Som en del i vårt kommande hållbarhetsstrategiarbete, kommer vi att strukturera vårt 
arbete med intressentdialoger. Syftet är att få insikt om intressenternas förväntningar på 
vårt hållbarhetsarbete. 

Vårt nuläge 
Under 2021 har en kartläggning av vårt nuvarande hållbarhetsarbete samt en 
mognadsanalys utifrån modellen Hållbarhetstrappan genomförts med stöd av en extern 
konsult. Medarbetare och ledning har svarat på en enkät och det har också erbjudits 
föreläsning, utbildning och workshops. 

Resultatet visar att HMAB befinner sig på steget Testar. Det innebär att vi prövar oss 
fram, att ambitioner finns, men att arbetet består av enskilda aktiviteter utan 
övergripande struktur. Vår målsättning är att hållbarhet ska vara en självklar och central 
del i vår affärsstrategi och mål (dvs vara en kärnfråga) och vi kommer att arbeta för att 
strukturera och utveckla vårt hållbarhetsarbete för att nå dit. 

� 

�p-F� F ...... ,, .... m 
Amb1t1oner finns 

Gryende medvetenhet, Arbetet består av 
fast v1 har inte tagit tag i enskilda akt,v,teter utan 

Frågan är inte relevant. frågan än övergripande struktur 

Avsaknad av arbete 

Strukturerad 

Vi sätter 
hållbarhetsrelaterade 
mål och följer upp. 
Policys och strategier 
finns 

Kärnfråga 

Hållbarhet är en självklar 
och central del i vår 
affärsstrategi och mål. 

Frågan har samma vikt 
som lönsamhet och vi 
arbetar systematiskt för 

att eliminera vår 
negativa påverkan 

Regenerativ 

Vår verksamhet är 
regenerativ och bidrar 
till en nettopositiv 
påverkan i samhället. 
Affärsmodellen och 

verksamhetsiden utgår 
från hållbar utveckling 
inom planetens gränser 

Hållbarhetstrappan utvecklad av Diya Consulting AB och Bright Planet AB. 

-.. . 
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Analysen visar att HMAB har god koll på den egna verksamhetens miljöpåverkan och 
på den miljöpåverkan företagets produkter/tjänster genererar. Ansvar för medarbetare 
är företagets starkaste område och är känt i hela organisationen. HMAB har schyssta 
arbetsvillkor och arbetar systematiskt för att motverka arbetsmiljörelaterade risker samt 
med friskvård och andra förebyggande hälsoåtgärder för medarbetarna. HMAB har 
relativt god koll på vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för företaget och vad som 
behöver göras för att verksamheten ska bli mer hållbar och många processer är i gång 
för att strukturera upp arbetet och få delar som saknas på plats. 

Om vår hållbarhetsrapport 
Lagkravet om hållbarhetsrapportering innebär att företag ska rapportera sin 
affärsmodell, sina policyer, uppföljning och resultat av dessa, väsentliga risker och hur 
de hanteras av företaget samt hållbarhetsrelaterade centrala resultatindikatorer som är 
relevanta för verksamheten. Områden som ska beröras är miljö, sociala förhållanden 
och personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. 

För HMABs verksamhet är de väsentliga hållbarhetsfrågorna, liksom riskerna, främst 
kopplade till områden som miljö, sociala förhållanden och personal (se rubrik 
Hållbarhetsfokus och måls. 7). När det gäller mänskliga rättigheter är likabehandling av 
våra medarbetare ett viktigt område och som beskrivs under rubriken Ansvar för våra

medarbetare sid. 18. När det gäller mänskliga rättigheter i relation till våra leverantörer 
och samarbetspartners så är det ett område där vi anser att riskerna är låga. Vi vill dock 
undersöka detta närmare och utveckla vårt arbete för att minimera risken för brott mot 
de mänskliga rättigheterna i vår värdekedja. Korruptionsfrågan är kopplad till vårt 
ekonomiska ansvarstagande och finns att läsa om på sid. 18 samt under risker & 
riskhantering. 

Identifierade utvecklingsbehov framåt 
• Behov av bättre styrning och uppföljning - I den enkät som mäter Hållbart

medarbetarengagemang (HME) som skickas ut årligen till samtliga anställda
framkom i år att 24 % av de svarande upplever att målen inte följs upp och
utvärderas på ett bra sätt. 29 % anser att det varken stämmer bra eller dåligt.
Uppföljningen av mätbara mål och tillhörande aktiviteter kopplade till våra fem
prioriterade hållbarhetsmål för 2021 visar att hållbarhetsarbetet inom bolagets
olika verksamheter är ojämn. Inom delar av verksamheten är hållbarhetsarbetet
strukturerat, medan i andra så har man inte tagit fram egna mätbara mål eller
aktiviteter. Uppföljning och utvärdering av mål behöver därför utvecklas och
under 2022 kommer ledningsgruppen att undersöka hur detta kan göras.

• Utveckling av hållbarhetsorganisationen - Under 2022 inleds också ett
organisationsprojekt inom HMAB. En av frågorna som är aktuella i arbetet är hur
vi ska organisera vårt hållbarhetsarbete framöver. På så sätt hoppas HMAB
kunna utveckla hållbarhetsstyrningen på ett positivt sätt.

• Intern utbildning inom hållbarhet- Under 2021 har bolagets hållbarhetscoach
tillsammans med hållbarhetsrådet tagit fram digital utbildning om hållbarhet på
HMAB. Syftet är att öka kompetensen om hållbarhet inom bolaget och under
2022 kommer all personal att delta i utbildningen. Därefter kommer den att

*1 L
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utgöra en del i introduktionsprogrammet för nyanställda. 
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• Inkludera hållbarhet i affärsstrategierna - Under 2021 har ett arbete med att
ta fram affärsstrategier pågått. Under 2022 behöver dessa kompletteras med
fokus på omvärlds- och riskanalyser utifrån hållbarhetsperspektiv. Under 2022
kommer därför ett arbete med att ta fram en hållbarhetsstrategi att påbörjas.

• Utveckla hållbarhetskommunikationen - Med hjälp av regelbundna
intressentdialoger kan HMAB ta reda på intressenters förväntningar på företagets
hållbarhetsarbete. Hållbarhetskommunikationen kan göras mer transparent för
att ge en öppen och ärlig bild kring styrkor och utmaningar. HMAB kan också bli
bättre på att tydliggöra sitt bidrag till hållbar utveckling.

• Utveckling av hållbarhetsarbetet i relation till leverantörer och
entreprenörer - Ytterligare ett område som kan utvecklas är rutiner kring
hållbarhetskontroller i leverantörskedjan, vilket kommer att vara ett fokusområde
för HMAB under 2022.
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Tabellen nedan visar vilka avsnitt i hållbarhetsredovisningen som beskriver hur vi hanterar 
kraven som ska tas upp enligt årsredovisningslagen. 

Miljö Sociala Mänskliga Motverka 
förhållanden och rättigheter korruption 
personal 

Affärsmodell Vår hållbara affärsmodell, sid 3 

Styrning Hållbarhets- Hållbarhets- Om vår Vårt 
styrning och styrning och Hållbarhets- ekonomiska 
organisation sid 9 organisation sid 9 rapport sid ansvar sid 

29 17 
Vårt miljöansvar Vårt sociala 
sid 9 ansvar sid 19 Hållbarhets-

risker och 
risk-
hantering 
sid 25 

Väsentliga risker Hållbarhetsrisker och riskhantering sid 25 
och 
riskbedömning 

Resultatindikatorer Vårt miljöansvar Vårt sociala Om vår Vårt 
sid 9 ansvar sid 19 Hållbarhets- ekonomiska 

rapport sid ansvar sid 
Vårt nuläge sid 28 Vårt nuläge sid 28 29 17 

Identifierade Identifierade Identifierade Hållbarhets-
utvecklings-behov utvecklings-behov utvecklings- risker och 
framåt sid 29 framåt sid 29 behov risk-

framåt sid hantering 
29 sid 25 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter räkenskapsårets 

utgång 

Bolaget har under året fusionerats med det helägda dotterbolaget Hässleholms Vatten 
AB, se även not 1 och not 25. Ytterligare ett särskilt företagsnamn, Hässleholms Vatten, 
har registrerats. 

Genom analys av besöksstatistik från det bomsystem som numera finns på bolagets 
samtliga återvinningscentraler, har vi haft möjlighet att utöka öppettiderna på våra 
återvinningscentraler med två dagar per vecka. Tyringe Atervinningscentral håller öppet 
ytterligare en dag per vecka och söndagsöppet har införts på Atervinningscentralen i 
Vankiva. 

Sluttäckningen av den gamla deponin för icke-farligt avfall är nu slutförd och de 
fondmedel som avsatts för detta ändamål har använts i sin helhet. 

De synergiinvesteringar som genomfördes i samband med uppförandet av den nya 
fjärrvärmeackumulatorn i Hässleholm håller på att avslutas och fjärrvärmeanläggningen 
är uppgraderad för att klara dagens krav på effektivitet och teknik och står väl rustad för 
morgondagen. Även en uppgradering av fjärrvärmeanläggningen i Tyringe pågår med 
motsvarande syfte. 

VA-saneringsprojektet i Helsingborgsvägen, i syfte att avlasta Grönängsplan då 
nuvarande ledningar är underdimensionerade efter exploateringen av T4-området, är 
slutfört. Renovering av pumpstationerna vid Ormanäs och Björkviken har genomförts 
med tillfredsställande resultat och de miljömässiga och funktionella målen med 
investeringen har uppnåtts. 

Den 30 oktober 2021 utfärdades kokningsrekommendationer för allt dricksvatten i 
Hässleholm. Kokningsrekommendationerna gällde under två veckor tills samtliga 
vattenprov återigen visade godkända värden. 

Viktiga externa faktorer som påverkat bolagets ställning och resultat 

Coronapandemin har påverkat bolaget så till vida att hemarbete har blivit vardag för 
flertalet medarbetare. Någon negativ effekt på bolagets ekonomiska ställning har inte 
kunnat uttydas. 

Renhållningstaxa 
Under 2018 gjordes en utvärdering av den enhetstaxa som antogs av 
kommunfullmäktige 2016. Ny taxa antogs av kommunfullmäktige och började gälla 
2019-07-01. Det är främst taxan för grundavgiften som höjts p g a  kraftigt ökade 
kostnader för kommunens sex återvinningscentraler. Kostnadsökningarna relaterar 
främst till arbetsmiljöförbättringar t ex dubbelbemanning p g a ökad risk för hot och våld 
under arbetstid. Även övriga taxor justerades i varierande grad. I renhållningstaxan 
finns en möjlighet för styrelsen att indexjustera en gång per år. Indexjustering gjordes 
2021-01-01 med 1,042 %. 
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Fjärrvärmetaxa höjdes med 1% 2021-01-01 efter samråd med medlemmar i 
Prisdialogen. Den befintliga taxestrukturen utformades i början av 1990-talet. Under 
2021 omarbetades taxemodellen för företag till en modernare version som bättre 
speglar våra kostnader och större vikt läggs på effektutnyttjandet. Detta ska leda till att 
vi minskar vårt behov av produktion på effektnivåer där vår produktion skapar onödigt 
stor miljöpåverkan. Den nya prismodellen träder i kraft sommaren 2022. 

VA-taxa 
Enligt VA-taxa som antogs i Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun 2010-01-25 
sker automatisk indexreglering av avgiftsnivån enligt Konsumentprisindex (KPI). 
Indexregleringen avser såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter både vad gäller 
rörliga och fasta delar. Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 om en uppdatering av 
VA-taxan, vilket innebär en komplettering med en åttaårsplan (till och med 2022) för 
höjning av VA-taxans brukningsavgifter utöver index. Vid taxerevidering 2021-01-01 
fastställdes VA-taxehöjningsplan inklusive indexreglering att medföra en höjning med 
2,6 % för enbostadshus typ A. För flerbostadshus typ B uppgår verklig taxehöjning till 
2,1 %. 

Speciella omständigheter som i särskilt hög grad rör bolaget 

Bolaget följer den finanspolicy som är beslutad av styrelsen samt i enlighet med 
Hässleholms Kommuns ägardirektiv. 

Hässleholms Vattens styrelse fastställer årligen, i enlighet med Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, utifrån ständigt uppdaterade behovsanalyser, en 
projektspecificerad långsiktig investeringsplan för hela den allmänna VA-anläggningen. 
Under 2021 gjordes en omräkning av de framtida behoven av förnyelseinvesteringar 
och då samtliga delar av VA-verksamhetens anläggningar visat sig ha ett kraftigt 
eftersatt underhåll, beräknas investeringsbehovet för förnyelseinvesteringar till 1,6 mdkr 
under kommande 20-årsperiod. 

I samband men investeringar i nya pumpar för distribution i vårt fjärrvärmenät i 
Hässleholm har konstaterats att prestandan i levererad utrustning inte helt uppfyller 
efterfrågade krav. Under 2021 har den åtgärdsplan samt tidplan som tagits fram 
tillsammans med leverantören följts och saken är nu utagerad. 

Omsättning, resultat och marknad 

Ar 2021 har varit ett händelserikt år på olika sätt för respektive verksamhetsområde. 
Den totala omsättningen blev 413 169 tkr och resultatet efter finansiella poster uppgick 
till 23 594 tkr. 

Hässleholms Kretsloppscenter har tagit emot 272 (276) kton avfall trots en ganska svag 
start på året. Det är fortfarande marksaneringsprojekt som står för merparten av de 
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mottagna massorna. Avsättning till återställningsfonderna har gjorts efter plan och 
sluttäckningen av den gamla deponin för icke-farligt avfall är slutförd. De fondmedel 
som är avsatta för detta ändamål är uttagna i sin helhet och en mindre del har bekostats 
av den löpande verksamheten. Resultatet för HKC:s verksamhet för 2021 blev 20 663 
(26 468) tkr. 

Insamling av hushållsavfall har haft ett år med ovanligt höga intäktsnivåer för skrot som 
det råder stor efterfrågan på. En gynnsam faktor för resultatet är den, enligt avtalet, 
oförändrade kostnadsnivån för insamlingsentreprenaden. Detta tillsammans med flera 
effektiviseringsprojekt har resulterat i ett resultat på 877 (1 261) tkr. Verksamheten kan 
vid behov subventioneras av HKC men för närvarande föreligger alltså inte något 
sådant behov. 

Vintern 2021 var ovanligt gynnsam för fjärrvärmeverksamheten. Årsproduktionen blev 
251 (222) GWh varav elproduktionen utgjorde 9,2 (10,6) GWh, detta trots att 
ångturbinen stod stilla flera veckor under våren. Råvarukostnaderna förblir höga och 
den förbränningsskatt som infördes under 2020 påverkar resultatet negativt. Den tillåtna 
mängd avfall som får eldas i Hässleholm har använts till det yttersta. Den årliga 
renoveringen av fjärrvärmepannorna genomfördes enligt plan och 
renoveringskostnaderna blev lägre än befarat. Fjärrvärme har levererats till 2 797 
anslutningar, 69 stora fastigheter och 169 villor i Tyringe och 530 stora fastigheter och 
2 029 villor i Hässleholm. Ledningsnätet är sammanlagt ca 172 km långt. Resultatet för 
2021 blev 9 871 (-2 702) tkr. 

Under 2021 har 2 730 896 kubikmeter dricksvatten debiterats. Detta är något lägre än 
tidigare år. De största intäktsposterna fördelas på brukningsavgifter, anläggningsavgifter 
och aktiverat eget arbete. Kostnaderna för drift och underhåll har ökat markant under 
året och det finns ett uppdämt behov av underhåll av samtliga delar av VA
anläggningen. Aret har även präglats av planering för framtida pensionsavgångar och 
en viss dubbelbemanning praktiseras för att ta tillvara den kompetens som annars 
riskerar att försvinna. Resultatet för VA-verksamheten blev -7 810 (1 453) tkr. 

Bolaget präglas av kapitaltunga materiella anläggningar. Projekt av olika form och 
dignitet pågår ständigt för att utveckla och underhålla dessa och även andra projekt 
utförs för verksamheternas utveckling. På balansdagen pågår det investeringsprojekt i 
storleksordningen 48 667 tkr. Vid årsbokslutet är avkastningen på eget kapital 8, 1 % 
(11,4 %) och avkastningen på det totala kapitalet 2,4 % (3,3 %). Bolagets soliditet är 
21, 1 % (22,6 %). Detta är en minskning jämfört med tidigare år och beror till största 
delen på det negativa resultat som VA-verksamheten genererat under året samt att 
bolagets balansomslutning ökat markant i och med fusionen. Både VA-verksamheten 
och lnsamlingsverksamheten är självkostnadsbärande enheter och ska alltså inte gå 
med vinst över tid. Detta ställer högre krav på fjärrvärmeverksamheten och 
verksamheten på HKC att generera vinster för att uppfylla de utvecklingskrav som finns. 
Inga nya lån har upptagits och bolagets skulder till kreditinstitut i förhållande till 
balansomslutningen vid utgången av år 2021 uppgår till 61,0 % (63,2%). 
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Bolaget har identifierat de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna och de utgörs av 
följande: ändringar av de ekonomiska förutsättningarna; kraftiga prisförändringar på 
entreprenörsvillkor, energiråvaror, nya och ändrade miljöavgifter, energiskatter; 
miljötillstånd, avbrott och haverier i tillförsel och distributions- och produktionssystem, 
energi- och miljöpolitiska åtgärder, av- och omreglering av marknader, ny lagstiftning, 
ökad konkurrens och ett lägre energiinnehåll per volymenhet i inlevererat avfall. 

Marknaden för behandling av avfall är i kontinuerlig förändring. Fram till 2009 var 
deponeringen en viktig inkomstkälla till bolaget och bidrog till stora delar av vårt 
överskott. I dagsläget är det i huvudsak behandlingen av förorenad jord och mottagning 
av konstruktionsmaterial till bland annat sluttäckningen av deponierna som ger ett 
överskott. Under senare år har utveckling av metoder för omhändertagande av flytande 
avfall pågått och detta är ett område inom vilket HMAB undersöker möjligheter att 
effektivisera och utveckla. Våra kunder har vant sig vid att HMAB kan ta hand om avfall 
av olika grader av komplexitet och vi avser att fortsätta arbeta på detta sätt. 

Långsiktiga planer för Insamling och ÅVC beror delvis på utfallet av projektet för 
Tillståndspliktigt lnsamlingssystem. Regeringen har senarelagt projektet till att börja 
gälla från 1/1 2024. Det råder stor osäkerhet gällande producentansvar och 
fastighetsnära insamling av förpackningar. Enligt ett remissförslag är det troligt att det 
kan komma att innebära ett kommunalt insamlingsansvar och kostnadsansvar för 
producenter. För närvarande erhåller bolaget årligen ersättning för 
producentansvarsmaterial. Enligt det förslag som finns kan ersättning för detta erhållas 
först under 2024. Ett helt år utan ersättning för producentansvarsmaterial skulle 
innebära ett stort intäktsbortfall under 2023. 

På vår fjärrvärmeanläggning i Hässleholm påbörjades ett arbete med uppgradering av 
produktionsutrustningen i samband med att den nya ackumulatorn byggdes. Denna 
uppgradering bereder väg för en modernare automationsutveckling och en ökad 
digitalisering av produktionsinformation till kontrollsystem och affärssystem. Intrimning 
av fjärrvärmedriften med stöd av den nya ackumulatorn fortsätter under 2022. Även en 
uppgradering av fjärrvärmeanläggningen i Tyringe påbörjades under 2021 och fortsätter 
under 2022. 

Införandet av en förbränningsskatt på avfall från 1 april 2020, och med stigande nivåer 
under 2021 och 2022, skapar en kostnadsökning som påverkar 
fjärrvärmeverksamheten negativt. 

Ett projekt för kartläggning av fjärrvärmedistributionen har påbörjats i syfte att kartlägga 
var i distributionsnätet det är mest lönsamt att sätta in effektiviseringsåtgärder. 

Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme förutspår en minskning av förbrukning med 
totalt 10 % fram till 2025. Arbetet med att finna nya energilösningar pågår. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2010 om en VA-utbyggnadsplan över totalt 13 områden i 
kommunen som idag inte har någon kommunal VA-försörjning. Planen genomgick en 
revidering under 2015, och den nya versionen beslutades i kommunfullmäktige enligt 
§ 157 2017-06-12. För merparten av dessa VA-utbyggnader kommer det föreligga ett
stort underskott i finansieringen, dvs kostnaden för att bygga ut ny allmän VA
anläggning blir mycket högre än de intäkter bolaget får från anläggningsavgifter
(anslutningsavgifter) som fastighetsägarna i VA-utbyggnadsområdet kommer att betala.
Enligt gällande VA-lagstiftning ska i sådana fall beslut fattas om så kallad särtaxa,
innebärande att fastighetsägare i mycket kostnadskrävande VA-utbyggnader tvingas
betala en högre avgift än vad man normalt gör. Kommunfullmäktige i Hässleholms
kommun beslutade under 2015 om vilka principer som ska gälla för när särtaxa ska tas
ut och hur särtaxa ska beräknas med syfte att säkerställa likvärdig behandling mellan
de olika områdena som ingår i VA-utbyggnadsplanen. Fastställd särtaxeprincip innebär
att underskott i finansiering av VA-utbyggnader kommer minskas men inte upphöra.

Användande av finansiella instrument 
Finansiella instrument används ej. 

Andra icke-finansiella upplysningar 

2020 års lönerevision blev framskjuten p g a Coronapandemin och genomfördes istället 
i början av 2021 enligt samma process som infördes under 2016, där en tydligare 
koppling till avdelnings- och individuella mål är ett av syftena. Lönerna reviderades 
retroaktivt i enlighet med respektive avtal. Lönerevisionen 2021 genomfördes enligt 
plan. 

Energiavtalet, som är det kollektivavtal HMAB har hängavtal med, omarbetas under året 
och från och med 2022-01-01 ersätts avtalet med BÖK Energiavtalet. (BÖK= 
branschöverenskommelse). 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 

HMAB 

Kontrollplanen är verksamhetens styrdokument och innefattar en hanteringsplan för de 
risker för människors hälsa och miljön som identifierats i riskanalysen. Bland dessa kan 
nämnas: brand i olika avfall, pumphaveri, lakvattenläckage, förorening av mark och 
grundvatten, lukt, nedskräpning och buller. Dokumenten ligger till grund för arbetet med 
ständiga kvalitetsförbättringar i bolaget och uppdateras kontinuerligt. Kontrollplanen har 
ett separat kapitel om riskanalys i enlighet med kraven i SFS 1998:901 (Förordningen 
om verksamhetsutövares egenkontroll). Verksamheten på Hässleholm Kretsloppscenter 
har noga avvägda arbetsmetoder för att reducera negativ miljöpåverkan. Reningsverk 
för lakvatten, utvinning av metangas från deponier för energiproduktion och tillverkning 
av biobränsle från organiskt avfall är några av dessa metoder. 

Renhållning 

Renhållningsverksamheten har under 2021 bedrivit verksamhet i enlighet med det 
tillstånd som beviljades av Miljödomstolen 2017-12-21. Tillståndet innebär bland annat 

\ 

i? �� 



Hässleholm Miljö AB 

Org.nr 556555-0349 

37 (57) 

att mängderna vi får hantera har ökat enligt våra önskemål medan kraven på tätare 
kontroller skärpts jämfört med tidigare tillstånd. Vårt tillstånd har övervägande villkor 
som balanserar miljökrav med affärsmässighet. Enstaka villkor ansåg HMAB inte vara 
sådana att nyttan står i paritet med de resurser som krävs för att uppfylla dem. Kraven 
har dock fastställts i högsta instans varför de nu gäller. 

Miljöpåverkan avseende renhållning består i huvudsak av utsläpp till luft och vatten från 
avfallsanläggningen i Vankiva samt utsläpp till luft från insamlingsfordon. Deponigasen 
tas omhand och används för energiproduktion. Under 2021 producerades 780 613 m3 
gas varav 62 407 m3 tacklades bort. Resterande mängd gas producerade 972 MWh el 
och av dessa användes 92, 73 % för egen del. 

Lakvatten renas i eget reningsverk och renat lakvatten släpps ut i Prästabäcken. Till 
verksamheten hör en egen kontrollplan som är ett kontinuerligt uppdaterat dokument för 
kontroll och reglering av verksamhetens miljöpåverkan. Under 2021 renade bolaget 148 
603 (129 239) m3 lakvatten. 

Bolaget har på begäran av Miljödomstolen gjort en heltäckande beräkning av vad det 
skulle kosta att helt oplanerat avsluta verksamheten vid varje tidpunkt under 
anläggningens driftstid. Hässleholms kommun har ställt tillräcklig säkerhet, 35 mkr, till 
Länsstyrelsen Skåne för detta. 

Energi 

Bolaget bedriver en tillståndspliktig anläggning enligt miljöbalken. Tillståndet i 
Hässleholm avser förbränning av utsorterat brännbart avfall (högst 50 000 ton/år), torv, 
träbränsle, olja och deponigas samt lagring av olja och flis. Tillståndet lämnades av 
Länsstyrelsen 2001-11-22. Ett ändringstillstånd för utbyggnad med en 30 MW:s 
biobränslepanna lämnades 2008-12-18. Fjärrvärmecentralen i Tyringe är från och med 
2008-01-01 inte längre tillståndspliktig. Det tidigare tillståndet (2001-04-19) gäller dock 
för verksamheten. Under 2014 har samrådsmöten hållits avseende en utökning av 
förbränning av utsorterat brännbart avfall till 70 000 ton/år och en ökad tillåten effekt till 
30 MW på samförbränningspannan. Tillståndet beviljades 2021 med vissa krav som 
påverkar ett omedelbart ianpråkstagande av tillståndet. 

Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp till luft samt vatten i form av 
rökgaskondensat. Bolaget har tidigare tilldelats utsläppsrätter för koldioxid avseende 
perioden 2013-2020, totalt 213 008 stycken (ton). Dessa delades upp på de olika åren 
och minskade över åren 2013-2020. Den kvarvarande mängden utsläppsrätter, 61 310 
stycken (ton), som fanns vid utgången av år 2020 tillföll HMAB. Antalet tilldelade 
utsläppsrätter för år 2021 blev 8 135 stycken (ton) och utnyttjade utsläppsrätter för år 
2021 uppgår till 22 002 (21 682) stycken (ton). Kvarstår gör 47 443 stycken (ton) 
utsläppsrätter för framtida utnyttjande. 

VA-anläggning 

Bolaget bedriver sex tillståndspliktiga anläggningar varav Magle våtmark redovisas 
tillsammans med Hässleholms avloppsreningsverk. Vidare bedrivs verksamhet på elva 
anmälningspliktiga anläggningar. En anmälningspliktig verksamhet avser vattenverk och 
övriga avser anläggningar för avloppsrening. Tillstånds- och anmälningsplikten vid 
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avloppsreningsverk avser villkor för utsläpp av fosfor och syreförbrukande substanser 
(BOD) samt för Hässleholms avloppsreningsverk även kväve. 

De tillståndspliktiga verksamheterna bedriver verksamhet enligt tillstånd eller dispens 
enligt miljölagstiftningen och är följande: 
Hässleholms Avloppsreningsverk och Magle våtmark 
Koncessionsnämnden: 1973-05-17, 1977-03-23, 1980-06-18, 1984-09-04 
Länsstyrelsen: 1994-04-05 och 2004-04-22 
Hästveda Avloppsreningsverk 
Länsstyrelsen: 1988-04-11, 1994-11-08 
Sösdala Avloppsreningsverk 
Länsstyrelsen: 1986-11-24 
Vinslövs Avloppsreningsverk 
Länsstyrelsen: 1984-03-19 
Vittsjö Avloppsreningsverk 
Länsstyrelsen: 1997-01-07, 2005-11-17, 2006-11-09, 2008-02-07 
Koncessionsnämnden: 1998-06-22 

Anmälningspliktiga reningsanläggningar finns i följande orter (20-250 personer): 
Emmaljunga, Västra Torup, Röke, Hörja, Nävlinge, Norra Mellby, Farstorp, Verum, 
Attarp, Stavshult 
Anmälningspliktig vattenverksamhet finns för Hässleholms Vattenverk. 

Under 2021 har erforderliga analyser genomförts på grundvattentäkter, vattenverk, 
ledningsnät och hos användare. 

Flerårsöversikt (Tkr) 

2021 2020 2019 2018 2017 

Antal anställda 140 100 96 90 85 
Nettoomsättning 413 169 310 594 299 327 286 456 283 762 
Resultat efter finansiella poster 23 594 25 028 -934 31 607 35 607 
Balansomslutning 1 372 730 969 870 956 865 855 644 847 769 
Soliditet(%) 21, 1 22,6 20,9 23,7 21,3 
Avkastning på eget kap. (%) 8, 1 11,4 neg 15,6 19,7 
Avkastning på totalt kap. (%) 2,4 3,3 0,7 4,6 5,4 
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Förändring av eget kapital 

Aktiekapital Uppskriv-
ningsfond 

Belopp vid årets ingång 10 000 

Uppskrivning byggnader 
och mark 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma 
Utdelning 

Fusionsresultat 

Upplösning av 
uppskrivningsfond 
Arets resultat 

Belopp vid årets utgång 10 000 

Förslag till behandling av förlust 

Fritt eget kapital enligt balansräkningen 
Ingående balanserad vinst 
Fusionsresultat 
Arets vinst 

52 404 

-1 947

50 457 

Reserv-
fond 

2 000 

2 000 

Balanserat 
resultat 

13 252 

4 105 

-4 000

-52 105

1 947

-36 800

15 305 080 
- 52 105 190

4 235 053
-32 565 057

Arets 
resultat 

4 105 

-4 105

4 235 

4 235 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 32 565 057 kronor, avräknas mot bolagets 
U ppskrivningsfond. 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser och noter. 

Totalt 

29 358 

52 404 

0 

-4 000

-52 105

0 

4 235 

29 892 
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Resultaträkning 
Tkr 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 
Aktiverat arbete för egen räkning 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 
Årets resultat 

Not 

2, 20 
2 

3, 4, 20 
5 

6 
7 

22 

8 
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2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31 

413 169 310 594 
6 399 4 865 
6 747 0 

426 315 315 459 

-90 929 -74 821
-98 921 -72 162

-110 509 -71 544

-93 293 -65 518
-835 -32

-394 487 -284 077
31 828 31 382

510 447 
-8 744 -6 801
23 594 25 028

-18 200 -19 700
5 394 5 328

-1 158 -1 223
4 235 4 105
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Balansräkning 
Tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
GIS-kartering 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader, markanläggningar och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 
Uppskjuten skattefordran 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 
Råvaror och förnödenheter 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Kommunkoncern konto 
Aktuella skattefordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

9 

10 
11 

12 

13 

14 
8 

15 

16 

15 
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2021-12-31 2020-12-31 

776 0 
776 0 

243 631 160 974 
854 878 550 391 

48 667 8 922 
1 147 176 720 287 

0 72 663 

15 15 
3 594 442 
3 609 73 120 

1 151 561 793 407 

10 145 12 991 
10 145 12 991 

63 550 45 117 
11 652 7 851 

124 103 105 856 
1 592 586 

944 461 
9 166 3 590 

211 007 163 461 

17 11 
221 169 176 463 

1 372 730 969 870 
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Balansräkning 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
U ppskrivn i ngsfond 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 
Fusionsresultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 
övriga avsättningar 
Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Periodiserade anläggningsavgifter 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

25, 26 

23 

8 
24 

17 
18 

19 
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2021-12-31 2020-12-31 

10 000 10 000 
50 457 0 

2 000 2 000 
62 457 12 000 

15 305 13 252 
-52 105 0 

4 235 4 105 
-32 565 17 357 
29 892 29 357 

335 628 241 944 

13 091 0 
37 459 36 842 
50 550 36 842 

836 700 612 700 
34 620 0 

871 320 612 700 

379 428 
33 230 15 543 

3 477 957 
13 020 10 746 
35 234 21 353 
85 340 49 027 

1 372 730 969 870 
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Kassaflödesanalys 
Tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Betald skatt 
Resultat efter finansiella poster 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete 
Förändring av kundfordringar 
Förändring av kortfristiga fordringar 
Förändring av leverantörsskulder 
Förändring av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån, långfristiga 
Periodisering anläggningsavgifter 
Utbetald utdelning 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

21 
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2021-12-31 2020-12-31 

23 594 25 029 
96 263 65 950 
-1 414 320 

118 442 91 299 

3 102 619 
-8 255 3 168 
-2 662 -632
10 249 -4 742

7 047 -6 933
127 923 82 779

-86 636 -52 904
0 33 

-86 636 -52 871

-17 831 0 
-1 203 0 
-4 000 0 

-23 034 0 

18 253 29 908 

105 867 75 959 
124 120 105 867 
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Tkr 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt i enlighet med Lagen om 
allmänna vattentjänster. 

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om 
annat ej anges. Utländska fordringar och skulder har värderats till balansdagens valutakurs. 

lntäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Försäljning av fjärrvärme redovisas efter mätning hos kunden i enlighet med allmänna villkoren. 
Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Intäkter från förbränning av sorterat 
brännbart avfall redovisas i samband med invägning. Intäkter från renhållningsverksamheten 
redovisas när leverans av vara eller tjänst har utförts och alla rättigheter och risker har övergått 
till köparen. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. 

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av 
den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden. 

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att 
erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd 
som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i 
den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. 
Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens 
redovisade värde. 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och 
liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den 
anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i 
anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång. Kortfristiga ersättningar värderas till det 
odiskonterade belopp som företaget förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten. 

A vgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 
fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar 
för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner 
kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 
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övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och 
redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012: 1 (K3). 

Leasing 
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Klassificering av 
leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående. Bolagets samtliga leasingavtal har klassificerats 
som operationella. Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal där företaget är 
leasetagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det 
finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas 
direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital. 

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. 
Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet 
skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. 
Upparbetat aktiverat arbete för egen räkning praktiseras inte för immateriella 
anläggningstillgångar. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Reservdelar överstigande 20 (20) tkr klassificeras som anläggningstillgångar. Övriga 
reservdelar betraktas som förnödenheter och kostnadsförs löpande. Linjär avskrivningsmetod 
används för samtliga typer av materiella tillgångar. I enlighet med K3-regelverket tillämpar 
bolaget regelverket kring komponentavskrivning. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Byggnader 2-5%
Markanläggningar 5 % 
Värmeproducerande anläggningar 5 % 
Ledningsnät 3 % 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-20 % 
Inventarier, verktyg och installationer 3-20 % 
Reservdelar 20 % 
Vattenverk 5-10 % 
Reningsverk 3-10 % 
Pump- och tryckstegringsstationer 5-10 % 
Den bedömda ekonomiska livslängden för fyrfackskärl har bestämts till 15 år dvs ca 7% � 
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avskrivning per år. I anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde uppgår lånekostnaderna till ett 
belopp av 11 306 (11 306) tkr. 

Upparbetat aktiverat arbete för egen räkning motsvarar egna personal- och maskinkostnader för 
den tid personal arbetat i investeringsprojekt som senare aktiveras som anläggningstillgångar. 
De direkta kostnaderna för dessa personal- och maskinkostnader neutraliseras således. 

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en kvalificerad 
tillgång aktiveras under den tidsperiod som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda 
användning eller försäljning. övriga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till 
och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. 

An lägg ni ngsavg ifter 
Anläggningsavgifterna för VA-verksamheten ska täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i 
ledningsnät, pumpstationer, dagvattenmagasin och tryckstegringsstationer, del av 
huvudanläggningen, administration (såsom fakturering, kommunikation med kund, inspektion m 
m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning.

Från och med år 2005 periodiseras anläggningsavgiften enligt följande: 
Ar 1 15 % för administrationskostnader och 1/33 av resterande 85 %. 
Ar 2-33 3 % per år intäktsförs. 

Anläggningsavgifter för VA-verksamheten räknas som livsvariga. Anläggningsavgifter för 
fjärrvärmeanslutningar intäktsförs i sin helhet då de uppkommer, då dessa anses följa de avtal 
varmed de ansluts. 

Varulager 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. lnkurans 
om 3 % beräknas på samtliga lagertillgångar. Elcertifikat har värderats till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. 

Fordringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som 
efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 

Likvida medel 
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banken och andra kreditinstitut och 
kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för 
en obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre 
månader. 

I likvida medel ingår bolagets tillgodohavanden på kommunens koncernkonto. 

Avsättningar 
Avsättningar för deponi beräknas genom att beräknad utgift för sluttäckning och underhåll 
nuvärdesberäknas och fördelas linjärt över återstående nyttjandeperiod för deponin, dvs. tiden 
fram till sluttäckning görs. 
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt s.k. indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Vid 
upprättandet av kassaflödesanalysen har bolagets kommunkoncernkonto hanterats som likvida 
medel, se not 15. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Antal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning. 

Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt). 

Avkastning på totalt kap. (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 

Fusion 
Under året har fusion skett med helägt dotterbolag, se även not 25. Fusionen har redovisats i 
enlighet med BFNAR 1999: 1 (fusion av helägt aktiebolag) Detta innebär att resultatet som 
redovisas i det fusionerade bolaget redovisas från räkenskapsårets ingång i det övertagande 
bolaget. Fusionen redovisas enligt den s.k. koncernvärdemetoden. Detta innebär att värden 
som övertas i fusionen i Hässleholms Miljö AB baseras på överlåtande bolags tillgångar och 
skulder de representerar i koncernredovisningen. Mot dessa värden ställs det bokförda värdet 
på aktierna i det fusionerade bolaget. Härigenom uppstår en fusionsdifferens. Denna fusion 
redovisas direkt i moderbolagets egna kapital. 

\ '\i.,\ 

(} 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Renhållning 
HKC 
Insamling av hushållsavfall 
Övriga intäkter 

Fjärrvärme 
Värmeförsäljning 
Intäkter brännbart avfall 
Övriga intäkter 

VA 

Brukaravgifter 
Anläggningsavgifter direktintäkt 
Anläggningsavgifter periodiserat 
Vattenmätarservice 
Avstängningsavgift/lnkopplingsavgift 
övriga intäkter 

Not 3 Operationella Leasingavtal 

Arets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 025 tkr. 

Förfaller till betalning inom ett år 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 
Förfaller till betalning senare än fem år 
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 

2021 

81 217 
77 725 

78 
159 020 

142 931 
23 039 

4 592 
170 562 

86 664 
341 

1 203 
17 
32 

1 729 
89 986 

2021 
1 387 
1 044 

0 
2 025 

2020 

90 564 
74 942 

426 
165 932 

125 966 
19 122 

4 440 
149 528 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen till största delen av hyrda lokaler och 
leasing av fordon och en mindre del avser hyra av maskiner för tillverkning samt inventarier. 
Avtalet för hyra av kontorslokaler förlängs med 12 månader i taget om ingen uppsägning av 
avtalet sker. Leasingavtalen för fordon är tidsbestämda. Inga variabla avgifter förekommer i 
avtalen. 

2020 
0 
0 
0 

1 681 
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Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

PwC 
Revisionsuppdrag 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 

Not 5 Personal och styrelse 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 
Män 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 
Övriga anställda 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 
Pensionskostnader för övriga anställda 
övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

Avtal om avgångsvederlag 

2021 

316 
662 
978 

2020 

141 
302 
443 

2021 

44 
96 

140 

1 459 
74 549 
76 008 

233 
6 272 

22 983 
29 488 

105 496 

14 % 
86 % 
63% 
37% 

2020 

32 
68 

100 

1 462 
48 409 
49 871 

190 
3 673 

14 893 
18 756 

68 627 

14 % 
86% 
63% 
37 % 

Vid uppsägning från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till 15 månader varav de tre sista 
månaderna är avräkningsbara. Under uppsägningstiden är VD att anse som anställd i bolaget 
och omfattas av för anställningen aktuella förmåner enligt lag och avtal, även om denne befriats 
från arbetsskyldighet. 
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Övriga ränteintäkter 

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till koncernföretag 
övriga räntekostnader 

Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt 

Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt 
Justering avseende tidigare år 
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 
Rättelse skatt bygg/mark 
Totalt redovisad skatt 

Avstämning av effektiv skatt 

Redovisat resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Justering avseende skatter för f.g år 
Skatteeffekt av ej bokförda kostnader 
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 
Skatteeffekt på temporära skillnader 
byggnad 
Skatteeffekt av temporära skillnader 
uppskrivningsfond 
Redovisad effektiv skatt 

Procent 

20,60 

21,47 

2021 

Belopp 
5 393 

-1 111
-44

0
1 045 

19 

-528

-540
-1 158

2021 

510 
510 

2021 

-5 973
-2 771
-8 744

2021 

-654
0 

19 

-523
0 

-1 158

Procent 

21,40 

22,95 
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2020 

447 
447 

2020 

-4 267
-2 534
-6 801

2020 

-1 202
-4
0

442 
-459

-1 223

2020 

Belopp 
5 328 

-1 140
-62

-463
0 
0 

442 

0 
-1 223
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Not 8 forts 

Uppskjuten skattefordran byggnader och mark 

Ingående värde 
Genom fusion Outnyttjade underskottsavdrag 
lanspråkstagen fordran outnyttjade underskottsavdrag 
Temporära skillnader årets 
Utgående redovisat värde 

Uppskjuten skatteskuld 

Ingående värde 
Genom fusion Uppskrivningsfond Byggnader 
Uppskjuten skatteskuld årets avskrivning uppskrivningsfond 
Utgående redovisat värde 

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 

Ingående anskaffningsvärden 
Genom fusion 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Genom fusion 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

2021-12-31 

0 
4 786 
4 786 

0 
-3 424

-586
-4 009

776 
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2021 
442 

4 180 
-1 045

17 
3 594 

2021 
0 

13 596 
-505

13 091 

2020-12-31 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

2020 
0 
0 
0 

442 
442 

2020 
0 
0 
0 
0 
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Ingående ackumulerat bidrag på 2 913 tkr ingår i ingående anskaffningsvärde både år 2021 och 
år 2020. 

2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 266 960 249 455 
Inköp 8 876 17 505 
Försäljning -295 0 
Genom fusion 31 866 0 
Ingående ackumulerat bidrag -2 913 -2 913
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 304 494 264 047 

Ingående avskrivningar -103 072 -93 956
Försäljningar/utrangeringar 79 0 
Genom fusion -9 817
Om klassificeringar 0 920 
Arets avskrivningar -11 600 -10 036
Utgående ackumulerade avskrivningar -124 410 -103 072

Ingående uppskrivning 0 0 
Genom fusion 66 000 0 
Arets avskrivning på uppskrivet belopp -2 452 0 
Utgående ackumulerade uppskrivningar 63 548 0 

Utgående redovisat värde 243 632 160 975 

Not 11 Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar 

Ingående ackumulerat bidrag på 19 700 tkr ingår i ingående anskaffningsvärde både år 2021 
och år 2020 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Försäljningar/utrangeringar 
Genom fusion 
Om klassificeringar 
Ingående ackumulerade bidrag 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Genom fusion 
Om klassificeringar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

2021-12-31 

1 196 401 
72 769 
-8 983

582 591 
0 

-19 700
1 823 078 

-626 311
6 846 

-270 080
0 

-78 655
-968 201

854 877 

2020-12-31 

1 117 989 
0 

-1 479
0 

79 891 
-19 700

1 176 701 

-571 355
1 446 

0 
-920

-55 482
-626 311

550 390 
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Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Genom fusion 
Om klassificeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Not 13 Andelar i koncernföretag 

Ingående anskaffningsvärden 
Genom fusion 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

2021-12-31 

8 922 
84 662 
34 753 

-79 670
48 667

48 667

2021-12-31 

72 663 
- 72 663

0 

0 

Not 14 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 15 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 

Utgående redovisat värde 15 

Not 15 Likvida medel 

2021-12-31 

Kassa och bank 17 
Kommunkoncernkonto 124 103 

124120 

2020-12-31 

53 415 
52 903 

0 
-97 396

8 922

8 922

2020-12-31 

72 663 
0 

72 663 

72 663 

2020-12-31 

15 
15 

15 

2020-12-31 

11 
105 856 
105 867 

Kommunkoncernkontoteknik tillämpas med kommunen. Med kommunkoncernkonto avses ett 
samlingskonto för ränteberäkning och saldohållning och till vilket ett antal checkkonton, så 
kallade underkonton, är anslutna. Alla transaktioner på underkontot överförs automatiskt och 
omedelbart av banken till kommunkoncernkontot. Underkontonas saldon i banken är således 
alltid noll. Hässleholms Kommun är innehavare av kommunkoncernkonto. Koncernen innehar 
sex underkonton med en sammanlagd kreditlimit på 40 000 tkr. 
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Övriga upplupna intäkter 
Övriga förutbetalda kostnader 

Not 17 Långfristiga skulder till kreditinstitut 

De långfristiga skulderna till kreditinstitut förfaller till 
betalning enligt följande: 
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 
Förfaller inom 2 till 5 år efter balansdagen 
Förfaller inom 1 år efter balansdagen och som avser att 
omsättas 

Not 18 Periodiserade anläggningsavgifter 

Periodiserade anläggningsavgifter för; 
Dricksvatten 
Spillvatten 
Dagvatten 

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna löner 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna räntekostnader 
Upplupna kostnader lager 
Övriga upplupna kostnader Fjärrvärme 
Övriga upplupna kostnader Renhållning 
Övriga upplupna kostnader VA 

2021-12-31 

7 008 
2 158 
9 166 

2021-12-31 

0 
614 200 

222 500 
836 700 

2021-12-31 

11 829 
19 855 

2 936 
34 620 

2021-12-31 

507 
4 897 
3 243 

474 
10 044 

5 616 
5 256 
5 197 

35 234 
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2020-12-31 

2 827 
763 

3 590 

2020-12-31 

0 
587 700 

25 000 
612 700 

2020-12-31 

0 
0 
0 
0 

2020-12-31 

1 587 
2 698 
1 966 

277 
2 604 
7 627 
4 593 

0 
21 352 
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Under 2021 uppgår försäljningen till koncernbolag till 47 572 (33 643) tkr och inköp från 
koncernbolag har gjorts för 17 062 (9 646) tkr. 

Not 21 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 

Bolagets behållning på kommunkoncernkontot har vid upprättandet av kassaflödesanalysen 
behandlats som likvida medel. Behållningen är 124 120 (105 856) tkr på bokslutsdagen. 

Avskrivningar 
Avsättning deponier 
Uttag ur återställningsfond 
övriga ej kassapåverkande poster 

Not 22 Bokslutsdispositioner 

Förändring av överavskrivningar 

Not 23 Obeskattade reserver 

Ackumulerade överavskrivningar 

Not 24 Övriga avsättningar 

Aterställningsfond IFA* (stängd deponi) 
Aterställningsfond IFA* 
Aterställningsfond FA** 

*IFA =icke farligt avfall
**FA =Farligt avfall

2020-12-31 

93 293 
6 095 

-5 478
2 353

96 263 

2021 

-18 200
-18 200

2021-12-31 

335 628 

335 628 

2021-12-31 

0 
30 026 

7 433 
37 459 

2020-12-31 

65 518 
6 414 

-5 270
-712

65 950 

2020 

-19 700
-19 700

2020-12-31 

241 944 

241 944 

2020-12-31 

5 478 
24 459 

6 905 
36 842 

Avsättning till återställningsfond har skett för framtida återställningskostnader, baserade på
beräkningar från utomstående konsultfirma.
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Not 25 Fusion med helägt dotterbolag 
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Under året har fusion genomförts med det helägda dotterbolaget Hässleholms Vatten AB (org. 
nr 556594-2926). Fusionen registrerades på bolagsverket 2021-01-05 av förenklingsskäl 
redovisas fusionen i anslutning till närmast avgivna månadsbokslut vilket var per 2020-12-31. 

Dotterbolagets tillgångar och skulder i samband med övergången till Hässleholm Miljö AB 
uppgick i sammandrag till följande belopp: 

Immateriella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Varulager 
Kortfristiga fordringar 
Obeskattade reserver 
Kortfristiga skulder 
Långfristiga skulder 
Summa övertagna nettotillgångar per 
fusionsdagen 

Bokfört aktier i dotterbolag 
Fusionsdifferens 

Not 26 Eget kapital 

U ppskrivn ingsfond 

Belopp vid årets ingång 
Avsättning till fonden under räkenskapsåret 
Avskrivning av uppskrivna tillgångar 
Belopp vid årets utgång 

Fritt eget kapital enligt balansräkningen 

Ingående balanserad vinst 
Fusionsresultat 
Arets vinst 

Hässleholms Vatten AB, 556594-2926 
1 362 448 

369 312 672 
4 193 691 

255 600 
17 589 823 

-75 484 280

2021 
0 

52 404 
-1 947
50 457

15 305 080 
- 52 105 190

4 235 053
-32 565 057

-19 017 971
-277 654 526

20 557 457

-72 662 647
-52 105 190

2020 
0 
0 
0 
0 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 32 565 057 kronor, avräknas mot bolagets 
Uppskrivningsfond. 

\ 
� 
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Not 27 Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Bankgaranti Naturvårdsverket 

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut. 

2021-12-31 

0 
0 

57 (57) 

2020-12-31 

1 000 
1 000 

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 11 mars 2022 för
fastställelse. 
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Lekmannarevisorerna     2022-03-01 

i Hässleholm Miljö AB, Hässleholms kommun  

Till årsstämman i Hässleholm Miljö AB  

organisationsnummer 556555-0349  

Till fullmäktige i Hässleholms kommun  

 

Granskningsrapport för år 2021 

Vi, av fullmäktige i Hässleholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Hässleholm Miljö 

AB:s verksamhet.  

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamheten och intern kontroll samt pröva om 

verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman 

fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig 

grund för bedömning och prövning. 

Vi har granskat följsamheten till ägardirektiven och bolagets måluppfyllelse.  

Granskning av investeringsprocessen slutfördes och tillskrevs styrelsen med följande 

rekommendationer, att: 

• Bolaget dokumenterar sin investeringsprocess 

• Definierar hur bolaget gentemot fullmäktige ska tolka bolagsordningsskrivelsen om 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Styrelsen har följt rekommendationerna samt tagit beslut i enlighet med våra observationer gällande 

dokumentation och definition. 

Vid årets första dagar fusionerades dotterbolaget Hässleholms Vatten AB in i Hässleholms Miljö AB, 

vilket följer aktieägarens vilja och strategiska plan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.   

  

Hässleholm 2022-03-01 

 

Emil Nilsson Christer Karlsson  Berit Wirödal 
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Årsredovisning
 

för
 

Hässleholms Industribyggnads AB
 

556075-1306
 
 
 

Räkenskapsåret
 

2021
 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning
Innehåll  Sida  
Förvaltningsberättelse  2  
Resultaträkning  7  
Balansräkning  8  
Kassaflödesanalys  10  
Noter  11  
    
    
Om inte annat särskit anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom
parantes avser föregående år.    
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Styrelsen och verkställande direktören för Hässleholms Industribyggnads AB avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Ägarförhållanden
Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) är ett helägt bolag till Hässleholms Kommun.

Ägardirektiv
Bolaget ska på marknaden till företag och andra, tillhandahålla mark och lokaler med hög
attraktionskraft. Detta kan ske genom försäljning eller upplåtelse. Bolaget bör även äga annan mark eller
andra lokaler om detta bedöms vara intressant för ägaren.

Bolaget skall vara utvecklingsinriktat på så sätt att det i sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av
kommunens vision att Hässleholm kan växa, utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva i.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer.

Kommunfullmäktige har fastställt ägardirektiv, KLK 2017/768. Giltighetsperiod: 2019-12-02  tillsvidare.

Affärsidé,
Som utvecklingsbolag skall HIBAB skapa affärsmässiga, kreativa och långsiktiga lösningar för sina
samarbetspartners. Genom att utveckla mark och fastigheter med fokus på miljöhänsyn och kvalitet,
bidrar bolaget till hållbar utveckling och tillväxt inom Hässleholms Kommun.

Dotterbolag
Hässleholm Norra Station AB (556831-2242) och Hässleholm M6 AB (559068-7587) driver fastighets-
och projektutveckling inom Norra Station. Byggaren 3 Fastighets AB (556847-2715) äger och förvaltar
fastigheten Byggaren 3.

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Löpande verksamhet
Årsredovisningen har upprättats med hänsyn till de effekter som utbrottet av Covid-19 under
räkenskapsåret har inneburit. Covid-19 utbrottet har haft en mycket begränsad effekt på bolaget under
räkenskapsåret.

I nuläget går det inte att göra en fullständig bedömning av eventuella negativa effekter som pandemin
kommer att innebära för bolaget efter räkenskapsårets utgång, men den bedömning som styrelsen i
dagsläget gjort är att effekterna kommer vara begränsade.
 
Bolaget har medverkat till etablering av företag i enlighet med ägarens intentioner. Etablering av två nya
hyresgäster inom Verkstaden 10, Elverksbyggnaden har medfört underhållsinsatser på golv, väggar och
tak. Tilläggsisolering, ny belysning, nya fönster och målning av befintliga fönster har utförts i samband
med anpassning till de nya hyresgästerna.
 
Etablering av en ny hyresgäst inom Råkan 2, har medfört underhållsinsatser på golv, väggar och tak samt
utbyte av äldre ventilationsaggregat till ett nytt med energiåtervinning.
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Inom Garnisonen har ytterligare utbyte och komplettering av styrutrustning för ventilation och värme
utförts för att förbättra fastighetsförvaltningen och minska energiförbrukningen.
 
På Hovdala/Mölleröd naturområde har sedvanlig skogsvård, skötsel och vägunderhåll utförts.
Extraordinära insatser under året är att 4 000 m grusväg har renoverats med ett nytt slitlager, samt att en
topp av asfalt har lags på Mjölkalånga sjöväg. HIBABs andel i vägsamfälligheten är 36% av 0,4 mnkr.

Under året har anpassnings- och underhållsåtgärder genomförts för 2,3 mnkr (8,8 mnkr). Åtgärderna har i
huvudsak skett med 1,1 mnkr (3,7 mnkr) inom Garnisonen och Hovdala / Mölleröd, samt 1,2 mnkr (5,1
mnkr) inom basfastigheterna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
HIBAB har via dotterbolaget Hässleholm Norra Station AB, påbörjat slutfasen för nybyggnation av hus
M4 om 4 500 kvm kontorslokaler inom projekt Norra Station. Entreprenad- och hyreskontrakt har
tecknats för 100 % av hyresvärdet. Projektet är kostnadsberäknat till maximalt 100 mnkr och med en
inflyttning under januari - februari 2022. Hus M4 uppförs enligt certifiering, Miljöbyggnad Silver.

Inom Verkstaden 6 har HIBAB, år 2020 ansökt om planändring för byggnation av parkeringsdäck ovan
mark mot väster samt en utökad byggrätt mot öster avseende hus M3-M5. Del av Verkstaden 6 avseende
utökad byggrätt M3-M5, är vilande i avvaktan på besked från Trafikverket. Del av Verkstaden 6 mot
väster avseende parkeringsdäck samt byggrätt med 2 våningar kontor är planerad för samråd och
utställning under 2022.

Under januari 2020 har HIBAB tecknat hyreskontrakt för 100 % av hyresvärdet inom Terminalen 1,
byggnad B. Hyreskontraktet är tecknat på 10 år med en beräknad inflyttning 2021-07-01.  HIBAB har
genomfört en upphandling benämnd Ombyggnad av Industrilokaler, Del av Terminalen 1. Sista
anbudsdag i Upphandlingen var den 24 augusti 2020. Upphandlingen har blivit föremål för överprövning.
DOM har meddelats 2021-05-16 av Förvaltningsrätten till HIBABs fördel i överprövnings-målet. I juni
2021 har HIBAB tecknat nytt hyreskontrakt och tilldelat en totalentreprenör. Ombyggnaden är
kostnadsberäknad till maximalt 17,0 mnkr med planerat färdigställande i juni 2022.

HIBAB ansökte under hösten 2018 om lagligförklaring av Hammarmölledamm och tillstånd till
vattenverksamhet hos Mark och Miljödomstolen. Kostnader om 310 tkr (214 tkr) förenade med ansökan
har belastat årets resultat. Totalt nedlagda kostnader sedan 2018, uppgår till 1,6 mnkr. 

I september beslutade Naturvårdsverket om godkännande av överenskommelse om intrångsersättning
uppgående till 53,3 mnkr. Ersättningen utgår för intrång i fastigheten Tormestorp 5:31, för all framtid, för
att bilda naturreservat, omfattande 320,1 ha, varav ca 10,5 ha är vatten. Syftet med naturreservatet är att
bevara biologisk mångfald, och att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer.

Köp / Försäljning 
Köpekontrakt tecknades för fastigheten Hässleholm 88:12 med adress Kommendörsgatan 11.
Överlåtelsen skedde mot en överenskommen köpeskilling om 7,7 mnkr med tillträdesdag 2021-03-26.

Försäljning av Fornbacken 4 med adress Esplanadgatan 9. Överlåtelsen skeddemot en överenskommen
köpeskilling om 4,65 mnkr. Köparen tillträdde fastigheten i september. 

Under verksamhetsåret har inga andra köp eller avyttringar av fastigheter utförts.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I augusti höll Mark och Miljödomstolen huvudförhandlingar avseende Hammarmölledamm, och DOM
förväntas meddelas under första halvan av 2022.
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Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer

Bolaget har som långsiktigt mål att påbörja nybyggnation av koncept HIBAB Företagspark. Satsningen
på företagsparken ger bolaget möjlighet att vid kommande lokalförfrågningar, med kort
handläggningstid, uppföra nybyggda lokaler eftersom projekteringen är klar. Inom Tanken 9 har under
året erhållits bygglov för uppförande av ett hus enligt konceptet.

Ytterligare förvärv av strategiska fastigheter kan bli aktuella.

Övrig information

Hässleholm Norra Station AB
Sedan år 2010 finns dotterbolaget, Hässleholm Norra Station AB etablerat. Bolaget genomför en
nybyggnation av 4 500 kvm BTA, Verkstaden 9, hus M4 inom projekt Norra Station. Upparbetad
projektkostnad 2021-12-31 uppgår till 93,0 mnkr.
 
HIBAB finansierar tillsvidare bolagets lånebehov. Bolaget har erhållit koncernbidrag med 2 235 tkr från
moderbolaget.
 
Hässleholm M6 AB
Sedan år 2016 finns dotterbolaget Hässleholm M6 AB etablerat. Uppförande av hus M6 inom fastigheten
Verkstaden 11 har färdigställts våren 2018.
HIBAB finansierar tillsvidare bolagets lånebehov.

Byggaren 3 Fastighets AB
Bolaget förvärvades i april 2017, och förvaltar samt utför fastighetsskötsel inom fastigheten Byggaren 3,
Hässleholm.
 
HIBAB finansierar tillsvidare bolagets lånebehov. 
 
HIBAB
Ägaren har vid ett dialogmöte informerat bolaget om att kommunfullmäktige har beslutat om Strategisk
plan med budget 2022 - 2024. Beslutet innebär en utdelning från HIBAB om 10,0 mnkr för bolagets
resultat 2021.
 
Finansiering
Den totala aktuella upplåningen uppgår till 244,7 mnkr (197,0 mnkr). 
Beviljad kredit om 65 mnkr på koncernkontot, har ej utnyttjats under året.
Bolaget har beviljats 3 st Gröna lån till ett värde av 144 mnkr, för att fortsätta kunna investera hållbart
och ställa om samhället i en hållbar riktning.

Vakanser
Vakanser inom basfastigheterna uppgår 2021-12-31 till 7 434 kvm (6 619 kvm) och motsvarar 32%
(27%) av de uthyrningsbara lokalerna.

I lokaler inom Garnisonen är vakansen 2 254 kvm (2 204 kvm), vilket motsvarar 20 % (19 %) av de
uthyrningsbara lokalerna.

Personal
Under året har bolaget haft en personalomsättning med 0 (0) anställda av totalt 5.
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Hållbarhetsupplysningar

Med energi för framtiden
Bolaget har alltsedan 2007 varit oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, samt sedan 2012 köpt
enbart certifierad grön el. HIBABs förbrukning av grön el innebär en minskad miljöpåverkan av
koldioxidutsläppen med i genomsnitt 218 ton per år.

Bolaget fortsätter sin satsning på förnyelsebar energi genom investering 2018 i en solcellsanläggning
inom Byggaren 3 och alltsedan 2017 inom Stjärnfallet 1, där solcellerna 2021 har producerat 114 007
kWh (118 230 kWh).

Sammanlagd installerad effekt i solcellsanläggningarna på Stjärnfallet 1 och Byggaren 3 är 140 kW.

Grön el som produceras av solcellerna nyttjas i första hand till fastigheternas förbrukning, eventuell
överproduktion säljs ut på elnätet. 

Inom Hovdala / Mölleröd finns ett äldre vattenkraftverk Hammarmölledamm, som drivs av arrendator
och i medeltal årligen producerar 515 000 kWh grön el.

Miljöbyggnad
Bolaget har sedan 2013 varit fullvärdig medlem i SGBC, Sweden Green Building Council.

HIBAB har certifierat Hässleholms första miljöbyggnad. Stralsunds förskola certifierades 2015 enligt ett
svenskt miljöklassningssystem för byggnader, Miljöbyggnad Brons. Hus M6, inom projekt Norra Station
certifierades preliminärt 2017. Byggnadens energiförbrukning har under 2020 verifierats och slutligen
certifierats, enligt Miljöbyggnad Silver. Byggaren 3 Fastighets AB har 2019 erhållit certifiering enligt
Green Building hos SGBC. För certifiering krävs en verifierat minskad energianvändning med minst 25%
gentemot fastställt referensår (2015). Hus M4 inom projekt Norra Station certifierades preliminärt 2021,
enligt Miljöbyggnad Silver.

Genom certifieringen skapar fastighetsägaren mervärden såsom utökad kunskap, förbättrad
energiprestanda, inomhusklimat, kontroll och styrbarhet, vilket resulterar i ökat fastighetsvärde och nöjda
kunder. 

Naturområde
Sedan 2008 är skogsbruket inom Hovdala/ Mölleröd naturområde där bolaget bedriver ett miljöanpassat,
samhällsnyttigt och ekonomiskt hållbart skogsbruk certifierat enligt FSC och PEFC.
 
Hållbarhetspolicy
Under året har bolaget genomfört Hållbarhetskollen och styrelsen har fastställt en Hållbarhetspolicy för
HIBAB samt dess dotterbolag. Policyn anger ramverket för hur HIBAB och dess dotterbolag ska bedriva
ett hållbart företagande. Syftet är att beskriva HIBABs miljömässiga, sociala, etiska och ekonomiska
ansvarstagande gentemot medarbetare, kunder, ägare, intressenter och samhälle.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 28 873 31 097 29 877 32 133 24 253
Resultat efter finansiella poster 59 705 4 498 3 303 6 566 5 725
Balansomslutning 412 922 306 320 279 344 277 634 254 149
Antal anställda 5 5 5 5 5
Soliditet (%) 32,1 28,5 30,7 29,9 30,3
Avkastning på totalt kap. exkl
nedskrivningar (%) 14,9 1,4 1,2 2,9 1,2
Avkastning på eget kap. exkl
nedskrivningar (%) 45,0 5,1 3,9 7,9 2,0
      

 
Förändring av eget kapital (Tkr)
 Aktie- Uppskriv- Reserv- Balanserat Årets Totalt
 kapital ningsfond fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 21 000 1 435 4 200 58 675 2 236 87 546
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:    2 236 -2 236 0
Förändring
uppskrivningsfond  -29  29  0
Årets resultat     37 103 37 103
Belopp vid årets utgång 21 000 1 406 4 200 60 940 37 103 124 648
       

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 60 940 475
årets vinst 37 102 611
 98 043 086
 
disponeras så att
till aktieägare utdelas 10 000 000
i ny räkning överföres 88 043 086
 98 043 086
 
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen
Styrelsen har föreslagit att bolaget ska lämna koncernbidrag med 2 235 tkr. Det föreslagna
koncernbidraget har redovisats i resultaträkningen som bokslutsdisposition och i balansräkningen som en
skuld till koncernföretag. Lämnat koncernbidrag reducerar bolagets soliditet. Soliditeten är mot bakgrund
av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms
kunna upprätthållas på en likadeles betryggande nivå.
 
Kommunfullmäktige har beslutat att bolaget skall lämna utdelning om 10 000 tkr till ägaren.
 
Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget och utdelning ej hindrar bolaget från att
fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det
föreslagna koncernbidraget och utdelning kan därmed försvaras med hänsyntill vad som anförs i ABL 17
kap 3§ 2-3 st.
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

kassaflödesanalys med noter.

Nettoomsättning 3 28 873  31 097  
Övriga rörelseintäkter 4 57 635  12 078  
  86 508  43 176  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader  -14 083  -22 445  
Personalkostnader 5 -4 800  -4 763  
Avskrivningar och nedskrivningar samt återföring av
nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 11, 12, 13 -5 986  -11 650  
  -24 869  -38 858  
Rörelseresultat  61 639  4 318  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag  -3 000  0  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3 260  1 909  
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -2 194  -1 729  
  -1 934  180  
Resultat efter finansiella poster  59 705  4 498  
      
Bokslutsdispositioner 8 -12 212  -1 423  
Resultat före skatt  47 493  3 075  
      
Skatt på årets resultat 9 -10 390  -839  
Årets resultat  37 103  2 236  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader, mark och markanläggningar 10, 11 142 312  135 702  
Inventarier 12 512  635  
Pågående nyanläggningar 13 6 721  6 177  
  149 545  142 514  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 14 8 328  11 328  
Fordringar hos koncernföretag  165 778  119 778  
  174 106  131 106  
Summa anläggningstillgångar  323 651  273 620  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  31  140  
Fordringar hos kommunen och närstående företag  4  80  
Övriga kortfristiga fordringar 15 6 497  2 491  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 475  431  
  7 007  3 142  
      
Koncernkonto kommunen 17 82 264  32 087  
  82 264  32 087  
      
Summa omsättningstillgångar  89 271  35 229  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  412 922  308 849  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  21 000  21 000  
Uppskrivningsfond  1 406  1 435  
Reservfond  4 200  4 200  
  26 606  26 635  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  60 940  58 676  
Årets vinst  37 103  2 236  
  98 043  60 912  
Summa eget kapital  124 649  87 547  
      
Obeskattade reserver 18 10 352  375  
      
Avsättningar      
Uppskjutna skatter 19 5 441  4 424  
Summa avsättningar  5 441  4 424  
      
Långfristiga skulder 17, 20     
Skulder till kreditinstitut 20 242 152  195 038  
Summa långfristiga skulder  242 152  195 038  
      
Kortfristiga skulder 20     
Skulder till kreditinstitut 20 2 511  2 011  
Leverantörsskulder  3 865  4 116  
Skulder till kommunen och närstående företag  4 231  5 115  
Kortfristig skuld till koncernföretag  2 235  1 488  
Skatteskulder  12 109  2 980  
Övriga kortfristiga skulder  170  160  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 5 207  5 595  
Summa kortfristiga skulder  30 328  21 465  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  412 922  308 849  
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  59 704  4 497  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 6 398  692  
Betald skatt  -244  -129  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  65 858  5 060  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av kundfordringar  109  -111  
Förändring av kortfristiga fordringar  -5 004  23  
Förändring av leverantörsskulder  -251  -1 028  
Förändring av kortfristiga skulder  1 016  2 342  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  61 728  6 286  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -14 952  -19 494  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  4 522  70 834  
Förändring övriga långfristiga fordringar  -46 000  -50 574  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -56 430  766  
      
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån  49 125  94 125  
Amortering av lån  -2 011  -68 921  
Erhållna (lämnade) koncernbidrag  -2 235  -1 488  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  44 879  23 716  
      
Årets kassaflöde  50 177  30 768  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  32 087  1 319  
Likvida medel vid årets slut  82 264  32 087  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Bolagets intäkter består i huvudsak av hyresintäkter vilka redovisas i den period uthyrningen avser.
Övriga intäkter redovisas enligt god redovisningssed.
 
Materiella anläggningstillgångar
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten, och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
 
Utgifter för löpande reperation och underhåll redovisas som kostnader.
 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för
övriga typer av materiella tillgångar. 
 
 
Stomme 50-100 år  
Yttertak 30 år  
Fasad 25 år  
Ytskikt 20 år  
Installation 20 år  
Markanläggningar 20-25 år  
Inventarier och byggnadsinventarier 5-10 år  
   

  2022-02-11 19:25:26 UTCSignerat 2660763 11 / 24Oneflow ID Sida



Hässleholms Industribyggnads AB
Org.nr 556075-1306

12 (22)
 

   
 

   

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet. 
 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten.
 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt
upphört.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering av nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och regleringen av skulden avses ske.
 
Aktier och Andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Eventuell
utdelning från dotterföretag redovisas som finansiell intäkt.
 
Likvida medel
Bolaget har medel på koncernkonto. Dessa klassificeras som likvida medel i balansräkningen och i
kassaflödesanalysen
 
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
 
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
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Inkomstskatter 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
 
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet mellan
redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till
obeskattade reserver.
 
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
 
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
 
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
 
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
 
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
Avkastning på totalt kap. exkl nedskrivningar (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
 
Avkastning på eget kap. exkl nedskrivningar (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).
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med avdrag för uppskjuten skatt).

 
Not 2 Transaktioner med närstående
Moderföretag i den största koncern där Hässleholms Industribyggnads AB är dotterföretag är
Hässleholms kommun.
 
 2021 2020  
    
Inköp och försäljning mellan koncernföretag % %  
Inköp 22,00 11,00  
Försäljning 49,00 61,00  
    

Ovanstående transaktioner genomfördes på affärsmässiga villkor.
 
Lån till närstående dotterbolag - Hässleholm Norra
Station AB    
Ingående balans 53 971 3 971  
Amortering/Upptagna lån 50 000 50 000  
Utgående balans 103 971 53 971  
    

Lånet till Hässleholm Norra Station AB är på affärsmässiga villkor. Ränta löper med 2,0 % + Stibor och
räntan för året uppgick till 1 994 tkr. Lånet har förfallodag 2022-12-31.
 
Lån till närstående dotterbolag - Hässleholm M6 AB    
Ingående balans 47 000 47 000  
Upptagna lån 0 0  
Amortering -2 000 0  
Utgående balans 45 000 47 000  
    

Lånet till Hässleholm M6 AB är på affärsmässiga villkor. Ränta löper med 2,0 % + Stibor och räntan för
året uppgick till 863 tkr . Lånet har förfallodag 2022-12-31
 
Lån till närstående dotterbolag - Byggaren 3 Hässleholm
AB    
Ingående balans 18 807 18 807  
Upptagna lån 0 0  
Amortering -2 000 0  
Utgående balans 16 807 18 807  
    

Lånet till Byggaren 3 Hässleholm AB är på affärsmässiga villkor. Ränta löper med 2,0 % + Stibor och
räntan för året uppgick till 322 tkr. Lånet har förfallodag 2022-12-31.
 
Övrigt    
    

I separat not finns upplysningar om
- löner mm till styrelse och VD
- eventuella avtal om avgångsvederlag till VD och ledande befattningshavare
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning
 2021 2020  
    
I nettoomsättningen ingår intäkter från:    
Hyror och arrenden 23 899 26 465  
Skogsintäkter 4 064 3 586  
Övrigt 910 1 046  
 28 873 31 097  
    

 
Not 4 Övriga rörelseintäkter
 2021 2020  
    
Förvaltningskostnad 850 402  
Intrångsersättning Naturreservat 53 341 0  
Övrigt 856 718  
Fastighetsförsäljning 2 588 10 958  
 57 635 12 078  
    

 
Not 5 Anställda och personalkostnader
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 3 3  
Män 2 2  
 5 5  
    
Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 1 292 1 122  
Övriga anställda 1 893 1 910  
 3 185 3 032  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader (varav verkställande direktören 177  tkr)
(172 tkr) 326 291  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 103 1 041  
 1 429 1 332  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 4 614 4 364  
    

Verkställande direktörens pensionsplan följer bolagets allmäna pensionsplan. Med verkställande
direktören har avtal träffats om ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets
sida utgår lön och övriga anställningsförmåner under ytterligare 6 månader efter uppsägningstidens
utgång.
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Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2021 2020  
    
Ränteintäkter från dotterbolag 3 180 1 909  
Övriga ränteintäkter 80 0  
 3 260 1 909  
    

 
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
 2021 2020  
    
Räntekostnader -1 116 -1 016  
Borgensavgift till Hässleholms kommun -1 078 -713  
 -2 194 -1 729  
    

 
Not 8 Bokslutsdispositioner
 2021 2020  
    
Koncernbidrag 0 -1 488  
Lämnade koncernbidrag -2 235 0  
Förändr överavskr mask, invent 23 65  
Förändring av ersättningsfond -10 000 0  
 -12 212 -1 423  
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Not 9 Aktuell skatt
 2021 2020  
    
Skatt på årets resultat   
Aktuell skatt -9 373 -4 076
Uppskjuten skatt -1 017 3 237
Totalt redovisad skatt -10 390 -839
   

Avstämning av effektiv skatt
  2021  2020
     
 Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt  47 493  3 074
     
Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -9 783 21,40 -658
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  -17  -45
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkt  30  38
Skatteeffekt av skillnad mellan planenliga
och skattemässiga avskrivningar  -320  -107
Uppskjuten skatt på underskott  0  0
Uppskjuten skatt pga av temporära
skillnader  -1 017  3 237
Uppskjuten skatt pga återföring av
nedskrivning  0  0
Skatteeffekt av nedskrivningar andelar i
koncernföretag  -618  -1 284
Skatteeffet av försäljning
näringsfastigheter  1 336  -1 891
Skatt pga. ändrad beskattning    -129
Redovisad effektiv skatt 21,88 -10 390 27,28 -839
     

 
Not 10 Uppskrivningar & nedskrivningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Uppskrivningar    
-Råkan 2 (Hus 8) 1 078 1 089  
-Stjärnfallet 1 233 236  
-Fridhem 8 227 237  
-Tyringe 129:3 232 264  
 1 770 1 826  
    
Nedskrivningar    
-Råkan 2 (Hus 4-6) 5 629 5 842  
-Boketorp 1 157 0  
 6 786 5 842  
    

Bolagets samtliga fastigheter innehas för långsiktig uthyrning och klassificeras därför som
förvaltningsfastigheter. Totalt redovisat värde uppgår till 142 824 tkr 2021,  (136 165 tkr). I värdet ingår
fastigheten Tormestorp 5:31 med ett redovisat värde av 33 014 tkr 2021,  (32 758 tkr ).
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fastigheten Tormestorp 5:31 med ett redovisat värde av 33 014 tkr 2021,  (32 758 tkr ).

 
 
Not 11 Byggnader och mark
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 216 884 251 129  
Inköp 8 028 0  
Försäljningar/utrangeringar -9 176 -66 059  
Omklassificeringar 6 379 31 814  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 222 115 216 884  
    
Ingående avskrivningar -77 147 -77 762  
Försäljningar/utrangeringar 7 242 6 183  
Årets avskrivningar -4 882 -5 568  
Utgående ackumulerade avskrivningar -74 787 -77 147  
    
Ingående uppskrivningar 1 807 1 859  
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -37 -52  
Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 770 1 807  
    
Ingående nedskrivningar -5 842 0  
Återförda nedskrivningar 0 0  
Årets nedskrivningar -944 -5 842  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 786 -5 842  
    
Utgående redovisat värde 142 312 135 702  
    
Taxeringsvärden byggnader 64 277 85 019  
Taxeringsvärden mark 33 446 34 266  
 97 723 119 285  
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 4 105 4 114  
Inköp 0 150  
Försäljningar/utrangeringar 0 -159  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 105 4 105  
    
Ingående avskrivningar -3 470 -3 442  
Försäljningar/utrangeringar  159  
Årets avskrivningar -123 -187  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 593 -3 470  
    
Utgående redovisat värde 512 635  
    

 
Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
 2021 2020  
    
Ingående nedlagda kostnader 6 177 18 646  
Under året nedlagda kostnader 6 923 19 975  
Under året genomförda omfördelningar/omklassificeringar -6 379 -32 444  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 721 6 177  
    
Utgående redovisat värde 6 721 6 177  
    

 
Not 14 Specifikation andelar i koncernföretag
 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde  

Hässleholm Norra Station AB 100% 100% 500 50  
Hässleholm M6 AB 100% 100% 500 50  
Byggaren 3 Hässleholm AB 100% 100% 500 8 228  
    8 328  
      
 Org.nr Säte  
Hässleholm Norra Station AB 556831-2242 Hässleholm  
Hässleholm M6 AB 559068-7587 Hässleholm  
Byggaren 3 Hässleholm AB 556847-2715 Hässleholm  
    

 
Not 15 Övriga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Fordran mervärdeskatt -176 -176  
Skattekonto 5 449 691  
Handpenning 0 770  
Förskottsbetalad moms 1 146 1 206  
Vilande moms 77   
 6 496 2 491  
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 6 496 2 491  

    
 
Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda försäkringar 373 330  
Övrigt 102 101  
 475 431  
    

 
Not 17 Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Beviljad koncernkontokredit, ej utnyttjad, hos Hässleholms
kommun 65 000 65 000  
 65 000 65 000  
    
Skulder till kreditinstitut    
Mellan 1 och 5 år 12 555 10 055  
Senare än 5 år 232 108 186 994  
 244 663 197 049  
    

 
Not 18 Obeskattade reserver
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan, maskiner och inventarier. 352 375  
Ersättningsfond 10 000 0  
 10 352 375  
    

 
Not 19 Uppskjuten skatteskuld netto
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Nedskrivning av fastighet, Råkan 2, Boketorp -1 398 -1 203  
Uppskjuten skattefodran på underskottsavdrag 0 0  
Uppskrivning av fastigheter 365 372  
Direktavdrag ombyggnad fastigheter 5 052 3 833  
Skogsavdrag 1 422 1 422  
Belopp vid årets utgång 5 441 4 424  
    

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektiver skattemässiga
värden är olika.

Vid beräkning av uppskjuten skatt har en skattesats på 20,6 % (20,6%) använts.
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Not 20 Skulder som avser flera poster
Företagets skulder till kreditinstitut redovisas under följande poster i balansräkningen:
 
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 242 152 195 038  
 242 152 195 038  
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 2 511 2 011  
 2 511 2 011  
    

 
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupen fastighetsskatt -675 -735  
Interimsskulder -44 -9  
Upplupen löneskatt -91 -81  
Upplupna semesterlöner -219 -225  
Förutbetalda hyresintäker -2 297 -2 256  
Upplupna arbetsgivaravgifter -68 -70  
Uppl kostn förutbet intäkter -1 813 -2 219  
 -5 207 -5 595  
    

Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Justering för avskrivningar 5 042 5 808  
Återföring av nedskrivningar -256 0  
Årets nedskrivning fastighet 1 200 5 842  
Årets nedskrivning andelar dotterbolag 3 000 0  
Realisationsresultat försäljning fastighet -2 588 -10 958  
 6 398 692  
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 6 398 692  

 
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma 2022-03-16 för fastställelse.
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       2022-03-01 

Lekmannarevisorerna 

i Hässleholms Industribyggnads AB, Hässleholms kommun 

 

    Till årsstämman i  

    Hässleholms Industribyggnads AB 

    556075-1306 

    Kommunfullmäktige i Hässleholm kommun 

 

 

 

Granskningsrapport för år 2021 

 

Vi, av fullmäktige i Hässleholm kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Hässleholms 

Industribyggnads AB:s verksamhet. 

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamheten och intern kontroll samt pröva om 

verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman 

fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig 

grund för bedömning och prövning. 

Vi har granskat följsamheten till ägardirektiven och bolagets måluppfyllelse.  

Granskning av investeringsprocessen slutfördes och tillskrevs styrelsen med följande 

rekommendationer, att: 

• Bolaget dokumenterar sin investeringsprocess 

• Definierar hur bolaget gentemot fullmäktige ska tolka bolagsordningsskrivelsen om 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Styrelsen har följt rekommendationerna samt tagit beslut i enlighet med våra observationer gällande 

dokumentation och definition. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.   

  

Hässleholm 2022-03-01 

  

Emil Nilsson Christer Karlsson  Berit Wirödal 
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Årsredovisning 
för 
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Räkenskapsåret 
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Hässlehem AB 

Org.nr 556134-4747 

Styrelsen och verkställande direktören för Hässlehem AB avger följande årsredovisn ing för 
räkenskapsåret 2021. 

Förvaltnings berättelse 

Information om verksamheten 
Hässlehem AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som bildades 1970. Bolagets ändamål är att 
tillhandahålla bra bostäder med hög kvalitet för ett flerial kundkategorier samt att vara ett 
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bostadspolitiskt instrument för ägaren Hässleholms kommun . Målet är att erbjuda hyresgästerna ett tryggt 
och trivsamt boende med god service. 

Hässlehem AB äger och förvaltar 2 053 lägenheter i Hässleholms kommun . Verksamheten bedrivs i 
centralorten Hässleholm samt i de kringliggande orierna Bjärnum, Vittsjö, Vinslöv, Sösdala, Hästveda 
och Tyringe. Antal lägenheter, lokaler och ytor i respektive fastighet samt lägenhetsfördelning framgår av 
bilaga 1-2 . 

I bolagets Bobutik, placerad på Röingegatan i Hässleholm, sker all uthyrning av bostäder och lokaler. 
Företagets administrativa avdelningar såsom ekonomi, personal och förvaltning är placerade i anslutning 
till Bobutiken. 

Ägarförhållande 
Hässlehem AB är helägt av Hässlehoms kommun, org.nr. 212000-0985, med säte i Hässleholm. 

Styrelse och revisorer 
Styrelsen har haft sju styrelsemöten under räkenskapsåret. Årsstämma hölls den 18 mars 2021. Styrelsen 
består av sju ledamöter som utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun . 

Styrelseledamöter 

Carl-Erik Littke (1) ordförande 

Bengt Andersson (s) vice ordförande 

Annelie Cederberg (s) 

Ulf Berggren (sd) 

Hanna Sjöstrand (sd) 

Gisela Beckman (c) 

Karin Nilsson (m) 

Revisorer: 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är valt revisionsbolag med huvudansvarig revisor Mariin 
Troedsson och gransknings ledare E lin Ericsson. 
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Lekmannarevisorer: 

Christer Karlsson 

Emil Nilsson 

Berit Wirödal 

Verksamheten under räkenskapsåret 
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Under året har 22 lägenheter färdigstä llts på Garnisonen i Hässleholm, samt 6 marklägenheter i Vinslöv. 
Det har gjoris ombyggnation av officersmässen på Garn isonen i Hässleholm där 3 lägenheter blev klara 
för inflyttning i november 202 1. 

Arbetet med förnyelsebar energi har fortsatt under året och bolaget planerar för, bland annat, fler 
solce l lsan läggn ingar. 

Byte av fönster har skett på fastigheten Vittsjö 50:2, samt fastigheten Älgen 2-4 i Tyringe. Renovering av 
socklar har utfö ris på fastigheten Väduren 1 i Hässleholm. Renovering av balkonger har gjoris på 
fastigheten Va1111aröd 56:7 i Sösdala. 

Till följd av Corona pandemin har gjori att vi fått omplanera en del renoveringar inne i lägenheterna och 
utföra mer av yttre underhåll. Vi har heller inte kunnat medverka i olika evenemang för att främja 
gemenskapen på våra boenden i samma utsträckning som tidigare år. Dock har vi kunnat fullfölja våra 
sponsorsåtaganden av ett antal idrottsföreningar i kommunen precis som tidigare. 

Bolagets uthyrningsgrad är fortsatt god och genomsnittlig uthyrningsgrad har varit 99,4%. 

Måluppfyllelser, övergripande mål Hässleholms kommun 
Hässlehem AB har antagit ett antal mål för bolagets verksamhet. De uppsatta målen gäller 

- Ekonomi 
- Energisparåtgärder 
- Nybyggnation en ligt ägardirektiv 

När det gäller mål för ekonomin bör bolaget öka so liditeten med minst 1 % per år, för att kunna möta 
oli ka risker och eventuella för luster, samt för att kunna vara ekonomiskt starka vid nyupplåning och 
nybyggnation. Ett snitt i Sverige för kommunala bostadsbolag i vår storlek är cirka 20%. 

Arbetet med energisparåtgärder är ett konstant arbete som innebär att vi försöker arbeta med nya 
utman i11 gar som på sikt kan generera bättre miljö och kostnadsbesparingar åt bolaget. Al lmännyttans 
klimatinitiativ som Häss lehem ans luti t sig till innebär stora utmaningar och ny kunskap att ta till sig. 
Utfa llen kommer att rapporteras kontinuerligt till Sveriges Allmännytta och följas upp årligen fram till 
2030. Bolagets kostnadsutveckling för 2021 gällande uppvärmningen steg under 202 1 till följd av kallare 
klimat, men kompenseras av att uthyrning och ränteläge har varit gynnsamt. Vi börjar nu kunna utläsa 
effekten av de solceller vi satt upp tidigare år på två fastigheter vi lket är mycket intressant för framtida 
energi investeringar. Uthyrning, drift och belåning är de faktorer som har haft störst resu ltatpåverkan. 

Personal 
Under året har tidigare VD:n Stephan Persson gått i pension och ersatts av Ola Richard som tog över som 
VD från och med 202 1-10-0 I. Personalomsättningen är fortsatt låg och en viktig faktor till att bolaget 
utvecklas positivt. 
Bolaget hade vid årets slut 28 anstäl lda. 
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Ekonomi 
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Bolagets totala intäkter uppgår ti Il l 68 095 tkr ( 162 613 tkr) . Intäktsökningen beror på det goda 
uthyrningsläget, tillkommande objekt och hyreshöjning som var 0, 75% från den l januari 2021 . Bolagets 
resultat efter finansi ella poster uppgår till 24 422 tkr (24 509 tkr). Resultatet har påverkats positivt av det 
fotisatt gynnsamma ränteläget och av den goda uthyrningsgraden samt en djupt rotad 
kostnadsmedvetenhet i organisationen. Medeltemperaturen har under delar av året legat lägre än 2020 
vilket bidragit till högre uppvärmningskostnader. Kostnaden för reparationer, renovering och underhå ll 
av fastigheterna uppgår till 34 150 tkr (37 125 tkr). Årets resultat uppfyller avkastningskravet som 
kommunfullmäktige fastställt, vilket innebär kvoten mellan driftnetto och fastigheternas marknadsvärden . 
Driftnetto avser resultat före avskrivningar, central administration och :finansie lla poster. 

Kostnaden för borgensavgift uppgår till 3 227 tkr (3 286 tkr). Avgiften varierar mellan 0,31-0,53% 
beroende på den under liggande kreditens löptid och vilket år krediten är upptagen. Översynen av 
borgensavgifter sker årligen. 

Årets av- och nedskrivningar uppgår till 26 303 tkr (2 l 602 tkr). Bolaget gör årligen en intern värdering 
av fastighetsbeståndet för att göra en bedömning av marknadsvärdet. Marknadsvärdet för bolagets totala 
fastighetsbestånd bedöms uppgå ti Il 1 830 217 tkr ( l 660 2 L 7 tkr) . Värderingen har gjo1is utifrån en 
avkastningsbaserad metod, där framtida driftnetton och restvärde vid kalkylperiodens slut har bedömts 
utifrån tillgänglig marknadsinformation . Direktavkastningskrav för bostäder ligger i intervallet 4,0-7,9%. 

Användning av finansiella instrument 
Under förra året har de lån som innehöll ett ränteswapsavtal blivit omsatt vilket medföti att bolaget inte 
längre har något ränteswapsavtal. 
Den genomsnittliga effektiva räntan i skuldpo1iföljen inklusive kostnad för kommunal borgen uppgår till 
1,0% (1,0%). Bolaget har amotierat 3,8 mkr (5,5 mkr) under verksamhetsåret. 

Investeringar 
Bolagets investeringar i byggnader och mark har under 2021 uppgått till 37 619 tkr (87 538 tkr) och 
avser nedlagda kostnader i pågående nybyggnation, samt köp av mark i Hästveda. Investeringar i 
maskiner, fordon , och inventarier har uppgått till 1 821 tkr (315 tkr) . 

Framtida utveckling 
Hässlehem fortsätter arbetet med att ta fram underlag och planer för framtida byggnation så att bolaget 
kan erbjuda moderna och attraktiva boenden i kommunen. 

Bolaget fortsätter s in fokusering på energieffektiviseringar och då främst genom installation av solceller. 
Hässlehem har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ som innebär en fossilfri allmännytta senast år 
2030. 
För 2022 har bolaget budgeterat ett resultat till 20 785 tkr efter finansiella poste r. 
Hyreshöjning för 2021 blev 0,75%. 
Kommunfullmäktige har fasts tällt ett avkastningskrav för Hässlehem AB på 3% be räknat på 
fastigheternas marknadsvärde. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 
Antal lägenheter 
Resultat efter finansiella poster 
Balansomslutning 
Medelantal anställda 
Outhyrt bostäder 
Underhållskostnader, kr per kvm 
Genomsnittsränta på balansdagen 
(%) 
Skuldsättningsgrad (ggr) 
So liditet(%) 
Avkastn ing på totalt kap.(%) 

Förändring av eget kapital (Tkr) 
Aktie-

kapital 

Belopp vid årets ingång 2 155 
Disposition en ligt beslut 
av årets årsstämma: 
Utdelning 
Upplösning av 
uppskrivningsfond 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 2155 

2021 2020 
2 053 2 022 

24 422 24 510 
970 006 957 555 

28 28 
1 482 1 133 

207 2 18 

1,0 1,0 
6 6 

17,7 16,2 
3,3 3,4 

Uppskriv- Reserv-

ningsfond fond 

4 478 431 

-56 

4 422 431 
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2019 2018 2017 
2 000 I 981 l 963 

15 556 26 061 18 394 
894 009 894 154 834 676 

28 27 27 
534 341 411 
207 176 203 

1,3 1,5 2,2 
6 6 6 

15,5 14,5 13,4 
2,9 4,2 4,0 

Balanserat Årets Totalt 

resultat resultat 

114 287 18 851 140 202 

15 851 -15 85 1 0 
-3 000 -3 000 

56 0 
18 688 18 688 

130 195 18 688 155 891 
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Förslag till vinstdisposition 
Styre lsen föreslår att till förfogande stående vinstmede l (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

di sponeras så att 
till aktieägaren överförs enligt§ 5 A llvillagen 
i ny räkning överföres 

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 

130 I 95 208 
18 687 839 

148 883 047 

4 000 000 
144 883 047 
148 883 047 
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Bolagets ägare, Hässleholms Komm un, har i budget för 2022 fattat bes lut om att värdeöverföring med 4 
mkr ska ske till ägaren i en lighet med Allvillagen § 5. Den föres lagna värdeöverföringen reducerar endast 
bolagets so liditet marginellt. So liditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet forisatt bedrivs med 
lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthå llas på en lika ledes betryggande 
nivå. 

Styre lsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen ej hindrar bolaget från att fullfölja sina 
förp likte lser på kort och lång s ikt, ej heller att fullgöra erforder liga invester ingar. Den förs lagna 
värdeöverföri ngen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 

Utbetalningen kommer att ske 2022-03-25. 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning 
Tkr 

Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Av- och nedskr ivningar av mate ri ella 
anläggningsti I I gångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och I iknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Boks lutsd isposit ioner 
Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 
Årets resultat 

Not 

2 

3, 4 
5 

6 
7 

8 

9 

2021-01-01 
-2021-12-31 

168 072 
23 

168 095 

-88 955 
-20 950 

-26 303 
-136 208 

31887 

154 
-7 6 19 
-7 465 
24 422 

-1 000 
23 422 

-4 734 
18 688 
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2020-01-01 
-2020-12-31 

162 563 
50 

162 613 

-88 706 
-19 560 

-21 602 
-129 868 

32 745 

199 
-8 435 
-8 236 
24 509 

-200 
24 309 

-5 458 
18 851 
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Balansräkning 
Tkr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Maskiner och inventarier 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Bränslelager 

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 
Kommunkoncernkonto 
Övri 0 a ko1ifristi 0 a fordrin°ar 0 · 0 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

10 
1 I 
12 

13 

14 

15 

14 
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2021-12-31 2020-12-31 

915 148 806 595 
3 513 2 692 
1 107 97 345 

919 768 906 632 

40 40 
40 40 

919 808 906 672 

31 70 
31 70 

471 654 
44 481 46 328 

2 676 I 265 
2 525 2 214 

50153 50 461 

14 352 
50198 50 883 

970 006 957 555 
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Balansräkning 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Reservfond 
U ppskrivningsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 
Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörssku lder 
Övriga ko1ifristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

16, 17 

18 

19 

20 

21 , 22 

21 

23 
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2021-12-31 2020-12-31 

2 155 2 155 
431 431 

4 422 4 478 
7 008 7 064 

130 195 114 287 
18 688 18 851 

148 883 133 138 
155 891 140 202 

19 900 18 900 

8 107 7 169 
8107 7 169 

517 120 529 020 
517 120 529 020 

215 000 206 880 
17 639 19 123 

652 712 
35 697 35 549 

268 988 262 264 

970 006 957 555 
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Kassaflödesanalys 
Tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansie lla poster 
Justeri ngar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Betald skatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete 
Förändring av kundfordringar 
Förändring av kotifristiga fordringar 
Förändring av leverantörsskulder 
Förändring av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 
Amo1iering av lån 
Utbetald utde lning 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets bö1jan 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

24 

2021-01-01 
-2021-12-31 

24 42 1 
26 303 
-5 271 

45 453 

38 
183 

-246 
-1 484 

81 
44 025 

-39 430 
-39 430 

0 
-3 780 
-3 000 
-6 780 

-2 185 

46 680 
44 495 
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2020-01-01 
-2020-12-31 

24 510 
2 1 552 
-6 75 1 

39 311 

3 
-151 
-777 

I 138 
2 341 

41 865 

-87 819 
-87 819 

93 000 
-48 548 

-3 000 
41452 

-4 502 

51 182 
46 680 

Wv r c-
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Noter 
Tkr 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 
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Årsredov isningen är upprättad i en lighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: 1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfö1i med föregående år. 

Intäktsredovisning 
Hyres intäkter redovisas i den period uthyrning avser. Detta innebär att förskottshyror redovisas som 
förutbetalda hyresintäkter. 
Ränteintäkter redovisas i enli ghet med effektiv avkastning. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag e ller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. 
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händelse e ller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital , redovisas mot eget kapital. 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
T illkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska förde lar, till den del tillgångens 
prestanda ökar i förhållande till ti llgångens värde vid anskaffn ingstidpunkten. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust v id avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod . 
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för 
övriga typer av materiella tillgångar. 
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Följande avskrivningstider tillämpas: 
Hyresfastigheter 

Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
Markanläggningar 
Ytskick vägg och golv 
Energi besparingar 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nedskrivningar av materiella tillgångar 

50-100 år 
40-50 år 

50 år 
20 år 

15-25 år 
15-20 år 
5-10 år 
5-10 år 
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När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till 
återvi1111ingsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där 
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen 
redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett 
om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphö1t. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. 
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Dokumenterade säkringar av bolagets räntebindning (säkringsredovisning) 
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Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller 
bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader 
och liknande resultatposter. Ränteinstrument redovisas i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter. 

Säkringsredovisningens upphörande 
Säkringsredovisningen avbryts om 
- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller 
- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning 
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbai1 i 
resultaträkningen, utom i de fall säkringsrelationen fo11lever i enlighet med bolagets dokumenterade 
strategi för riskhantering. 

Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först in- först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 

Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. 
Ersättningar till anställda redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning. 
I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med 
fastställd policy. 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal 
eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt 
åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande 
tjänster utförs. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom 
kassamedel , även kommunkoncernkontot. 
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Nyckeltalsdefinitioner 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Medelantal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

Genomsnittsränta på balansdagen(%) 
Finansiella kostnader i procent av totala skulder(= summa avsättningar, skulder och uppskjuten 
skattesku Id). 

Skuldsättningsgrad (ggr) 
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Totala skulder inklusive uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver i förhållande till eget kapital och 
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 

Soliditet(%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Avkastning på totalt kap. (%) 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansoms lutningen. 

Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår. 
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Not 2 Intäkternas fördelning 

Hyresintäkter 
Bostäder 
Lokaler 
Garage 
Övrigt 

Avgår hyresbortfall 
Bostäder 
Lokaler 
Garage 
Övrigt 

Summa nettoomsättning 

Framtida förfallotider avseende lokalhyresavtal 
Förfaller inom 1 år 
Förfaller senare än l men inom 5 år 
Förfaller senare än 5 år 

2021 

119 254 
48 128 

1 626 
I 333 

170 342 

- I 482 
- I I 
- I 7 

-737 
-2 247 

168 095 

44 
22 423 
25 729 
48196 
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2020 

113 340 
48 118 

l 622 
1 5 13 

164 593 

-1 133 
-49 
-74 

-724 
-1980 

162 613 

351 
174 

47 655 
48180 

Lokal hyres intäkterna står för cirka 29 % av tota la hyres intäkter. Kontrakten löper på 3-15 år och med 
9-36 månaders uppsägning. 

Alla övriga hyreskontrakt avser bostäder med 3 månaders uppsägning. 

Not 3 Övriga externa kostnader 

Driftskostnader 
Underhåll skostnader 
Ad ministrativa kostnader 
Fastighetsskatt 

Not 4 Arvode till revisorer 

PwC 
Revisionsuppdrag 
Revis ionsverksamhet utöver revisionsuppclraget 
Skatterådgivn i ng 

2021 

39 260 
34 150 
13 2 I 8 
2 327 

88 955 

2021 

303 
144 
155 
602 

2020 

36 536 
37 125 
13 323 
l 722 

88 706 

2020 

20 1 
263 

34 
498 
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Not 5 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 
Män 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 
Övriga anställda 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 
Pensionskostnader för övriga anställda 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

Tillgänglig tid har under året uppgått till 56 448 timmar. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

Avtal om avgångsvederlag 

2021 

3 
25 
28 

1 374 
10 834 
12 208 

227 
694 

4 035 
4 956 

17 164 

57 % 
43 % 

100 % 
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2020 

3 
25 
28 

1 209 
10 057 
11266 

137 
824 

3 813 
4 774 

16 040 

57 % 
43 % 

100 % 

Med verkställande direktören har avtal träffats om ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Under 
uppsägningstiden ska verkställande direktören stå till bolagets förfogande med full arbetsplikt, om 
bolaget så önskar. Vid uppsägning från bolagets sida utgår ersättning för lön och andra 
anställningsförmåner under ytterligare 6 månader efter uppsägningstidens utgång, dock med avräkning 
för ersättning från ny anställning. 

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Dröjsmålsränta 
Ränteintäkter bankmedel 

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Avgift för kommunal borgen 
Övriga räntekostnader 

2021 

92 
62 

154 

2021 

3 227 
4 392 
7 619 

2020 

118 
81 

199 

2020 

3 286 
5 149 
8 435 
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Not 8 Bokslutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 
Återföring från periodiseringsfond 

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt 

Skatt på årets resultat 
Aktue ll skatt 
Uppskjuten skatt 
Totalt redovisad skatt 

Avstämning av effektiv skatt 

Redovisat resu ltat före skatt 

Skatt beräknad enli gt gällande skattesats 
(20,6%) 
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar 
Skatteeffekt av schab lonränta på 
period iseri ngsfond 
Skatteeffekt av skillnad mellan planenliga 
och skattemäss iga justeringar 
Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
Skatteeffekt avseende direktavdrag 
Skatteeffekt av utförd nedskrivning 
Skatteeffekt av återföri ng 
periodiseringsfond avsatt till annan 
skattesats 
Redovisad effektiv skatt 

Procent 

20,60 

20,21 

2021 

Belopp 
23 422 

-4 825 
-82 

-20 

458 
-939 

l 329 
-6 18 

-37 
-4 734 

2021 

-4 000 
3 000 

-1 000 

2021 

-3 795 
-939 

-4 734 

Procent 

21,40 

22,46 
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2020 

-4 000 
3 800 
-200 

2020 

-4 407 
- I 052 
-5 459 

2020 

Belopp 
24 309 

-5 202 
-49 

-20 

520 
-1 052 

344 

-5 459 
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Not 10 Byggnader och mark 

fngående anskaffningsvärden 
Inköp 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

[ngående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

lngående uppskrivningar 
A rets avskrivningar på uppskr ivet be lopp 
Utgående ackumulerade uppskrivningar 

Ingående nedskr ivningar 
A rets nedskrivningar 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 11 Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Försäljningar/utrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskr ivningar 
F örsä1j ni ngar/utrangeringar 
A rets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgåenderedov~atvärde 

Not 12 Pågående nyanläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Inköp 
Om klass ifice ringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

2021-12-31 

l 09 1 352 
133 929 

1225281 

-245 373 
-22 304 

-267 677 

5 74 1 
-72 

5 669 

-45 125 
-3 000 

-48 125 

915 148 

2021-12-31 

14 755 
1 820 

16 575 

-12 063 

-999 
-13 062 

3 513 

2021-12-31 

97 345 
39 479 

-1 35 7 17 
1107 

1107 
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2020-12-31 

1 087 3 16 
4 036 

1 091 352 

-225 045 
-20 328 

-245 373 

5 8 l3 
-72 

5 741 

-45 125 

-45 125 

806 595 

2020-12-31 

14 473 
3 15 
-33 

14 755 

-10 895 
33 

-1 20 1 
-12 063 

2 692 

2020-12-31 

13 843 
83 502 

97 345 

97 345 
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Not 13 Värdepappersinnehav 

Insatskapital HBV förening 

Not 14 Likvida medel 

Likvida medel 
Kassa och bank 
Kommunkoncernkonto 

2021-12-31 

40 
40 

2021-12-31 

14 
44 481 
44 495 
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2020-12-31 

40 
40 

2020-12-31 

352 
46 328 
46 680 

Koncernkontot har behandlats som likvida medel i kassaflödesanalysen. I balansräkningen redovisas 
kontot som kortfristig fordran. 

Kommunkoncernkonto tillämpas med kommunen . Det avser ett samlingskonto för ränteberäkning och 
saldohållning och till vilket ett antal checkkonton, så kallade underkonton, är anslutna. Alla transaktioner 
på underkontot överförs automatiskt och omedelbart av banken till kommunkoncernkontot. 
Underkontonas saldon i banken är således alltid noll. Hässleholms kommun är innehavare av 
kornmunkoncernkonto. Bolaget i1111ehar ett underkonto med en kreditlimit på 10 000 (10 000) tkr. 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Avgifter kabel-TV 
Övriga förutbetalda kostnader 

Not 16 Antal aktier och kvotvärde 

Namn 
Antal aktier 

2021-12-31 

217 
2 308 
2 525 

Antal 
aktier 
2 155 
2155 

2020-12-31 

238 
I 976 
2 214 

Kvot
värde 
1 000 
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Not 17 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till vinstdisposition 
Styre lsen föreslår att till fö rfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
till akt ieägaren överförs en ligt§ 5 Allvillagen 
i ny räkning överföres 

Not 18 Uppskrivningsfond 

Belopp vid årets ingång 
U pplösning av uppskrivna tillgångar 
Belopp vid årets utgång 

2021-12-31 

130 195 
18 688 

148 883 

4 000 
144 883 
148 883 

2021-12-31 

4 478 
-56 

4 422 
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2020-12-31 

4 534 
-56 

4 478 
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Not 19 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond bokslut 2015 
Periodiseringsfond bokslut 2016 
Periodiseringsfond bokslut 2017 
Periodiseringsfond bokslut 20 18 
Periodiseringsfond bokslut 20 19 
Periodiseringsfond bokslut 2020 
Periodiseringsfond bokslut 2021 

Not 20 Uppskjuten skatteskuld 

Temporära skil lnader i anskaffningsvärden 
Temporära skillnader hänförliga till uppskrivningar 
Temporära skillnader hänförliga till nedskrivningar 
Temporära skillnader hänförliga till årliga 
värdem inskn ingsavdrag 
Belopp vid årets utgång 

Not 21 Upplåning 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Den del av skulder som förfaller till betalning senare än 5 
år efter balansdagen 
Skulder till kreditinstitut 
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2021-12-31 2020-12-31 

0 3 000 
3 000 3 000 
3 000 3 000 
3 500 3 500 
2 400 2 400 
4 000 4 000 
4 000 0 

19 900 18 900 

2021-12-31 2020-12-31 

-3 391 -2 293 
- I 168 -1 183 
10 498 9 880 

-14 046 -13 573 
-8107 -7 169 

2021-12-31 2020-12-31 

517 120 529 020 
517 120 529 020 

215 000 206 880 
215 000 206 880 

0 65 000 
0 65 000 

Not 22 Förfalloprofil för total skuldportfölj avseende räntebindning (inklusive ränteswap) 

Per 2020-12-31 
Total upplåning 

Per 2021-12-31 
Total upplåning 

Rörligt 
0 
0 

Rörligt 
0 
0 

1-5 år 
670 900 
670 900 

1-5 år 
732 120 
732 120 

Mer än 5 år 
65 000 
65 000 

Mer än 5 år 
0 
0 

Totalt 
735 900 
735 900 

Totalt 
732 120 
732 120 
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Uppl upna semesterlöner 
Upp lupna sociala avgifter 
Förutbetalda hyror 
Övriga poster 

Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 
Nedskrivn ing av an läggningsti llgångar 
Vinst / för lust vid försä ljning av an läggningsti llgångar 

Not 25 Ställda säkerheter 

För skulder till kreditinstitut: 
Fastighetsinteckningar 

Not 26 Eventualförpliktelser 

Garantibelopp Fastigo 

2021-12-31 

5 184 
2 201 
I 024 

25 624 
1 664 

35 697 

2021-12-31 

23 303 
3 000 

26 303 

2021-12-31 

4 630 
4 630 

2021-12-31 

248 
248 
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2020-12-31 

5 541 
l 777 
1 104 

25 064 
2 063 

35 549 

2020-12-31 

21 602 

-50 
21552 

2020-12-31 

4 630 
4 630 

2020-12-31 

220 
220 
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Resultat- och balansräkni ngen kommer att före läggas på årsstämma den 17 mars 2022 för fastställelse. 

Häss leholm 10 fe bruari 2022 

Carl-Erik Littke 
Ordförande 

Ulf Berggren 

(auwc /U~OVl 
Karin Nil sson 

Vår rev isionsberätte lse har lämnats // 

Martin Troedsson 
Auktoriserad rev isor 

~a/-/ 
Anne-L ie Cederberg 7 

~~ 
Verkställande direktör 

fe bruari 2022 
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Revisions berättelse 

Till bolagsstämman i Hässlehem AB, org.nr 556134-4747 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hässlehem AB för år 2021 . 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Hässlehem ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Hässlehem AB . 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Hässlehem AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav . 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen . Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta . 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden . Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen . 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisors inspektionens 
webbplats : www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen . 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
föcvallning föc Hässlehem AB föc åc 2021 samt a, föcslaget till disposilionec betcäffande bolagets ,inst ellec förlo0Ar 
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hässlehem AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden . 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital , 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation , och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen , årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen . 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen .se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Hässleholm den 11 februari 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers B--------

Martin Troedsson 
Auktori serad revisor 
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Lekmannarevisorerna     2022-03-01 

i Hässlehem AB, Hässleholms kommun  

 

Till årsstämman i Hässlehem AB  

organisationsnummer 556134-4747  

Till fullmäktige i Hässleholms kommun  

 

Granskningsrapport för år 2021 

Vi, av fullmäktige i Hässleholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Hässlehem AB:s 

verksamhet.  

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamheten och intern kontroll samt pröva om 

verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman 

fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig 

grund för bedömning och prövning. 

Vi har granskat följsamheten till ägardirektiven och bolagets måluppfyllelse. Enligt ägardirektivet ska 

bolaget uppföra 120 lägenheter under en löpande fyraårsperiod. Vi tolkar att periodens räknas från 

och med att direktivet antogs 2020, vilket innebär att bolaget har två år på sig att uppnå kravet.    

Granskning av investeringsprocessen slutfördes och tillskrevs styrelsen med följande 

rekommendationer, att: 

• Bolaget dokumenterar sin investeringsprocess 

• Definierar hur bolaget gentemot fullmäktige ska tolka bolagsordningsskrivelsen om 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Styrelsen har följt rekommendationerna samt tagit beslut i enlighet med våra observationer gällande 

dokumentation och definition. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på tillräckligt ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.   

  

Hässleholm 2022-03-01 
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Emil Nilsson Christer Karlsson  Berit Wirödal 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOU. 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 63 

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 
Dnr: KLF 2022/335 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden reglemente ändras på så sätt att en 
strecksats införs i § 1 mellan strecksatserna lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter och smittskyddslagen (2004:168) med följande lydelse: 
" - lagen (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter" 

2. Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2022:000) om tobaksfria 
nikotinprodukter att gälla från och med den 1 september 2022 antas. 

3. Detta beslut gäller under förutsättning att föreliggande förslag till lagen 
(2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter antas av riksdagen, vilket 
beräknas ske vid sammanträde den 21 juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträde den 27 april 2022, § 
42, bland annat att föreslå kommunfullmäktige att nämnden ska få i uppdrag att 
sköta kommunens tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och att anta 
förslag till taxa för tillsyn enligt lagen att gälla från och med den 1 september 2022. 

Som grund för nämndens beslut har anförts i huvudsak följande. 

I regeringens proposition 2021 / 22:200 från den 31 mars 2022 lämnas förslag till en 
ny lag om tobaksfria nikotinprodukter . 

Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen tillsyn 
på fysiska försäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar om märkning, 
hälsovarningar och produktkrav, samt över marknadsföring. 

Enligt 25 § samma förslag till lag utövar kommunen och polisen tillsyn när det gäller 
anmälan, egenkontroll och ålderskrav. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Enligt 40 § samma förslag till lag får kommunen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 

Beslut om den nya lagen förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 
augusti 2022. Tobaksfria nikotinprodukter är produkter utan tobak men som 
innehåller nikotin, ofta marknadsfört som vitt snus, "all white" eller "all white 
portions" . 

Tobaksprodukter är en form av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s 
tobaksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vätskor som 
konsumeras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även om de inte 
innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del av de 
tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har arbetats 
fram. 

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till stor 
del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande anmälningsplikt 
för försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, ingen försäljning om 
langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
lämpligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nikotinprodukter utförs av 
samma nämnd. 

Bedömning 
Mot bakgrund av att miljö- och stadsbyggnadsnämnden handhar kommunens tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter framstår det som 
lämpligt att nämnden även sköter tillsynen enligt den nya, föreslagna lagen. I 
nämndens förslag till taxa finns angivet timtaxan. 

Såvitt kommunledningsförvaltningen kunna utröna kommer riksdagen att fatta 
beslut om lagen den 21 juni 2022. Oavsett tidpunkt för beslut förutsätter taxans 
tillämpning att förslaget till lag vinner bifall i riksdagen. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Kommunal författningssamling (KFS) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

J,steriog ~ Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-05-10 KLF 2022/335 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden reglemente ändras på så sätt att en strecksats 
införs i § 1 mellan strecksatserna lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter och smittskyddslagen (2004:168) med följande lydelse:  
” - lagen (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter” 
 
2) Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen (2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter 
att gälla från och med den 1 september 2022 antas. 
 
3) Detta beslut gäller under förutsättning att föreliggande förslag till lagen 
(2022:000) om tobaksfria nikotinprodukter antas av riksdagen, vilket beräknas ske  
vid sammanträde den 21 juni 2022. 
 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträde den 27 april 2022, § 
42, bland annat att föreslå kommunfullmäktige att nämnden ska få i uppdrag att 
sköta kommunens tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter och att anta 
förslag till taxa för tillsyn enligt lagen att gälla från och med den 1 september 2022. 
 
Som grund för nämndens beslut har anförts i huvudsak följande. 
 
I regeringens proposition 2021/22:200 från den 31 mars 2022 lämnas förslag till en 
ny lag om tobaksfria nikotinprodukter .  

Hässleholms 
kommun 
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Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen tillsyn 
på fysiska försäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar om märkning, 
hälsovarningar och produktkrav, samt över marknadsföring.  

Enligt 25 § samma förslag till lag utövar kommunen och polisen tillsyn när det gäller 
anmälan, egenkontroll och ålderskrav.  

Enligt 40 § samma förslag till lag får kommunen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Beslut om den nya lagen förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 
augusti 2022. Tobaksfria nikotinprodukter är produkter utan tobak men som 
innehåller nikotin, ofta marknadsfört som vitt snus, "all white" eller "all white 
portions".  

Tobaksprodukter är en form av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s 
tobaksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vätskor som 
konsumeras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även om de inte 
innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del av de 
tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har arbetats 
fram.  

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till stor 
del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande anmälningsplikt 
för försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, ingen försäljning om 
langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
lämpligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nikotinprodukter utförs av 
samma nämnd. 

Bedömning 
 
Mot bakgrund av att miljö- och stadsbyggnadsnämnden handhar kommunens tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter framstår det som lämp-
ligt att nämnden även sköter tillsynen enligt den nya, föreslagna lagen. I nämndens 
förslag till taxa finns angivet timtaxan. 
 
Såvitt kommunledningsförvaltningen kunna utröna kommer riksdagen att fatta 
beslut om lagen den 21 juni 2022. Oavsett tidpunkt för beslut förutsätter taxans 
tillämpning att förslaget till lag vinner bifall i riksdagen. 
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JAV 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
 

Sändlista: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Kommunal författningssamling (KFS) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

M-2022-1318 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§42 

Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter - 2022 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utföra kommunens tillsyn 
enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

2. Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter antas i enlighet med 
bilaga att gälla från och med 1 september 2022. 

3. Timavgiften för miljö- och stads byggnadsnämndens tillsyn enligt lag om to
baksfria nikotinprodukter fastställs till 22 milliprisbasbelopp (motsvarar 1 063 kr 
år 2022) i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige om timavgift för öv
riga taxor hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden, § 249 beslutad 
den 28 oktober 2019. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2022-04-07 vad gäller skäl för beslut och utredning i ärendet. 

Skäl för beslutet 

Enligt regeringens proposition 2021/22:200 från den 31 mars 2022 lämnas förslag 
till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Beslut om den nya lagen för
väntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 augusti 2022. 

Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen till
syn på fysiska försäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar om märkning, 
hälsovarningar och produktkrav, samt över marknadsföring. 

Enligt 25 § samma förslag till lag utövar kommunen och polisen tillsyn när det 
gäller anmälan, egenkontroll och ålderskrav. 

Enligt 40 § samma förslag till lag får kommunen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

M-2022-1318 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 42 

Beskrivning av ärendet 

Den 31 mars 2022 lämnade regeringen över proposition 2021/22:200 med förslag 
till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Beslut om den nya lagen för
väntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 augusti 2022. Tobaksfria 
nikotinprodukter är produkter utan tobak men som innehåller nikotin, ofta mark
nadsfört som vitt snus, "all white" eller "all white portions". 

Tobaksprodukter är en form av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s to
baksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vätskor 
som konsumeras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även om 
de inte innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del 
av de tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har arbe
tats fram. 

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till 
stor del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande anmäl
ningsplikt för försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, ingen för
säljning om langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
lämpligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nikotinprodukter utförs av 
samma nämnd. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 7 april 2022. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänskjuter 2022-04-08, § 51, 
ärendet till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Paul Thurn (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Kenny Hansson (M) yrkar att ärendet ska hänskjutas till miljö- och stadsbyggnads
nämnden. 
Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Paul Thurn (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

JosteOog ;(i Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Diarienummer 

M-2022-1318 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 42 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas 
och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutat att avgöra 
ärendet idag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill avgöra ärendet idag röstar 
ja. Den som vill bordlägga ärendet röstar nej." 

2 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C) och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott har därmed beslutat att avgöra 
ärendet idag. 

Ordförande ställer därefter miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till be
slut mot Kenny Hanssons förslag till beslut och finner att miljö- och stadsbygg
nadsnämndens arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Handläggare 
Tillsynschef Carina Westerlund  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
0451-26 81 96 
carina.westerlund@hassleholm.se 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 

 

 

Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utföra kommunens 
tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

2. Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter antas i enlighet 
med bilaga att gälla från och med 1 september 2022. 

3. Timavgiften för miljö- och stadsbyggnadsnämndens tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter fastställs till 22 milliprisbasbelopp (motsvarar 
1 063 kr år 2022) i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige om 
timavgift för övriga taxor hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden, § 249 
beslutad den 28 oktober 2019. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2022-04-07 vad gäller skäl för beslut och utredning i ärendet.  

Skäl för det föreslagna beslutet 
Enligt regeringens proposition 2021/22:200 från den 31 mars 2022 lämnas förslag 
till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Beslut om den nya lagen 
förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 augusti 2022.  

Enligt 24 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter utövar kommunen 
tillsyn på fysiska försäljningsställen enligt punkterna 1-4, vilka handlar om 
märkning, hälsovarningar och produktkrav, samt över marknadsföring. 

Enligt 25 § samma förslag till lag utövar kommunen och polisen tillsyn när det 
gäller anmälan, egenkontroll och ålderskrav.  
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Enligt 40 § samma förslag till lag får kommunen för sin tillsyn ta ut avgift av den 
som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksfria nikotinprodukter. 

Sammanfattning 
Den 31 mars 2022 lämnade regeringen över proposition 2021/22:200 med förslag 
till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Beslut om den nya lagen 
förväntas den 16 juni 2022 och lagen ska börja gälla den 1 augusti 2022.  

Tobaksfria nikotinprodukter är produkter utan tobak men som innehåller nikotin, 
ofta marknadsfört som vitt snus, ”all white” eller ”all white portions”. 
Tobaksprodukter är en form av nikotinprodukter och dessa regleras av EU:s 
tobaksproduktdirektiv och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinhaltiga vätskor 
som konsumeras genom e-cigaretter omfattas också av dessa regelverk, även om 
de inte innehåller tobak. Däremot saknas ett särskilt regelverk avseende en stor del 
av de tobaksfria nikotinprodukterna på marknaden, varför denna nya lag har 
arbetats fram.  

Den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter överensstämmer till 
stor del med regleringen av elektroniska cigaretter i LTLP, innebärande 
anmälningsplikt för försäljning, krav på märkning och skyltning, 18-årsgräns, 
ingen försäljning om langning misstänks, krav på egenkontrollprogram med mera.  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har idag tillsyn enligt LTLP varför det bedöms 
lämpligt att även denna tillsyn avseende tobaksfria nikotinprodukter utförs av 
samma nämnd.  

Utredning i ärendet 
Därför behövs en ny lag 

Utvecklingen av det tobaksfria snuset påbörjades omkring 2016 och marknaden 
har sedan dess expanderat kraftigt. Det finns åtminstone ett 50-tal olika produkter 
av tobaksfritt snus och produkterna finns att köpa i de flesta matvarubutikerna 
och på internet. Den ökade försäljningen av tobaksfritt snus riskerar att leda till ett 
ökat nikotinberoende vilket kan leda till en ökad användning av nikotinprodukter, 
inklusive tobaksvaror. Sammantaget finns enligt propositionen och utredningens 
(SOU 2021:22) mening en överhängande risk för att de nya nikotinprodukterna 
minskar de positiva effekter för folkhälsan som är resultatet av många års 
tobakspreventivt arbete.  

Det finns tecken på att användningen ökar även hos ungdomar, mycket beroende 
på marknadsföringen och tillsatser med smak av frukt och godis. Produkterna 
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riskerar att fungera som inkörsport till ett nikotinberoende som också i 
förlängningen kan omfatta ett bruk av tobak.  

Denna utveckling är särskilt oroande eftersom det finns indikationer på att 
nikotinet kan påverka hjärnans utveckling hos barn och unga och att hjärnan är 
särskilt känslig för nikotinets beroendeframkallande egenskaper under denna 
period i livet.  

Nikotin är ett ämne som har vissa akuta effekter på människokroppen. Det ökar 
puls och blodtryck och är klassificerat som akut toxiskt i kategori 2 enligt CLP-
förordningen (EU-förordning om regler för att klassificera, märka och förpacka 
kemiska produkter). Spädbarn och djur är särskilt känsliga för ämnets giftiga 
egenskaper och varje år orsakar nikotinprodukter ett antal förgiftningsfall hos 
människor.  

De tobaksfria nikotinprodukterna omfattas idag endast av allmänna regler om 
produktsäkerhet, kemikalier och marknadsföring. Det är regler som gäller vid 
försäljning av en mängd olika konsumentprodukter, som till exempel leksaker, 
skaljackor och hygienprodukter. Enligt propositionen är detta otillräckligt. 

Det här ingår i kommunens tillsyn enligt förslag till ny lag 

Kommunens tillsynsansvar omfattar kontroll av att produkter är anmälda till 
Folkhälsomyndigheten, att de uppfyller krav på innehåll och utformning samt att 
rapporteringsskyldigheten om försäljningen är uppfylld.  

Vidare ska kommunen kontrollera marknadsföringen på eller i direkt anslutning 
till försäljningsstället samt att förpackningar förses med en innehållsdeklaration 
och korrekta hälsovarningar samt i övrigt är korrekt märkta.  

Dessutom omfattar tillsynsansvaret kontroll av 18-årsgräns, misstänkt langning 
samt skyltning om 18-årsgräns. Kommunen ansvarar även för kontroll av att 
försäljare är anmälda samt att de har ett ändamålsenligt egenkontrollprogram.  

Dessutom ingår kontrollköp som en tillsynsmetod. Kontrollköp genomförs av en 
ung person, som dock måste ha fyllt 18 år, i syfte att kontrollera om den som 
lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter uppfyller sin skyldighet att kontrollera 
mottagarens ålder. Kontrollköp får dock inte utgöra grund för förelägganden, 
förbud eller varning.  

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av lagen får kommunen meddela 
varning eller totalförbjuda försäljningen i upp till 6 månader. 

Principer om avgifter 

Av 40 § i förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter följer att kommunerna får 
ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning. 
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Storleken på avgifterna bestämmer varje kommun själv. Genom att ta ut 
tillsynsavgift kan kommunen få kostnadstäckning för en effektiv tillsyn. 

I proposition 2021/22:200 anges att, liksom är fallet för tobaksprodukter enligt 
lag om tobak och liknande produkter, det är lämpligt att de som omfattas av 
tillsynen även finansierar densamma. Detta eftersom reglerna innebär att 
försäljning kan ske på lika villkor utan fördelar för oseriösa näringsidkare.  

I propositionen uppmärksammas vidare den kommunala självkostnadsprincipen 
som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen. Principen innebär att kommuner inte 
får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Detta innebär att det totala 
avgiftsuttaget för en verksamhet inte får överstiga de totala kostnaderna för 
verksamheten under längre tid.  

Avgiftens storlek 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden besöker alla försäljare av tobaksvaror minst en 
gång per år. Avsikten är att också alla försäljare av tobaksfria nikotinprodukter 
kommer att få en årlig tillsyn. Kontrollköp medges i förslaget till ny lag och 
kommer att användas som metod.  

Bedömningen är att omfattningen och komplexiteten i tillsynen av tobaksfria 
nikotinprodukter är jämförbar med den delen av tillsynen enligt LTLP som rör 
elektroniska cigaretter. Därför föreslås, som för elektroniska cigaretter, 
motsvarande 3 timmars handläggningstid i fast årlig avgift för tillsynen om 
försäljning inte samtidigt sker av tobak och elektroniska cigaretter. Om samtidig 
försäljning sker av tobak och elektroniska cigaretter bedöms det rimligt med en (1) 
tilläggstimme för den här tillsynen med tanke på de samordningsvinster som blir 
följden av de likartade regelverken.  

Den fasta årsavgiften börjar betalas året efter det att anmälan har skett. Tillsyn 
som behöver göras innan dess finansieras genom timavgifter. 

Beträffande handläggning av inkommande anmälningar finns i förslaget till ny lag 
inget stöd för kommunen att ta ut avgift. Detta innebär att den här delen i stället 
blir skattefinansierad. Vid anmälan sker registrering och administrativ hantering av 
parter och anläggningar i systemet. Vidare granskas det egenkontrollprogram som 
krävs, återkoppling på anmälan ges och ärendet avslutas. Handläggningstiden 
bedöms till 2-3 timmar. Med handläggningstid avses generellt den sammanlagda 
tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för registrering och inläsning 
i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning, beslut och expediering. 
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För vissa näringsidkare, som inte följer förelägganden och förbud, tas idag en 
extra tillsynsavgift ut enligt taxan för lag om tobak och liknande produkter. Denna 
möjlighet finns också med i denna taxa om tobaksfria nikotinprodukter.  

Den föreslagna timtaxan på 22 milliprisbasbelopp (för närvarande 1 063 kr under 
år 2022) är densamma som gäller för miljö- och stadsbyggnadsnämndens alla 
övriga taxor, enligt ett tidigare beslut i kommunfullmäktige den 28 oktober 2019, 
§ 249. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har också enligt taxan möjlighet att sätta ner 
avgiften i de fall det bedöms finnas skäl för detta. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Förslaget till taxa innebär att de näringsidkare som säljer tobaksfria 
nikotinprodukter till konsument även bekostar den tillsyn som behövs (med 
undantag av handläggningen av anmälan om försäljning). För medborgarnas del 
finansieras därmed tillsynen i huvudsak utan bidrag via skatteuttaget. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens bedömning är vidare att finansiering via taxa krävs för att 
nämnden ska kunna genomföra den tillsyn som åläggs kommunen i förslaget till 
ny lag. En undermålig tillsyn riskerar negativa effekter på medborgarnas hälsa i det 
längre perspektivet. 

Barnperspektivet 

Barn och unga är särskilt känslig för nikotin och riskerar att drabbas av skador i 
större utsträckning jämfört med vuxna. Lagen och en effektiv tillsyn syftar till 
skydd av barn och unga men också till ett generellt skydd för folkhälsan. 

Miljökonsekvenser 

Förslaget till ny taxa förväntas inte få några direkta positiva eller negativa 
miljökonsekvenser mot bakgrund av att syftet med lagen främst är 
folkhälsomässiga. Eventuellt kan regleringen och en effektiv tillsyn förväntas 
dämpa användningen i samhället och på så sätt minska nedskräpningen på gator 
och torg, badstränder och andra platser. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Om taxan antas medger den framöver finansiering av den löpande tillsynen inom 
befintlig budgetram. Däremot finns i förslaget till ny lag inget stöd för att ta ut 
avgift för handläggning av anmälan om försäljning. Eftersom alla försäljare, från 
och med den 1 augusti, behöver vara anmälda innan försäljning får ske väntas en 
topp av anmälningar inkomma under sommaren 2022, i vart fall minst 50 stycken. 
Om varje anmälan tar 2-3 timmar att handlägga saknar nämnden i dagsläget 
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resurser motsvarande minst 100-150 timmar. Handläggningen behöver 
genomföras vilket innebär att annan tillsyn kan behöva stå tillbaka. 

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Helena Östling 
Förvaltningschef   Carina Westerlund
    Tillsynschef 

 

Bilaga Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

 

Sändlista Kommunstyrelsen, kommunstyrelsen@hassleholm.se ,
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Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om  
tobaksfria nikotinprodukter  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för tillsyn enligt lag om to-
baksfria nikotinprodukter (2022:XXX) inklusive bestämmelser meddelade med stöd av lagen el-
ler enligt tillhörande EU-förordningar. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel av tobaksfria nikotinpro-
dukter med säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige. 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för  

1 Tillsynsåtgärder som kan bli aktuella med anledning av anmälan om försäljning eller 
med anledning av att en anmälan om försäljning inte har lämnats in. 

2 Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1 Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon ut-
redning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll 
inom det område som klagomålet avser.  

2 Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt  
yttranden i överklagade ärenden.  

5 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden.  
 

Timtaxa (K= timavgift) 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme handläggningstid.  
Timavgiften K regleras helårsvis och uppgår till 22 milliprisbasbelopp (mPBB). Timavgiften 
K är 1 063 kr år 2022. 

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till de fasta handläggningstider som anges i taxan eller i för-
hållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Vid timdebitering multipliceras timavgiften med 
den aktuella handläggningstiden i det enskilda ärendet. Vid fast avgift multipliceras timavgiften 
med den fasta handläggningstid som anges för respektive ärende eller verksamhet. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med hand-
läggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för registre-
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ring och inläsning i ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, in-
spektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet samt före-
dragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv 
timme per år tas ingen timavgift ut. För tillsyn som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommaraf-
ton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 

Avgift för tillsyn 

9 § Avgift för återkommande tillsyn av verksamhet med anmäld försäljning av tobaksfria niko-
tinprodukter tas ut med en fast årlig avgift motsvarande tre timmars handläggningstid (3K). 

10 § Avgift för återkommande tillsyn av verksamhet som samtidigt har tillstånd till försäljning av 
tobaksvaror eller är anmäld för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare el-
ler har försäljning av bådadera, tas ut med en fast årlig avgift motsvarande en (1K) tilläggstimme 
i handläggningstid.  

11 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med året efter 
godkänd anmälan. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.  

12 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår planerad tillsyn på plats samt tid för kontrollköp in-
klusive för- och efterarbete, restid, upprättande av rapporter, beslut och andra skrivelser samt 
granskning av redovisningar och annat material.  

13 § I den fasta årliga avgiften ingår inte tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutöva-
ren inte rättar sig efter förelägganden och förbud. Det ingår inte heller tillsyn i samband med be-
fogade klagomål eller i de fall brister, som kräver uppföljning, konstateras. För sådana åtgärder 
tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. 
 

Betalning av avgiften 

14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och stadsbyggnadsnämnden mot fak-
tura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas avgiften 
inte inom angiven tid tillkommer dröjsmålsränta på det obetalda beloppet i enlighet med 6 § 
räntelagen (1975:635). Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid 
lagstadgade avgifter debiteras. 
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Nedsättning av avgift 

15 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och stadsbyggnadsnämnden, med hänsyn till verk-
samhetens art och omfattning, kontrollbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efter-
skänka avgiften. 
 

Överklagande av avgiftsbeslut 

16 § Av 42 § lag om tobaksfria nikotinprodukter framgår att miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

____________________________________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 september 2022.  

 
 
 
 



 

 
Hässleholms kommun • Stadshuset • 281 80 Hässleholm • vx 0451-26 70 00 • kommunen@hassleholm.se 

 

Hässleholms 
kommun 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Hässl@holm.s 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 64 

Utredning om gratis mensskydd i kommunens skolor 
Dnr: KLF 2022/260 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna barn- och 
utbildningsnämndens redovisning och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Arberesha Sabani (MP) väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken hon på 
anförda skäl yrkade att berörd nämnd skulle ges i uppdrag att utreda kostnader för 
kostnadsfria mensskydd i skolan. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 oktober 2021, § 230, att 
motionen skulle bifallas på så sätt att barn- och utbildningsnämnden gavs i uppdrag 
att företa begärd utredning och redovisa den för kommunstyrelsen senast sex 
månader efter det att kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sammanträde beslutade den 24 mars 
2022, § 36, följande beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningen och anser motionens att
sats att utreda kostnaden för kostnadsfria mensskydd i skolan är bifallen. 

Av utredningen framgår i huvudsak följande. 

För att utreda kostnaden för att erbjuda gratis mensskydd i Hässleholms kommuns 
skolor har barn- och utbildningsförvaltningen använt sig av en schablon för att 
beräkna kostnaden enligt följande för grund- och gymnasieskolorna: 
Beräkningen baseras på ett behov under 10 månader per år, där kostnaden är 1 
krona per tampong/binda och en åtgång om 4 per dag under 4 dagar per 
månad. Beräkningen omfattar antalet flickor i kommunal grundskola, gymnasieskola 
och särskola från åk 5. Yngre flickor finns inte med i beräkningen men kostnaden 
bedöms som ringa för målgruppen. Motionen avsåg Hässleholms skolor, men 
förvaltningen har valt att inte kostnads beräkna kostnaden för fria mensskydd för 
gymnasievux, grundvux, lärvux, SFI och yrkeshögskolan. 
Den årliga kostnaden baserat på de schablonberäknade värdena pekar på en kostnad 
på drygt 350 000 kronor per år. Därtill tillkommer initiala kostnader för lämplig 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering 

j 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

förvaring, hantering av utdelning, administration med mera. Dessutom kan 
kostnaden påverka bidragen till fristående huvudmän. Önskar man tillgodose 
motionen i sin helhet så uppskattas kostnaden till mer än 600 000 kronor årligen om 
även vuxenutbildningen inkluderas. 
Det bör även nämnas att mensskydd finns tillgängligt till elever under skoltid via 
skolhälsovården. För enheter som inte har tillgänglig skolhälsovård finns lokala 
lösningar genom att ha viss förvaring av mensskydd på lärarrum eller motsvarande. 
Den årliga kostnaden ryms inte inom barn- och utbildningsnämndens budgetram 
för 2022. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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Utredning om gratis mensskydd i kommunens skolor  
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna barn- och 
utbildningsnämndens redovisning och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Arberesha Sabani (MP) väckte en motion i kommunfullmäktige i vilken hon på 
anförda skäl yrkade att berörd nämnd skulle ges i uppdrag att utreda kostnader för 
kostnadsfria mensskydd i skolan.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 25 oktober 2021, § 230, att 
motionen skulle bifallas på så sätt att barn- och utbildningsnämnden gavs i uppdrag 
att företa begärd utredning och redovisa den för kommunstyrelsen senast sex 
månader efter det att kommunfullmäktige fattat beslut ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sammanträde beslutade den 24 mars 
2022, § 36, följande beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningen och anser motionens att- 
sats att utreda kostnaden för kostnadsfria mensskydd i skolan är bifallen. 
 
Av utredningen framgår i huvudsak följande.  
 
För att utreda kostnaden för att erbjuda gratis mensskydd i Hässleholms kommuns 
skolor har barn- och utbildningsförvaltningen använt sig av en schablon för att 
beräkna kostnaden enligt följande för grund- och gymnasieskolorna: 
Beräkningen baseras på ett behov under 10 månader per år, där kostnaden är 1 
krona per tampong/binda och en åtgång om 4 per dag under 4 dagar per 
månad. Beräkningen omfattar antalet flickor i kommunal grundskola, gymnasieskola 
och särskola från åk 5. Yngre flickor finns inte med i beräkningen men kostnaden 
bedöms som ringa för målgruppen. Motionen avsåg Hässleholms skolor, men 
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förvaltningen har valt att inte kostnadsberäkna kostnaden för fria mensskydd för 
gymnasievux, grundvux, lärvux, SFI och yrkeshögskolan. 
Den årliga kostnaden baserat på de schablonberäknade värdena pekar på en kostnad 
på drygt 350 000 kronor per år. Därtill tillkommer initiala kostnader för lämplig 
förvaring, hantering av utdelning, administration med mera. Dessutom kan 
kostnaden påverka bidragen till fristående huvudmän. Önskar man tillgodose 
motionen i sin helhet så uppskattas kostnaden till mer än 600 000 kronor årligen om 
även vuxenutbildningen inkluderas. 
Det bör även nämnas att mensskydd finns tillgängligt till elever under skoltid via 
skolhälsovården. För enheter som inte har tillgänglig skolhälsovård finns lokala 
lösningar genom att ha viss förvaring av mensskydd på lärarrum eller motsvarande. 
Den årliga kostnaden ryms inte inom barn- och utbildningsnämndens budgetram 
för 2022. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
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Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
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Protokoll 17 (30) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36   
 

Yttrande över motion gratis mensskydd i kommunens skolor 
Dnr: BUF 2021/1066 

Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningen och anser motionens att sats 
att utreda kostnaden för kostnadsfria mensskydd i skolan är bifallen. 
 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 
 

Beskrivning av ärendet  
 
Arberesha Sabani (MP) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat ”att 
kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda kostnader för 
kostnadsfria mensskydd i skolan. 
 
För att utreda kostnaden för att erbjuda gratis mensskydd i Hässleholms kommuns 
skolor har barn- och utbildningsförvaltningen använt sig av en schablon för att 
beräkna kostnaden enligt följande för grund- och gymnasieskolorna: 

Beräkningen baseras på ett behov under 10 månader per år, där kostnaden är 1 
krona per tampong/binda och en åtgång om 4 stycken per dag under 4 dagar per 
månad. Beräkningen omfattar antalet flickor i kommunal grundskola, gymnasieskola 
och särskola från åk 5. Yngre flickor finns inte med i beräkningen men kostnaden 
bedöms som ringa för målgruppen. Motionen avsåg Hässleholms skolor, men 
förvaltningen har valt att inte kostnadsberäkna kostnaden för fria mensskydd för 
gymnasievux, grundvux, lärvux, SFI och yrkeshögskolan. 
 
Den årliga kostnaden baserat på de schablonberäknade värdena pekar på en kostnad 
på drygt 350 000 kronor per år. Därtill tillkommer initiala kostnader för lämplig 
förvaring, hantering av utdelning, administration med mera. Dessutom kan 
kostnaden påverka bidragen till fristående huvudmän. Önskar man tillgodose 
motionen i sin helhet så uppskattas kostnaden till mer än 600 000 kronor årligen om 
även vuxenutbildningen inkluderas.  
 
Det bör även nämnas att mensskydd finns tillgängligt till elever under skoltid via 
skolhälsovården. För enheter som inte har tillgänglig skolhälsovård finns lokala 
lösningar genom att ha viss förvaring av mensskydd på lärarrum eller motsvarande. 



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 18 (30) 
Sammanträdesdatum:  
2022-03-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Den årliga kostnaden ryms inte inom barn- och utbildningsnämndens budgetram 
för 2022. 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-10, § 47, följande:   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att besluta följande: 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningen och anser motionens att 
sats 
att utreda kostnaden för kostnadsfria mensskydd i skolan är bifallen. 
 
Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Jens Lindholm (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 
Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningen 
och anser motionens att sats att utreda kostnaden för kostnadsfria mensskydd i 
skolan är bifallen. 
Stefan Larsson (M) yrkar bifall till Joachim Fors förslag. 
 
Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Joachim Fors förslag och finner 
Joachim Fors förslag till beslut bifallet. 
 
_____________________ 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion ”gratis mensskydd i 
kommunens skolor” 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
följande beslut: 
 

- att motionen ska mot bakgrund av yttrandet avslås. 

 
Beskrivning av ärendet 

Arberesha Sabani (MP) har i en motion till kommunfullmäktige yrkat ”att 
kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda kostnader 
för kostnadsfria mensskydd i skolan.  

För att utreda kostnaden för att erbjuda gratis mensskydd i 
Hässleholms kommuns skolor har barn- och utbildningsförvaltningen 
använt sig av en schablon för att beräkna kostnaden enligt följande för 
grund- och gymnasieskolorna:  

Beräkningen baseras på ett behov under 10 månader per år, där 
kostnaden är 1 krona per tampong/binda och en åtgång om 4 stycken 
per dag under 4 dagar per månad. Beräkningen omfattar antalet flickor i 
kommunal grundskola, gymnasieskola och särskola från åk 5. Yngre 
flickor finns inte med i beräkningen men kostnaden bedöms som ringa 
för målgruppen. Motionen avsåg Hässleholms skolor, men förvaltningen 
har valt att inte kostnadsberäkna kostnaden för fria mensskydd för 
gymnasievux, grundvux, lärvux, SFI och yrkeshögskolan.  

Den årliga kostnaden baserat på de schablonberäknade värdena pekar 
på en kostnad på drygt 350 000 kronor per år. Därtill tillkommer initiala 
kostnader för lämplig förvaring, hantering av utdelning, administration 
med mera. Dessutom kan kostnaden påverka bidragen till fristående 
huvudmän. Önskar man tillgodose motionen i sin helhet så uppskattas 
kostnaden till mer än 600 000 kronor årligen om även 
vuxenutbildningen inkluderas. 

Hässleholms 
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Det bör även nämnas att mensskydd finns tillgängligt till elever under 
skoltid via skolhälsovården. För enheter som inte har tillgänglig 
skolhälsovård finns lokala lösningar genom att ha viss förvaring av 
mensskydd på lärarrum eller motsvarande. Den årliga kostnaden ryms 
inte inom barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2022.  

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Niklas Persson 

Förvaltningschef  
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Kommunfullmäktige 

§ 230 

Motion om gratis mensskydd i kommunens skolor 
Dnr: KLF 2021/251 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska bifallas på så sätt att barn- och 
utbildningsnämnden ges i uppdrag att företa begärd utredning och redovisa den för 
kommunstyrelsen senast sex månader efter det att kommunfullmäktige fattat beslut 
i detta ärende. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig 
motivering undertecknad Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD): 

"För oss Sverigedemokrater ser vi det som en självklarhet att det finns gratis 
mensskydd på skolorna vid behov. Enligt uppgift erbjuds det redan idag mensskydd 
vid behov på våra skolor, ofta då hos skolsköterskan. 

Men att vi ska dela ut mensskydd för kvinnornas fullständiga behov är vi helt emot, 
detta på grund av olika anledningar. En av de viktigaste anledningarna är att denna 
kostnad kommer behöva tas från någon annan viktig post. Då vi redan har ett 
väldigt problematiskt och pressat ekonomiskt läge i kommunen och i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Om man ska reglera en sådan här kategori produkter så bör man göra det via 
skattereform på riksnivå, då man kan göra det på hygienprodukter överlag så att det 
även kan gynna fler grupper i samhället. 

På grund av ovanstående valde vi att yrka avslag på motionen, då detta förslag ej 
vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Yrkande 

Arberesha Sabani (MP), Irene Nilsson (S), Magnus Åkeborn (V), Dolores Öhman 
(MP), Anita Petersson (V), Ingrid Nyman (S) och Anders Edwall (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Hanna Nilsson (SD), Björn Widmark (FV) och Hanna Sjöstrand (SD) yrkar avslag 
på motionen. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsens förslag till 
beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Arberesha Sabani (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige i vilken hon på 
anförda skäl yrkar att berörd nämnd ges i uppdrag att utreda kostnader för 
kostnadsfria mensskydd i skolan. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 17 juni 2021, § 88, beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 
bifallas. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalles och att barn- och 
utbildningsnämnden ges i uppdrag att företa begärd utredning och redovisa den för 
kommunstyrelsen senast sex månader efter det att kommunfullmäktige fattat beslut 
i detta ärende. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-09-01, § 161, kommunfullmäktige att motionen 
ska bifallas på så sätt att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att företa 
begärd utredning och redovisa den för kommunstyrelsen senast sex månader efter 
det att kommunfullmäktige fattat beslut i detta ärende. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig och lämnar en skriftlig motivering 
undertecknad Hanna Nilsson (SD) och Ulf Berggren (SD): 

"För oss Sverigedemokrater ser vi det som en självklarhet att det finns gratis 
mensskydd på skolorna vid behov. Enligt uppgift erbjuds det redan idag mensskydd 
vid behov på våra skolor, ofta då hos skolsköterskan. 

Men att vi ska dela ut mensskydd för kvinnornas fullständiga behov är vi helt emot, 
detta på grund av olika anledningar. En av de viktigaste anledningarna är att denna 
kostnad kommer behöva tas från någon annan viktig post. Då vi redan har ett 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

väldigt problematiskt och pressat ekonomiskt läge i kommunen och i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Om man ska reglera en sådan här kategori produkter så bör man göra det via 
skattereform på riksnivå, då man kan göra det på hygienprodukter överlag så att det 
även kan gynna fler grupper i samhället. 

På grund av ovanstående valde vi att yrka avslag på motionen, då detta förslag ej 
vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Hanna Nilsson (SD) och Björn Widmark (FV) yrkar avslag på motionen. 

Robin Gustavsson (Iill) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag på motionen och 
finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Uppdrag- kommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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