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”Jag måste ha den 
finaste utsikten i 
hela stan” 
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Året 2017
Några händelser

Några händelser 
och viktiga beslut 
i Hässleholms 
kommun

Februari
Stadsutveckling – det första spadtaget 
Första spadtaget till ombyggnaden av 
Hässleholms centrum tas. Fotgängare och 
cyklister prioriteras och målet är att locka 
fler människor att upptäcka och uppleva 
centrum. Det kommer att bli enklare och 
tryggare att röra sig mellan Resecentrum och 
stadens centrum men också mer njutbart 
med fler promenadstråk och platser för paus 
och umgänge.

Tocken Carl - En unik utställning  
Kulturhusets utställningshall förvandlades till 
ett Sundborn i miniatyr. Utställningen om en 
av Sveriges främsta konstnärer, Carl Larsson, 
bjuder besökarna på en fantastisk känsla av 
Carl Larssons värld. Hela 12 000 besökare, 
från Hässleholm, övriga Skåne men också 
från andra delar av landet och till och med en 
del från utlandet gästade utställningen.

Mars
Tågunderhållsdepå byggs i Hässleholm
Öresundstågen får en ny tågdepå precis 
utanför Hässleholm. I en modern verkstad 
med helt ny teknik kommer Öresundstågen 
och Pågatågen att få både underhåll, repa-
rationer, tillsyn, uppställning och städning. 
Projektet ska vara klart till sommaren 2019.
- Vi är väldigt glada att regionen nu har tagit det 
här beslutet. Det är en mycket viktig satsning som 
kommer att skapa minst 150 nya arbetstillfällen 
och ytterligare förstärka Hässleholms varumär-
ke som knutpunkt, säger oppositionsråd Lena 
Wallentheim (S).

Maj
Tusentals besökte medeltiden
För sjätte året i rad slog Hovdala upp  
portarna till Sveriges största Medeltida 
marknad och till Rikstornering. Tiotusentals 
besökare intog slottsparken för att leka, 
tävla, äta och shoppa. Barnens Borggård 
blev en succé! Det var kokande hett inne på 
borggården men det hindrade inte barnen 
från att gå skattjakt, prova på armborst, 
jonglering, medeltida spel och lekar eller att 
testa att väva eller prova på broderigraffiti. 
Detta myller av gycklare och besökare gör 
rikstornerspelen till ett av kommunens 
största evenemang.

Vittsjöborna bjöds in till dialog
Trafik, tillgänglighet, byggande och be-
folkningsutveckling var några teman som 
diskuterades när kommunens politiker och 
tjänstemän besökte Vittsjö för medborgar-
dialog.
- Vi vill göra det enklare för medborgarna att vara 
med och påverka kommunens utveckling. Under 
året genomför vi därför en dialogresa till kommu-
nens större tätorter för att ta del av invånarnas 
synpunkter och idéer, säger kommunstyrelsens 
ordförande Pär Palmgren (M).

Juni
SJ och Hässleholms kommun  
samarbetar kring tågutbildning
SJ och Yrkeshögskolan Syd kommer till-
sammans med andra aktörer i branschen att 
ansöka om en utbildning inom tågunderhåll. 
Detta för att stärka den regionala kompe-

”Europaforum avslutades med 
utrikesminister Ann Linde som 
diskuterade EU:s framtid med 
sin italienska kollega Sandro 
Gozi och en partiledardebatt 
mellan Annie Lööf och Jonas 
Sjöstedt”

Första spadtaget till ombyggnaden.
Foto: exaktacreative.se

Utställningen Tocken Carl.
Foto: Emma Ragnarsson. 

Tusentals besökte Rikstornerspelen.
Foto: Helen Clargården. 
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tensförsörjningen i ett område som stadigt 
växer. Om utbildningen beviljas kommer 
det här samarbetet innebära ett stärkt 
utbildningserbjudande för Yrkeshögskolan 
Syd vilket också kan gynna nyanländas möj-
ligheter att komma in på arbetsmarknaden. 
Tillsammans kan då Hässleholm, SJ och öv-
riga aktörer skapa och utveckla utbildningar 
inom järnvägssektorn som är till gagn för 
kommunen, regionen och invånarna.

Klart för nytt handelsområde 
Handelsutvecklaren TK Projekt AB som 
väljer att satsa i Hässleholm möjliggör 
etableringen av ett nytt handelsområde vid 
Ljungdalarondellen i Hässleholm.
- Det är glädjande att företag som TK Projekt AB 
väljer att satsa här i Hässleholm. Nya etableringar 
är betydelsefulla för utvecklingen i vår kommun och 
det innebär viktiga arbetstillfällen, säger kommu-
nalråd Pär Palmgren (M).

Beslut om certifiering för Hässleholm 
Nu är det klart att Hässleholms kommun 
har blivit certifierade inom Teknikcollege. 
Det innebär att kommunen ingår i en cer-
tifierad samverkan för jobb och utbildning 
inom teknik och industri. De utbildningar 
som Teknikcollege Hässleholm innefattar är:

• Jacobsskolan: El- och energiprogrammet  
 och Industritekniska programmet.
• Hässleholms Tekniska skola: Teknikpro- 
 grammet och Teknikprogrammets fjärde  
 år (TE4)
• Yrkeshögskolan Syd: Automationsingen- 
 jör, Elingenjör och Elkraftsingenjör.

Augusti 
Europaforum 15-årsjubileum  
med publikrekord
Årets Europaforum blev det mest besökta 
någonsin och blev ett framgångsrikt evene-
mang. Programmet höll en hög nivå med 
temat Post Brexit - Hur vill Sverige att det nya 
Europa utformas? Det fanns flera ministrar 
och partiledare bland föredragshållarna.  
Europaforum avslutades med utrikesmi-
nister Ann Linde som diskuterade EU:s 
framtid med sin italienska kollega Sandro 
Gozi och en partiledardebatt mellan Annie 
Lööf  och Jonas Sjöstedt.

September
Hovdala vandringsfestival 2017 – 
en dag att minnas!
Mycket folk till kaffet och trångt vid grillen, 
vilken fest! Den fjärde upplagan av Hovdala 
vandringsfestival gick av stapeln. Runt 300 
vandringssugna tog sig runt på någon av de 
femton olika rutter av varierande svårig-
hetsgrad som fanns att välja på. Några av 
deltagarna fick äran att gå i det historiska 
postbudet Nilla ”Posta-Nilla” Jönsdotters 
fotspår.

November
Årets Hässleholmare – Peps Persson
Artisten och låtskrivaren Peps Persson blev 
utsedd till den prestigetunga titeln Årets 
Hässleholmare av Hässleholms kommun. 
Vinnaren tillkännagavs vid Hässleholms 
Galakväll. ”Även stickspår förvandlas till 

pulserande mötesplatser i hans göingska hembygd.  
Han spelar för livet och till allt som växer och 
andas – alltid med sällsynt hög standard. För evigt 
lyser hans namn i Swedish Music Hall of  Fame 
och i hässleholmarnas hjärtan”, skriver juryn i 
sin motivering. 

December
Höghastighetsjärnväg mellan 
Hässleholm och Lund 
Året avslutades med att fullmäktige tog ett 
närmast historiskt beslut: att ingå avtal med 
staten för att bygga en höghastighetsjärn-
väg mellan Hässleholm och Lund. Sträck-
an är en del av höghastighetsbanan som 
planeras mellan Stockholm och Malmö. För 
Hässleholms kommun innebär avtalet att 
Hässleholm ska få ett centralt stationsläge, 
att järnvägen ska byggas för en hastighet av 
320 kilometer i timmen samt att Hässle-
holms och Kristianstads kommun tillsam-
mans ska bygga 7 000 nya bostäder.

Europaforums 15-årsjubileum.
Foto: Sven Persson. 

Nya skyltar på Hovdalas vandringsleder.
Foto: Bjarne Öhrling. 

Årets Hässleholmare – Peps Persson.
Foto: Maja Suslin/TT. 

”Året avslutades med att full-
mäktige tog ett närmast his-
toriskt beslut: att ingå avtal 
med staten för att bygga en 
höghastighetsjärnväg mellan 
Hässleholm och Lund””
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Vår nya entré till Hässleholm

Foto: Helen Clargården

Foto: exaktacreative.se

Vår nya entré till Hässleholm
Diskussionerna om stadsutveckling och omgestaltning av Hässleholms centrum har pågått under flera år. Av olika anledningar har de idéer 
som tagits fram inte blivit förverkligade. Förrän nu! En del arbete återstår men i stora drag är omvandlingen klar.

Varför har kommunen då byggt om? Jo, vi ville skapa ett välkomnande centrum med fokus på trygghet för cyklister och fotgängare, ett centrum 
som är levande och attraktivt för alla. Det är nu betydligt enklare, tryggare och trevligare att röra sig mellan Resecentrum och stadens centrum. 
Här är färre bilar och det finns möjlighet till mer liv och rörelse. Här är fler promenadstråk och platser för paus och umgänge. Järnvägsgatan har 
tidigare varit som en barriär mellan Resecentrum och Första Avenyen. Där har istället en ny mötesplats skapats i form av Amelies plats. Och med 
ett nytt torg i anslutning till Resecentrum utökas vänthallsområdet för de 14 000 personer som dagligen rör sig på stationsområdet. 

Nya platt- och asfaltsytor på Järnvägsgatan 
utanför Kulturhuset. Fotgängare och cyklister 
prioriteras och målet är att locka fler människor 
att upptäcka och uppleva centrum i Hässle-
holm, och inte bara stanna på stationen. För 
att minska trafikmängden och underlätta för 
kollektivtrafiken är Järnvägsgatan enkelriktad 
för personbilar.

Grävmaskiner och anläggningsarbetare är i full 
gång med att lägga rör och sätta planterings-
lådor med mera. Första Avenyens gågata är 
förlängd hela vägen fram till stationen. Träden 
har flyttats in mot mitten vilket gör det möjligt 
för trädkronorna att breda ut sig. Samtidigt har 
trottoaren breddats med en möblerbar zon 
vilket underlättar för uteserveringar och andra 
handelsaktiviteter. Mellan några av träden finns 
lekfulla möbler, som exempelvis fjärrvärmeupp-
värmda sittstenar.
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Foto: Tomas Ohlsson

Foto: Ida Forsberg

”Äntligen kan vi fira vår nya 
entré till Hässleholm! Tusentals 
människor passerar Hässleholm 
C varje dag och med Amelies 
plats får man ett trevligare väl-
komnande till staden. Vi har tagit 
första steget mot ett tryggare och 
trevligare centrum och nu börjar 
planeringen för nästa” 

Kommunstyrelsens ordförande 
Pär Palmgren (M) 

Den fina stensättningen på Första Avenyen 
växer fram, rad efter rad, båge efter båge, meter 
efter meter. Ytan utanför Resecentrum med 
Amelies plats är kärnan i omgestaltningen med 
karakteristisk gestaltning i form av mönsterlagd 
natursten och markbelysning som ger känslan 
av ett spårområde på en bangård. Namnet kom-
mer ifrån Amelie Ehrenborg (1811-1876) som 
skänkte marken där Första Avenyen ligger idag. 
Nu är det äntligen dags att fylla Amelies plats 
och den förlängda gågatan med aktiviteter, liv 
och rörelse.

Hässleholms centrum ska vara en trygg och 
inbjudande plats för lek och handel, nöje och 
socialt umgänge! Från kommunens sida kommer 
det att satsas lite extra på att få igång små och 
stora evenemang i stan – och alla är välkomna att 
bidra till att Hässleholm ska bli en levande stad. 
Omgestaltningen har arbetats fram tillsammans 
med ett team av landskapsarkitekter, trafikplane-
rare och markprojektörer. Inspiration har delvis 
hämtats från tidigare framtagna förslag, och 
juryutlåtandet från ”Arkitekttävling i Hässleholms 
stadskärna 2012”.

”Det ska bli spännande att se  
Amelies plats och Första Avenyen 
fyllas av människor istället för trafik. 
Vi ser fram emot att tillsammans 
kunna skapa ett mer levande  
centrum och invigningen är ett 
första exempel på hur de nya ytor-
na kan utnyttjas” 

kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Lena Wallentheim (S)

”Familjen Ehrenborg har betytt 
mycket för Hässleholm och sta-
dens ursprung är starkt knutet till 
Hässleholmsgården där de bodde. 
Fruns namn förekommer med olika 
stavningar, både Amalia och Amelie, 
men vi utgick från stavningen som 
står på hennes gravsten och därför 
blev det Amelies plats” 

Jan Karlsson, chef för stadsbyggnadskontoret.
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Förord
Kommunstyrelsens ordförande

2017 var ett år som bjöd på en del politisk dramatik, men också stora framsteg i frågor som rör stadsutveckling och 
höghastighetsjärnväg. Vi prövade dessutom nya former för dialog med medborgarna.

Hässleholm fick ett attraktivare centrum och 
kom ett steg närmare en höghastighetsstation

Ekonomiskt sett var 2017 ett stabilt år. Kommunen gjorde ett plusre-
sultat på 59 mnkr mot budgeterade 62 mnkr. Resultatet motsvarade 
cirka 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket 
nådde upp till målsättningen. Vi hade en omfattande investerings-
verksamhet under året på 355 mnkr, varav fiberetableringen stod för 
114 mnkr.

Det faktum att Alliansens budget för 2017 fick majoritet och 
röstades igenom av fullmäktige ledde i början av året till en viss 
politisk turbulens. Det rödgröna styret (S, C, MP och V) avgick och 
öppnade för ett maktskifte från och med den 1 mars då Alliansen 
tog över ordförandeposterna. Majoritetsförhållandena har dock inte 
ändrats i kommunstyrelsen och nämnderna, vilket gör att vi har haft 
ett besvärligt parlamentariskt läge, något som lär fortsätta fram till 
valet 2018.

Samtidigt har vi – som så ofta – varit politiskt överens om de stora 
dragen kring Hässleholms utveckling och kunnat genomföra flera 
viktiga projekt. Vi satsade på en ny form av medborgardialog där 
politiker och tjänstemän besökte alla kommunens större tätorter i en 
dialogresa. Varje möte inleddes med en rundvandring och följdes av 
föredragningar och samtal kring aktuella frågor på orten, till exempel 
trafik, trygghet, tillgänglighet, byggande och befolkningsutveckling. 
Vi vill göra det enklare för medborgarna att vara med och påverka 
kommunens utveckling, och dialogresan var ett sätt att ta del av 
invånarnas synpunkter och idéer. Det var mycket värdefullt att vi 
fick ett tillfälle att diskutera varje orts frågor för sig tillsammans med 
medborgarna på plats.

En annan av årets höjdpunkter var Europaforum Hässleholm, 
som lockade rekordmånga besökare. Mer än 850 deltagare lyss-
nade på seminarier under temat ”Post Brexit - Hur vill Sverige att 
framtidens Europa utformas?”. Dagarna började med en utblick mot 
världen och avslutades med utrikesminister Ann Linde som disku-
terade EU:s framtid med sin italienska kollega Sandro Gozi och en 
partiledardebatt mellan Annie Lööf  och Jonas Sjöstedt. Däremellan 
fylldes dagarna med seminarier om ekonomi, asylpolitik, populism 
och andra intressanta Europateman.

Under 2017 byggdes också delar av Hässleholm om, som ett första 
steg i omgestaltningen av stadens centrum. Den 3 december invigdes 
Amelies plats och första etappen. På ytan utanför Resecentrum ger 
mönsterlagd natursten och markbelysning känslan av ett spårområde 
på en bangård. Första Avenyens gågata är förlängd hela vägen fram 
till stationen. Målet är att locka fler människor att upptäcka och 
uppleva centrum. Det ska vara enklare och tryggare att röra sig mel-
lan Resecentrum och Stortorget, men också mer njutbart med fler 
promenadstråk och platser för paus och umgänge. Med ett attraktivt 
centrum ökar handelns och krögarnas förutsättningar att blomstra.

Året avslutades med att fullmäktige i december tog ett närmast 
historiskt beslut: att ingå avtal med staten för att bygga en höghas-

tighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund. Sträckan är en del av 
höghastighetsbanan som planeras mellan Stockholm och Malmö. 
För Hässleholms kommun innebär avtalet att Hässleholm ska få 
ett centralt stationsläge, att järnvägen ska byggas för en hastighet 
av 320 kilometer i timmen samt att Hässleholms och Kristianstads 
kommun tillsammans ska bygga 7 000 nya bostäder. Resultatet av 
förhandlingarna ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla staden 
och stationsorterna i kommunen. Den nya stambanan kan bidra till 
utvecklingen i hela regionen: Vi får en större arbetsmarknad genom 
regionala snabbtåg, bostadsbyggandet ökar – och Hässleholms strate-
giska läge förstärks ytterligare.

Pär Palmgren
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren. Foto: exaktacreative.se
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Så används skattepengarna

Härifrån får kommunen sina pengar

21,79 kr Grundskola   

20,75 kr Vård och omsorg om äldre 

13,58 kr Verksamhet för funktionshindrade 

10,67 kr Barnomsorg  

7,88 kr Gymnasieskola  

6,38 kr Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem

4,59 kr Övrig verksamhet  

4,50 kr Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet samt turism

2,25 kr Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder

2,22 kr Gator, vägar, park och mark

2,04 kr Årets resultat

1,29 kr Räddningstjänst

0,76 kr Politisk verksamhet

0,73 kr Planarbete och lantmäteriverksamhet

0,36 kr Miljö och hälsoskydd

0,21 kr Exploateringsverksamhet    

 

100 kronor i skatt till kommunen användes så här under 2017

77,5%  Skatter och generella statsbidrag

7,6%  Statsbidrag till olika verksamheter

4,5%  Avgifter för kommunal service 

3,7%  Övrigt  

2,8%  Övriga bidrag  

2,1%  Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner

1,7%  Hyror och arrenden    
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Mandatfördelning kommunfullmäktige 2015-2018

Socialdemokraterna 20

Sverigedemokraterna 14Moderaterna 8

Centerpartiet 4

Miljöpartiet 4

Kristdemokraterna 4

Liberalerna 3

Folkets Väl 2
Vänsterpartiet 2

Inledning
Politisk organisation

Kommunfullmäktige är den kommunala 
motsvarigheten till riksdagen och därmed 
kommunens högsta beslutande organ. 
Fullmäktige bestämmer själv hur många le-
damöter fullmäktige ska bestå av, men lagen 
reglerar att antalet ska vara ett udda tal och 
kommuner med fler än 36 000 röstberättiga-
de invånare ska bestå av minst 61 ledamöter. 
I Hässleholms kommun består fullmäktige 
av 61 ledamöter och 33 ersättare. 

Ledamöter till fullmäktige utses efter 
allmänna val som genomförs vart fjärde år, 
samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. 
Efter det senaste valet som hölls den 14 
september 2014 valde Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpar-
tiet att samarbeta. De hade inte majoritet 
med sina 30 mandat. När kommunfullmäkti-
ge beslutade om Strategisk plan med budget 
för 2017-2020 röstades Moderaternas, 
Kristdemokraternas och Liberalernas budget 
igenom. Det innebar att i början av 2017 
avgick Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

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

Till respektive parti som är representerat i fullmäktige utgår ett årligt grundbidrag som motsvarar föregående års basbelopp. Därutöver får 
partierna bidrag för varje mandat i fullmäktige med 80 procent av föregående års basbelopp.

Kommunfullmäktige
Ordförande: Douglas Roth (M)

Kommunens revisorer
Ordförande: Thord Johansson (L)

Partistöd

Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 
Nu är det Moderaterna, Krist- 
demokraterna och Liberalerna som  
styr. De har dock inte majoritet  
med sina 15 mandat. 

Kommunfullmäktige  
tillsätter i sin tur kommun- 
styrelsen och de nämnder  
som behövs för att fullgöra  
kommunens uppgifter.  
Fullmäktige bestämmer  
nämndernas verksamhets- 
områden och inbördes  
förhållanden samt beslutar i  
ärenden om mål och riktlinjer,  
budget, skatt och andra  
viktiga ekonomiska frågor.

Fullmäktige sammanträder i Kultur- 
husets röda salong en gång per månad med 
undantag för juli. Sammanträdena är öppna 
för allmänheten och direktsänds även via 
Hässleholms närradio på 98,9 Mhz.

Av de totalt 61 ledamöterna är 26 kvinnor och 35 män.

Pär Palmgren i talarstolen under ett budgetfullmäktigemöte. Foto: Emma Ragnarsson.
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Räddningstjänst

Politisk organisation Förvaltningar

Kommunstyrelse

Omsorgsnämnd

Byggnadsnämnd Kulturnämnd Socialnämnd

Barn- och utbildningsnämnd Fritidsnämnd

Fritidsförvaltning

Miljönämnd

MiljökontorOmsorgsförvaltning

Stadsbyggnadskontor Kulturförvaltning Socialförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Bo
la

g

Hässleholms Industribyggnads AB (100%)

Hässleholm Norra Station AB (100%)

Hässlehem AB (100%)
Hässleholm Miljö AB (100%)
Hässleholms Vatten AB (100%)

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

Kommunstyrelsen består av 15 leda-
möter och 15 ersättare. Efter valet 2014 
samarbetar Socialdemokraterna, Centern, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet och de har 
åtta platser. Sverigedemokraterna har fyra 
och Alliansen bestående av Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna har tre 
platser. Ledamöterna till kommunstyrelsen 
väljs för fyra år, räknat från den 1 januari 
året efter valet. Under styrelsen finns tre 
förvaltningar med anställda tjänstemän.

 

Nämnderna bereder kommunfullmäktiges 
ärenden och ansvarar för att fullmäktiges 
beslut verkställs. Nämnderna ser till att 
verksamheten bedrivs enligt de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt och 
enligt de föreskrifter som gäller för verk-
samheten. Nämnderna ska också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig.

Kommunens verksamhet är uppdelad 
i åtta nämnder. Nämnderna har samma 
proportionella mandatfördelning som 
fullmäktige. Antal ledamöter och ersättare 
bestäms av fullmäktige. Nämnderna har 
förvaltningar med anställda tjänstemän.

Kommunen får efter beslut i fullmäktige läm-
na över vården av en kommunal angelägenhet 
till ett bolag. För helägda bolag ska fullmäktige 
fastställa det kommunala ändamålet med verk-
samheten, utse samtliga styrelseledamöter och 
se till att fullmäktige får ta ställning i beslut av 
principiell art eller av större vikt. Kommunen 
har valt att driva en del av sin verksamhet i 
bolagsform. Kommunen har fem bolag och 
tre dotterbolag, varav samtliga är helägda.

Kommunstyrelse
Ordförande: Pär Palmgren (M)

Nämnder Kommunala bolag

”Ledamöter till fullmäktige utses 
efter allmänna val som genomförs 
vart fjärde år” Av de totalt 61 ledamöterna är 26 kvinnor och 35 män.

Teknisk nämnd

Teknisk förvaltning

Valnämnd

Hässleholm M6 AB (100%)

Hessleholm Network Bredband AB(100%)

Byggaren 3 Fastighets AB (100%)
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Omvärldsanalys

En av grundpelarna i kommunens målstyrningsmodell är bevakning 
och analys av omvärlden. Med en god kunskap om vår omvärld 
kan vi öka vår förmåga att förstå framtidens utmaningar och fatta 
strategiska beslut. 

Fortsatt god utveckling av svensk ekonomi 
Under 2017 har den globala konjunkturuppgången fortsatt med en 
snabb ökning av industriproduktionen och världshandeln. Den starka 
BNP-tillväxten i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel 
beräknas bidra till en ökad svensk export under kommande år.

Under de senaste åren har aktivitetsnivån i den svenska ekonomin 
varit hög framförallt till följd av den inhemska efterfrågan. Den offent-
liga konsumtionen ökade kraftigt i samband med den stora flyktingkri-
sen och investeringarnas andel av BNP är på den högsta nivån sedan 
början av 1990-talet. För kommande år bedöms dock investeringstak-
ten mattas av.

 2017 2018 2019 2020 2021
BNP* 2,6 2,6 1,4 1,7 1,8

Arbetslöshet 6,7 6,2 6,4 6,5 6,5

KPIF-KS 2,0 1,7 1,8 2,0 2,0

Sysselsättningen ökar 
Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden med ökad sysselsätt-
ningsgrad förväntas hålla i sig och arbetslösheten bedöms falla yt-
terligare under kommande år. Enligt Arbetsförmedlingens prognos, 
som bygger på intervjuer med över 11 000 privata och offentliga 
arbetsgivare i landet, kommer både inrikes och utrikes födda att få 
del av de nya jobben. Mer än åtta av tio nya jobb väntas gå till utri-
kes födda, där också majoriteten av den lediga arbetskraften finns.

Den höga aktiviteten i näringslivet innebär att arbetsgivarna får 
allt svårare att få tag i utbildad personal.  Bristen på arbetskraft fort-
sätter att stiga, något som bromsar jobbtillväxten under kommande 
år. Arbetsförmedlingens lista över bristyrken toppas av områdena 
pedagogiskt arbete, bygg och anläggning, tekniskt och naturveten-
skapligt arbete, data/IT och hälso- och sjukvård. Inom dessa yrkes-
områden krävs vanligtvis att personalen har en gymnasieutbildning 
eller högre utbildning. 

Trots en positiv utveckling av sysselsättningen blir tudelningen 
av arbetsmarknaden allt tydligare. Arbetslösheten minskar stadigt 
i grupper med en starkare ställning på arbetsmarknaden samtidigt 
som grupper med en svagare position får fortsatt svårt att hitta ett 
arbete. Prognosen  pekar på att arbetslösheten fortsätter att minska 
bland inrikes födda, medan den stiger något bland utrikes födda. 
Antalet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen beräk-
nas minska till 357 000 personer under 2018 och 351 000 personer 
år 2019. 

I Hässleholms kommun har arbetslösheten under 2017 ökat 
med 0,2 procentenheter till 10,4 procent. Ungdomsarbetslösheten 
har dock under samma period minskat och vid årets slut var 18,5 

procent av den registerbaserade arbetskraften i åldern 18 till 24 
år arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Trots 
minskningen är Hässleholm en av de skånska kommuner som har 
högst ungdomsarbetslöshet och i jämförelse med riket är skillnaden 
hela 8,2 procentenheter.

Historiska befolkningsgränsen har passerats
I början av 2017 passerades den historiska befolkningsgränsen 
tio miljoner i Sverige. Under 2017 ökade befolkningen med 1,25 
procent och vid årets slut fanns 10 120 242 folkbokförda personer 
i landet. 

Den folkbokförda befolkningen ökar av två anledningar. Det 
föds fler barn än det dör personer vilket betyder att Sverige under 
2017 hade en naturlig folkökning på 23 444 personer. Den främsta 
förklaringen till den stora folkökningen är dock att antalet invand-
rare varit betydligt fler än antalet utvandrare, vilket ger ett invand-
ringsöverskott på 98 869 personer.

Invandringens betydelse för folkökningen är stor och den har 
ökat. För fem år sedan, 2012, utgjordes folkökningen till cirka 
70 procent av invandringsöverskottet men under 2017 utgjorde 
invandringsöverskottet cirka 80 procent av folkökningen. Jämfört 
med året innan har dock invandringsöverskottet minskat under 
2017 eftersom antalet invandrare minskat samtidigt som anta-
let utvandrare i princip varit oförändrat. Syrien är det vanligaste 
födelselandet för utrikes födda och syrierna utgör numera även den 
största minoritetsgruppen i Sverige, efter att ha passerat finländarna 
i antal under 2017.    

Befolkningen har ökat i samtliga län och i 226 av Sveriges 290 
kommuner. Störst ökning har skett i storstadskommunerna Stock-
holm, Göteborg och Uppsala och mätt i procent är det Knivsta (4,3 
procent), Trosa (3,8 procent) och Sundbyberg (3,5 procent) som 
har haft den största ökningen.

Hässleholms kommuns befolkning har till följd av ett positivt 
flyttningsnetto ökat med 336 personer och vid årets slut var 52 003 
personer folkbokförda i kommunen. Det motsvarar en ökning med 
0,65 procent.

Bostadsförsörjningen i fokus
Bostadsförsörjningen är en viktig fråga både på nationell och på 
kommunal nivå. Av landets 290 kommuner bedömer 255 att det 
är underskott på bostäder på marknaden. Det är en ökning med 
72 kommuner på två år. Trots en bostadsökning är situationen 
fortfarande ansträngd för grupper som är nya på bostadsmarkna-
den, såsom unga och nyanlända, men även för äldre som vill flytta 
till en mer tillgänglig bostad. Läget har försämrats när det gäller 
tillgången till särskilda boendeformer och 163 kommuner uppger 
att det saknas tillräckligt med bostäder för personer med funktions-
nedsättning. 

”I början av 2017 passerades den historiska befolknings-
gränsen tio miljoner i Sverige”

* Kalenderkorrigerad utveckling 
Tabell: Nyckeltal för den svenska ekonomin (SKL:s cirkulär 17:68)  

Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys
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Befolkningens	utbildningsnivå	

Hässleholm		 Hässleholm	-	kvinnor	 Hässleholm	-	män	 Riket	

Hässleholm i korthet

Folkmängd
Antal kvinnor    25 779 personer

Antal män    26 224 personer 

Näringsliv 
Antal nyregistrerade företag:  218 st 

Antal AB:     2 122 st 

Största AB:     Bergendahl Food AB 

Befolkningens åldersfördelning

Befolkningens utbildningsnivå

Riket

Hässleholm Hässleholm - män

Hässleholm

Hässleholm - kvinnor Riket

Hässleholmsläget

2017 2016

Procent, % Hlm Länet Riket Hlm Länet Riket

Arbetslösa 4,8 5,3 4,1 4,8 5,3 4,1

I program 5,6 4,7 3,4 5,4 4,8 3,7

Totalt 10,4 10 7,5 10,2 10,1 7,8

Ungdomar 18,5 14,1 10,2 19,6 15,2 11,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i 
procent av den registerbaserade arbetskraften, 2016 och 2017

Under 2017 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Styrdokumentet ger en bild av kommunens 
bostadsbestånd och behovet av bostäder i olika befolkningsgrup-
per. Riktlinjerna för bostadsförsörjning är vägledande för bostads-
byggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet i den kommunala 
planeringen. Genom ett fokuserat och effektivt arbete för att 
samverka, engagera och förenkla för samhällets olika aktörer och 
genom att bättre nyttja det befintliga bostadsbeståndet och främja 
nyproduktion ska Hässleholms kommun nå målsättningen om 3000 
nya bostäder till år 2030. Det innebär att byggnadstakten måste öka 
avsevärt under de närmaste åren. Under 2017 beviljades nämligen 

bygglov för nybyggnation av totalt endast 132 bostäder fördelat på 
33 enbostadshus, ett parhus, åtta fritidshus och fem flerbostadshus.

Befolkningsförändring

Antal invånare

Befolkningsförändring År

Procent

”Genom ett fokuserat och effektivt arbete för att  
samverka, engagera och förenkla för samhällets  
olika aktörer och genom att bättre nyttja det  
befintliga bostadsbeståndet och främja nyproduk- 
tion ska Hässleholms kommun nå målsättningen  
om 3 000 nya bostäder till år 2030”

Källa: SCB Källa: SCB

Källa: SCB

48000 

48500 

49000 

49500 

50000 

50500 

51000 

51500 

52000 

52500 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

1995	

1996	

1997	

1998	

1999	

2000	

2001	

2002	

2003	

2004	

2005	

2006	

2007	

2008	

2009	

2010	



16 Förvaltningsberättelse - KKiK

Tillgänglighet
Hässleholm 

2016
Hässleholm 

2017
Genomsnitt 

riket
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel 

fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%) 78 77 86

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 

kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel 

fråga? (%)
49 40 51

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får 

ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel 

fråga? (%)
85 81 81

Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket 

öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? (timmar) 14 42 21

Hur många timmar per vecka har simhallen öppet 

utöver tiden 08-17 på vardagar? (timmar) 28 29 28

Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen 

öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? (timmar) 16 16 13

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett 

äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? 

(dagar)

70 73 57

Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få 

ekonomiskt bistånd vid nybesök? (dagar) 22 21 16

Trygghet

Hur trygg känner jag mig i skolan?  

(Andel positiva svar, %) * 86 86 83

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med 

hemtjänst under en 14-dagars period? 14 18 15

Hur många barn per personal är det i kommunens 

förskolor? (Planerat) ** 5,4 5,1 5,2

Delaktighet och information

Hur god är kommunens webbinformation till 

medborgarna? (%) 88 92 79

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att 

delta i kommunens utveckling? (%) 57 65 57

Kommunens kvalitet i korthet, 
KKiK, är en sammanställning av 
ett fyrtiotal mått som visar kom-
munens prestationer inom fem 
områden: tillgänglighet, trygg-
het, delaktighet, effektivitet och 
samhällsutveckling. Under 2017 
deltog 260 kommuner i jämförel-
sestudien vilket ger ett brett och 
inspirerande referensmaterial för 
kommunens kvalitetsarbete.

Jämförelser är en viktig del i förbättringsarbetet

Jämförelsestudie, Kommunens kvalitet i korthet

Sämsta 25 procenten 

Färgmarkeringen visar hur Hässleholms kommuns resultat förhåller sig till övriga kommuners värden. 

Mittersta 50 procenten Bästa 25 procenten

Förvaltningsberättelse
KKiK



17Förvaltningsberättelse - KKiK

Inledning
Förvaltningsberättelse

Verksam
hetsberättelse

Ekonom
isk redovisning

Effektivitet
Hässleholm 

2016
Hässleholm 

2017
Genomsnitt 

riket
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (tkr) ** 138 147 142

Hur stor andel av eleverna i årskurs tre når kravnivåerna 

i nationella prov? (%) 69 62 69

Hur stor andel av eleverna i årskurs sex har fått godkänt 

betyg i alla ämnen? (%) 76 73 76

Hur stor andel av avgångseleverna är behöriga till 

något nationellt program på gymnasiet? (%) 83 77 84

Vad ger eleverna för sammanfattande omdöme om 

skolan och undervisningen? (%) * 67 67 70

Vad är kostnaden per betygspoäng? (kr) 373 491 440

Hur stor andel av eleverna fullföljer 

gymnasieutbildningen? (%) 78 77 72

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 

(% av maxpoäng) 60 54 69

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? 

(tkr per år) ** 784 852 898

Hur stor andel av brukarna är ganska/mycket nöjda 

med sitt boende? (%) 83 83 83

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst 

finansierad av kommunen? (% av maxpoäng)
52 52 64

Vad är kostnaden per brukare inom hemtjänsten? (tkr) 

** 249 269 268

Hur stor andel av brukarna är ganska/mycket nöjda 

med sin hemtjänst? (%) 89 91 92

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och 

serviceboende? (% av maxpoäng) 68 84 81

Hur stor andel av ungdomarna har inte åter-

aktualiserats inom ett år efter avslutad utredning? (%) 89 67 78

Samhällsutveckling

Hur stor andel av befolkningen i åldern 20 till 64 år 

förvärvsarbetar? (%) ** 77 77 79

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 

(%) **
3,8 3,8 4,2

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare 

i kommunen? 5,1 4,2 5,2

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens 

invånare? (dagar) ** 10 10,9 12,1

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning 

av hushållsavfall? (%) ** 56 58 39

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av 

det totala antalet bilar? (%) 40,1 40,8 34,4

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%) 32 33 28

* Uppgiften för 2017 avser 2016 eftersom mätningen görs vartannat år.
** Uppgifterna avser 2015 och 2016 eftersom det saknas inrapporterad uppgift för 2017.
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Den samlade bedömningen och analysen av måluppfyllelsen visar 
att Hässleholms kommun endast delvis når upp till kravet om god 
ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning
Den sammanvägda måluppfyllelsen ger en bild av kommunens 
förmåga till god ekonomisk hushållning. De finansiella målen väger 
tungt vid bedömningen av god ekonomisk hushållning och sam-
manfattningsvis visar analysen att kommunen endast delvis når upp 
till kravet om god ekonomisk hushållning.

Samlad måluppfyllelse per område
Mätarna nedan visar den sammanvägda måluppfyllelsen, dels av 
utfallet i förhållande till kommunfullmäktiges angivna målvärde och 
dels av nämndernas måluppfyllelse.

Företagande

Näringsliv
Insikt, SKL:s servicemätning av kommunerna myndighetsutövning, 
visar hur ett företag upplevt handläggningen i ett eget ärende och 
myndighetsområdena som mäts är bygglov, brandskydd, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och markupplå-
telse. I årets mätning fick Hässleholms kommun ett  NKI, nöjd-
kund-index, som uppgår till 67, vilket är en förbättring jämfört 
med tidigare års resultat. Värt att notera är att socialförvaltningens 
hantering av serveringstillstånd rankades som tredje bäst i landet med 
ett NKI på 88.   

Trots företagarnas positiva omdömen kring kommunens tillstånds- 
och tillsynshantering dalar Hässleholms kommun till plats 249 i 
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det finns ingen en-
skild förklaring till den negativa utvecklingen men det rådande politis-
ka läget upplevs som osäkert av företagare, vilket i sin tur påverkar 
företagsklimatet negativt. 

Trygghet

Måluppfyllelse

Förvaltningsberättelse
Måluppfyllelse

- + - + - +

Företagande Trygghet Ekonomi

- + - + - +

Arbete Skolan Omsorg

- +

Varumärke

Utvecklingsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Hässleholms 

kommuns kontakter 

med näringslivet ska 

kännetecknas av fokus 

på service, förståelse och 

lyhördhet

Företagsärenden ska 

prioriteras

Hässleholms kommun ska 

uppmuntra privata initiativ 

inom den kommunala 

verksamheten

Förutsättningarna för det 

privata näringslivet att 

lämna anbud ska stärkas

Hässleholms kommun ska 

varje år klättra på Svenskt 

näringslivs rankinglista för 

att senast 2020 vara inom 

topp 50

- +

Utvecklingsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Kommunen ska ha en 

hög grad av trygghet 

och säkerhet

Kameraövervakningen ska 

byggas ut

Hässleholms kommun ska 

med kraft verka för ökad 

polisiär närvaro i kommu-

nen

Stationsområden i 

kommunen ska ge ett 

välkomnande intryck fritt 

från störande och oroande 

inslag

Kommunens insatser för att 

fånga upp ungdomar på 

väg in i utanförskap ska öka

- +

Livliga diskussioner under dialogresans stopp i Hästveda. Foto: Stadsbyggnadskontoret
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God ekonomi
En viktig förutsättning för god ekonomi är en god kostnadskontroll 
vilket innebär att det ska råda balans mellan löpande intäkter och kost-
nader. Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens 
resultat, exklusive den avkastning på pensionsmedel som återinveste-
rats, ska utgöra 1 procent av de samlade skatteintäkterna och generella 
statsbidragen. För 2017 utgör resultatet 1,0 procent vilket kan jämföras 
med 2,5 procent för 2016. 

En samlad bedömning visar på en omfattande investeringsverksam-
het. Om målsättningen, att investeringarna ska vara självfinansierade 
senast 2018, ska kunna uppnås måste investeringstakten dämpas 
framgent. För år 2017 är självfinansieringsgraden för investeringarna 
cirka 50 procent. 

Den långsiktiga ekonomiska målsättningen är att skattesatsen, senast 
år 2020, ej ska vara högre än ett skånskt genomsnitt. Medelskattesatsen 
för Skånes kommuner år 2017 är 20,61 (20,58). Skattesatsen för Häss-
leholms kommun sänktes med 10 öre år 2017 och är 20,96. Hässle-
holm har den nionde högsta skattesatsen av 33 kommuner i Skåne år 
2017 vilket kan jämföras med år 2016 då Hässleholm hade den sjunde 
högsta.

Arbete

Fler i arbete 
Projektet Within är en viktig åtgärd för att öka anställningsbarheten 
för unga arbetslösa. Under året har även inrättandet av ett vård- och 
omsorgscollege samt ett teknikcollege lett till ökade möjligheter för 
kommunens elever att öka sin anställningsbarhet efter avslutade 
gymnasiestudier. En annan viktig insats för att minska arbetslöshe-
ten bland ungdomar är kommunens satsning på ungdomsplatser. 
68 långtidsarbetslösa i åldern 18 till 29 år har erbjudits en ettårig an-
ställning, vilket bidragit till att ungdomsarbetslösheten har minskat 
med 1,1 procentenheter.   

Trygghetsfrågorna i fokus
Kommunens bestånd av kameror har inventerats och det sker ett 
kontinuerligt utbyte av äldre kameror mot nya kamerasystem med 
bättre prestanda. Under nästa år ska kommunen ta fram riktlinjer för 
kameraövervakning och en översyn och identifiering av platser med 
behov av kameraövervakning kommer att göras. 

Under 2017 har Hässleholms kommun genomfört dialogmöten i 
de större tätorterna, dels inom ramen för den så kallade Dialogresan 
och dels tillsammans med polisen. Syftet med dialogen har varit att 
fånga upp invånarnas synpunkter och önskemål kring tryggheten 
i närområdet för att därigenom kunna förebygga brott samt öka 
medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggan-
de och trygghetsskapande arbetet. Under dialogmötena och trygg-
hetsvandringarna har det framförts en rad synpunkter bland annat 
kring bristande belysning, otydliga trafiklösningar och situationen vid 
stationsområdena. Polisen genomför årligen en trygghetsmätning 
och även denna undersökning visar att stationsområdena upplevs 
som otrygga platser. Mätningen har föranlett en speciell trygghets-
inventering av resecentrum i Hässleholms stad. Utifrån resultatet 
har kommunen tillsammans med Skånetrafiken och Jernhusen bland 
annat beslutat om en utökning av stationsvärdarnas bemanning och 
ordningsvaktens arbete.

I riktning mot arbete eller studier
Under året har 67 ungdomar deltagit i Projektet Within, vilket vänder 
sig till ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 
Syftet med projektet är att få ungdomar att ta ett steg i riktning mot 
arbete eller studier med hjälp av olika motivationshöjande aktiviteter 
och stödåtgärder. Projektet arbetar även förebyggande med elever 
som riskerar att hoppa av sin skolutbildning.

Genom att anamma nya tvärfunktionella arbetssätt, som bland 
annat innebär att personal från både socialförvaltningen och Arbets-
förmedlingen är stationerade i projektets lokaler under vissa tider, 
har projektet lyckats nå fram till ungdomar som tidigare varit helt 
sysslolösa.

Ekonomi

-

Utvecklingsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Hässleholms kommun 

ska ha god ekonomi

Kommunens resultat ska 

utgöra minst 1 procent av 

skatteintäkter och generella 

statsbidrag senast 2018

Investeringarna ska vara 

självfinansierade senast 

2018

Skattesatsen ska, senast 

2020, ej vara högre än ett 

skånskt genomsnitt

- +

Utvecklingsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Arbetslösheten ska 

sänkas

Hässleholms kommun ska 

aktivt medverka till att öka 

anställningsbarheten för 

arbetslösa

Hässleholms kommun 

ska aktivt samarbeta med 

näringslivet för att skapa fler 

arbetsplatser

Den totala arbetslösheten 

ska sänkas från 9,4 procent 

till 3 procent senast 2020

Ungdomsarbetslösheten 

ska sänkas från 18,9 procent 

till 6 procent senast 2020

+
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Förutsättningar för etablering av fristående 
skolor och förskolor
Barn- och utbildningsförvaltningen säkerställer att den information 
som kan vara intressant vid etablering av fristående förskolor och 
skolor är tydlig och tillgänglig. Ansökningar som inkommer gällande 
etablering av fristående förskolor och skolor behandlas skyndsamt. 
Under året har Citronfjärilen, som är en enskild förskola, fått sin 
ansökan beviljad om att utöka antalet platser från sju till 25, vilket 
är i linje med målsättningen om att förskolelösningar på obekväm 
arbetstid, så kallat nattis, ska uppmuntras. 

Måluppfyllelse och meritvärde
En analys av skolresultatet för läsåret 16/17 visar att skolresultatet 
varierar både mellan skolor och mellan olika elevgrupper. Andelen 
elever som når kunskapskraven i alla ämnen är oförändrad i årskurs 
3, medan den sjunker i åk 6 och åk 9 jämfört med föregående år. 66 
procent av alla elever i åk 9 och 72 procent av alla elever i åk 6 når 
kunskapskraven i alla ämnen vilket är lägre än rikssnittet. Exklude-
ras nyanlända stiger andelen som når kunskapskraven i alla ämnen 
men andelen är fortfarande under rikssnittet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året arbetat 
målmedvetet med att vidareutveckla formerna för det systematiska 
kvalitetsarbetet i syfte att tydliggöra utvecklingsbehoven på enhets- 
och förvaltningsnivå.

Omsorg

Strategisk boendeplanering
I oktober fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsför-
sörjning. Enligt den befolkningsprognos som presenteras i styr- 
dokumentet kommer gruppen över 85 år att öka med 65 procent 
fram till år 2035. I syfte att tydliggöra de strategiska vägvalen och 
öka beredskapen har omsorgsförvaltningen tagit fram dokument 
för boendeplanering inom äldreomsorgen som beskriver behovet 
av platser inom särskilt boende per tätort. 

Målet om att ett särskilt boende för äldre ska byggas inom två 
år, kommer inte att uppnås. Tekniska förvaltningen och om-
sorgsförvaltningen har tillsammans med företrädare för lokala 
pensionärsorganisationer och intresseföreningar besökt nybyggda 
äldreboenden i Ljungby och Landskrona och studiebesöken och 
planeringsmötena har mynnat ut i ett förslag om funktion, dimen-
sionering och lokalisering. Det kvarstår dock ett omfattande arbete 
för stadsbyggnadskontoret och mark- och exploateringsavdelningen 
innan första spadtaget kan tas.

- +

Utvecklingsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Kunskapsuppdraget är 

skolans huvuduppgift

Hässleholms kommun  

ska uppmuntra fristående 

skolor/förskolor

Förskolelösningar på 

obekväm arbetstid, s.k. 

nattis, ska uppmuntras

Hässleholms kommun 

ska, senast 2019, vara 

topp tio i Skåne oavsett 

kunskapsmätning
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Utvecklingsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Den enskildes infly-

tande över vård, omsorg 

och service ska öka

En plan för anpassat 

boende ska tas fram för 

kommundelarna senast  

1 augusti 2017

LOV, lagen om valfrihet-

system ska införas senast  

1 maj 2017

Ett äldreboende (SÄBO) 

ska byggas inom två år av 

extern part och driften kan 

vara extern

- +

I Hässleholms kommun var 10,4 procent av den registrerade ar-
betskraften inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med 
aktivitetsstöd vid utgången av 2017. Det motsvarar en ökning med 
0,2 procentenheter jämfört med föregående år. 

Det pågår ett målmedvetet arbete för att tillsammans med 
näringslivet skapa fler arbetstillfällen och redan beslutade nyetable-
ringar och expansioner i kommunen såsom Biltema, underhållsdepå 
för Öresundståg och SiS, kommer att generera närmare 400 nya 
jobb.

Skolan
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Målet om att LOV, lagen om valfrihetssystem ska införas senast 
1 maj i år, har inte uppnåtts. Omsorgsnämnden beslutade först i 
oktober att ge omsorgschefen i uppdrag att ta fram ett förfråg-
ningsunderlag för införande av valfrihet inom ordinärt boende. 
 
Varumärke

Brist på mark
Nya bostadsområden har sett dagens ljus i både Vinslöv och 
Tyringe och ett antal markanvisningstävlingar med byggrätt har 
genomförts under året. Det råder dock fortfarande brist på de-
taljplanelagd mark för bostäder, handel och industri i framför allt 
Hässleholms stad och Vinslöv.

- +

Utvecklingsmål Delmål/målvärde Måluppfyllelse

Hässleholms stad ska ha 

ett starkt varumärke

Mark ska erbjudas 

fastighetsutvecklare som 

i närtid är villiga att bygga 

bostäder

Konkurrenskraftiga villkor 

för att underlätta mark-

försäljningar ska kunna 

erbjudas

Hässleholms kommun ska 

ha ett lager av byggbar 

mark som tillgodoser 

efterfrågan

Hässleholms kommun ska 

ta en aktiv roll i bred-

bandsutbyggnaden, om 

möjligt tillsammans med 

privata initiativ

Hässleholms kommun ska 

tillsammans med enskilda, 

föreningar och företag 

åtgärda och försköna den 

fysiska miljön i våra tätorter

Marknadsföring 

genom kultur- och 

fritidsarrangemang ska 

genomföras i syfte att stärka 

kommunens varumärke

Kommunens fibernät 
Under 2017 har fibernätet i Hässleholms tätort byggts klart och arbetet 
har fortsatt i kommunens övriga tätorter. Det har skett en samverkan 
med externa aktörer vilket har möjliggjort samförläggning och en sam-
ordnad och snabbare utbyggnadstakt. Under hösten fick kommunen 
en ny kund för grossistfiber då ett avtal om hyra slöts med Telenor AB. 
Fibernätet hade vid utgången av året 4 832 intresseanmälningar, 3 138 
avtal och 2 049 uppkopplade kunder.

Varumärkesbyggande insatser 
Ett antal åtgärder har genomförts för att försköna den fysiska miljön 
i kommunen, allt ifrån omvandlingen av centrumkärnan till rivning 
av förfallna hus i Sösdala och Bjärnum. Stadsbyggnadskontoret har 
dessutom genomfört en omfattande kontroll av ovårdade tomter och 
fastigheter i kommunens tätorter. I samarbete med Föreningsalliansen 
i Vinslöv har kommunen gjort en tömning och restaurering av Vins-
lövssjön och i Tyringe har byalaget, inom ramen för ett leaderprojekt, 
förstärkt och tillgängliggjort Sanatorieskogens naturvärden.

Hovdala slott har även under 2017 varit kommunens främsta turist-
mål med närmare 100 000 besökare. Det var främst medeltidsdagarna 
och Hovdala International Horse Trials, en internationell fälttävlan i 
ridsport, som lockade storpublik.  Även Kulturhuset och vårens Carl 
Larsson-utställning drog tiotusentals besökare från när och fjärran.

Hovdala slott och dess natursköna omgivning lockar ung som gammal. Foto: Johan Funke
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Politisk styrning för hållbar utveckling

Satsningen på vandring har fortsatt och under året färdigställdes leden I Posta-Nillas spår. Foto: Vidar Albinsson.

Förvaltningsberättelse
Hållbar utveckling

Det gångna året har kantats av politiska beslut 
som bidrar till bättre livskvalitet i Hässleholms 
kommun. Det positiva resultatet av tydlig 
och hållbar styrning visar sig inte bara i olika 
rankningar och index, utan också i den faktiska 
utvecklingen av kommunen. 

Folkhälsa och social hållbarhet
Socioekonomisk status, SES, är den mest 
säkerställda gradienten för antalet friska 
levnadsår. Det är därför problematiskt att  
klassklyftorna i Sverige fortsätter öka. En 
ökad delning av medborgarna i innanför-
skap och utanförskap leder till minskad 
tillit och förtroende för såväl myndigheter 
som medmänniskor. Under 2017 har detta 
belysts genom slutrapporten från kommit-
tén för ojämlik hälsa och delegationen för 
Agenda 2030. 

Levnadsvanor
NCD, icke smittsamma sjukdomar, står 
för majoriteten av ohälsa och förtida död i 
Hässleholms kommun. Socialstyrelsens rikt-
linjer inom området, som till exempel kom-
munal sjukvårdspersonal och primärvård 
ska förhålla sig till, har reviderats under 
året. I riktlinjerna beskrivs vilket bemötande 
och behandling patienter ska förvänta sig 
om hen har en ohälsosam levnadsvana.

Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i befolk-
ningen. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar 
av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. 
Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma 
matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet utgör 
viktiga riskfaktorer för många av vår tids stora 
folksjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom, 
cancer eller typ 2-diabetes.
         Socialstyrelsen 

Under året har lagar om elektroniska ci-
garetter tillkommit och nya tobakslagar för 
bland annat rökförbud på vissa allmänna 
platser har presenterats för att gälla från 
och med år 2019. Det är ett tecken på ett 
ökat engagemang från både EU och Sverige 
att följa FN:s tobakskonvention. Under 
året har revidering och antagande av en 
ny ANDT-handlingsplan för Hässleholms 
kommun skett. Det offensiva arbetet med 
att stödja barn- och utbildningsförvaltning-
ens tillämpning av tobakslagens rökfria 
skolgårdar har fortsatt men bedöms behöva 
öka ytterligare. 

Det svenska folket är mest stillasittande 
i världen där vuxna i snitt sitter tio timmar 
per dygn varav fyra timmar utan avbrott. 
Enligt en regeringsrapport från Centrum 
för idrottsforskning är endast 44 procent 
av pojkarna och 22 procent av flickorna 
tillräckligt fysiskt aktiva. 
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Kommunen har en viktig uppgift att främja barnens möjligheter 
till lek och rörelse och under året har arbetet med att utveckla för-
skolornas utemiljö fortsatt. Det är av stor vikt att gårdarna anpassas 
efter samhällets förändringar, med större barngrupper och ökat 
stillasittande, och därför behöver såväl kvalitativt innehåll som ytans 
storlek säkerställas.

Barnkonventionen
Barnkonventionen var föreslagen att bli lag från och med år 2018 
men införandet är uppskjutet till år 2020. Det finns ett behov av 
kunskapshöjning och tillämpning av barnkonventionen och under 
året har bland annat beredningsinstruktionens punkt om barnper-
spektivet uppdaterats på kommunens interna webb. 

Ungdomars delaktighet har även varit i fokus i den utredning 
som har genomförts kring Ungdomens hus. Utredningen har 
uppmärksammat ungdomars fritidssysselsättning, utöver idrotts-
föreningar, och barns delaktighet samt hur hälsosamma stödjande 
förutsättningar för målgruppen kan utvecklas.

Jämställdhet
Inom Jämställdhetsområdet har #metoo uppmärksammat mäns 
sexuella trakasserier mot kvinnor vilket ger fokus och resurser för 
fortsatt arbete med de nationella och regionala styrdokumenten för 
jämställdhet. Hässleholms kommun har under 2017 ställt sig bakom 
Skånes regionala jämställdhetsstrategi som har följande sex delmål: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Grön omställning
Hässleholms kommun klättar uppåt i 
hållbarhetsrankningen 
Varje år genomför Aktuell Hållbarhet, en av landets mest välrenom-
merade hållbarhetstidsskrifter, en rankning av svenska kommu-
ner. Rankningen utgår från hållbarhetsaspekter som bland annat 
avfallshantering, tjänsteresor, ekonomi, hälsa, naturvårdsinsatser, 
stadsplanering och klimatanpassning. Sedan förra rankningen har 
Hässleholms kommun klättrat 19 placeringar till plats 149 av 290. 
Av större städer i landet ligger Hässleholm på plats 28 av 31 och 
inom länet innehar kommunen plats 23 av 33. 

Uppgången är starkt kopplad till de nya och aktualiserade styr-
dokument som beslutats politiskt. Det finns en ökad medvetenhet 
i kommunen om vikten av tydlig övergripande styrning för att ge 
nämnder och styrelser det mod och stöd som behövs för att fatta 
långsiktigt hållbara beslut. Med en tydlig politisk viljeinriktning 
och funktionsövergripande angreppssätt vill kommunen skapa ett 
framgångsrikt hållbarhetsarbete som i förlängningen kan leda till 
en återgång till den topplacering som Hässleholms kommun hade i 
början av 2000-talet. 

Klimatutmaningen
Insikten om klimatutmaningen är nu nästan total och energin kan 
nu omriktas från att övertyga om behovet, till att verkligen förändra 
samhället till att bli fossilfritt. 

”Trots att ekosystemtjänsterna är grunden i 
människans välfärd och livskvalitet är de fort-
farande osynliga i flera samhällsbeslut” 

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som 
kan bekämpa klimatförändringarna.
                              FN:s före detta generalsekreterare Ban Ki-moon

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har undersökt 
hur landets kommuner arbetar med klimatanpassning. Maxpoäng 
i rankningen var 33 poäng och Hässleholms kommun fick 12,5 
poäng. Detta är under genomsnittet för de skånska kommunerna. 
Av naturliga skäl har kustkommunerna kommit längre än inlands-
kommunerna, men under 2017 har Hässleholms kommun deltagit 
i SMHI:s projekt om att utveckla ett webbaserat verktyg för att 
integrera klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och 
verksamhetsprocesser. En förstudie till en klimatanpassningsstrategi 
för Hässleholms kommun har även genomförts.

Styrdokumenten visar vägen
Under året har många styrdokument antagits som styr kommunens 
utveckling i riktning mot ökad livskvalitet för invånarna såväl som 
ökad miljöhänsyn och effektivare resursanvändning. Viktiga under-
lag till den fysiska planeringen i form av trafikstrategi, grönstrategi 
och bostadsförsörjningsprogram har beslutats. De övergripande 
intentionerna i dessa dokument är att skapa förutsättningar för 
säkerhet, hälsa och goda livsmiljöer i hela kommunen. De utgör un-
derlag till kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplan, 
vilka båda ska aktualiseras.

Flera styrdokument som berör koncernens interna arbete har 
också beslutats. Det interna arbetet påverkar både de egna verksam-
heterna och det omgivande samhället. Riktlinjer för resor, trafik och 
fordon styr upp tjänsteresor och transporter. En miljöhandlingsplan 
med över 120 åtgärder bidrar till ökad miljöhänsyn, vilket ofta ock-
så ökar resurseffektiviteten. Riktlinjer för inköp och upphandling 
ökar möjligheten för de kommunala verksamheterna att konsumera 
hållbart, med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter. Dessa och flera andra interna styrdokument bidrar till en 
hållbar utveckling av koncernen och synliggör det ansvar och den 
påverkansmöjlighet kommunala verksamheter har på samhället.

Ett exempel där kommunen har en mycket viktig roll är i den 
gröna förtätningen; en stadsutveckling där nybyggnation inte sker 
på bekostnad av träd och annan grönska. 

Naturvärden i fokus 
Naturvärden som bidrar till människors livskvalitet och välfärd kallas 
ekosystemtjänster. Parker, gatuträd och grönområden bidrar med 
nyttor som bättre luft, mindre buller och jämnare temperatur. Träd och 
växter hanterar även regnvatten, binder koldioxid, är boplatser för djur 
samtidigt som naturen ger bättre folkhälsa. Under året har kommunen 
gjort en rad insatser för att synliggöra och förstärka naturvärdena. 
Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun antog i september 2017 
en grönstrategi. Den innebär större hänsyn till naturvärden i den fort-
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satta stadsutvecklingen. Det finns också en specifik skrivning om att 
identifiera och utnyttja ekosystemtjänster. 

Vidare har arbetet med att uppdatera kommunens naturvårdspro-
gram från år 2005 till en ny naturvårdsplan påbörjats.

Tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och miljökontoret 
har ingått i ett nationellt forskningsprojekt för att synliggöra värdet av 
träd. Genom projektet ska kunskaperna öka om hur träd kan värderas 
utifrån de ekosystemtjänster de levererar, med hjälp av datasystemet 
i-Tree. 

Ett förvaltningsövergripande nätverk under namnet HEST (Hässle-
holms ekosystemtjänster) har sett dagens ljus. Syftet med nätverket är 
att förankra ekosystemtjänstbegreppet i koncernens verksamheter. 

Förnybar energi ligger i tiden
Under året har kommunens produktion av förnybar energi ökat, 
exempelvis har en solcellsanläggning, med cirka 30 kW installerad 
effekt, etablerats på Hässleholms Tekniska Skola. Möjligheten att 
ladda elfordon i kommunen har förbättrats avsevärt sedan laddsta-
tioner har etablerats i Sösdala, Hästveda, Tyringe och i Hässleholms 
centrum.

Naturvärden i fokus. Foto: Johan Funke.

”Intresset för solceller är stort 
och växer hela tiden”

Under 2017 har kommunens energi- och klimatrådgivare satsat 
mycket tid på att sprida information om solceller till dem som bor 
och verkar i kommunen. Intresset för solceller är stort och växer 
hela tiden, vilket märktes tydligt när den största föreläsningssalen på 
Norra station fylldes av invånare som ville lära sig mer om solceller. 

Vandring och naturvård på Hovdala
Under året färdigställdes vandringsleden I Posta-Nillas spår som gör 
det möjligt för besökare från när och fjärran att ta tåget till Hässle-
holm och vandra till Hovdala, antingen över Göingeåsen eller via 
Finjasjön. 

Den 27 augusti arrangerades en temadag om fladdermöss under 
Den lokala naturvårdens dag (även kallad LONA-dagen) på Hovdala 
slott. Föredrag om fladdermöss och naturvårdsprojekt varvades med 
pysselverkstad och fladdermustrolleri.
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”För kommunens del innebär det att 
arbetet med att stärka Hässleholms position 
som knutpunkt och expansiv pendlar- och 
boendekommun, kommer att intensifieras 
under de närmaste åren” 

Genom att fokusera på grön omställning, regionalt ledarskap, eko-
nomisk balans, anpassningsbara arbetssätt och tillitsfulla relationer 
ska Hässleholms kommun skapa en utveckling som ger sociala, 
ekonomiska och ekologiska vinster både i närtid och på längre sikt.

Grön omställning
Under 2018 fortsätter arbetet med grön förtätning, det vill säga en 
stadsutveckling där nybyggnation inte sker på bekostnad av träd 
och annan grönska. Bland annat ska det göras inventeringar av 
kommunens träd vilket förbättrar möjligheten att fatta samhällseko-
nomiskt lönsamma beslut utifrån perspektivet ekosystemtjänster. 

Regionalt ledarskap
Kommunfullmäktige har beslutat att ingå avtal för att bygga en höghas-
tighetsbana mellan Hässleholm och Lund, som en del av den planerade 
nya stambanan för höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm. 
Satsningen på höghastighetsjärnväg skapar förutsättningar för tillväxt, 
inte bara för stationsorten Hässleholm utan för hela regionen. För kom-
munens del innebär det att arbetet med att stärka Hässleholms position 
som knutpunkt och expansiv pendlar- och boendekommun, kommer att 
intensifieras under de närmaste åren.

Ekonomisk balans
Under år 2018 kommer ett nytt ekonomiskt ramverk att imple-
menteras. I samband med kommande års budgetarbete ska en ny 
resursfördelningsmodell, som utgår från volymer, tillämpas. Vidare 
ska kommunen börja arbeta utifrån en ny investeringsprocess, som 
genom sin tydliga roll- och ansvarsfördelning, leder till en mer rättvi-
sande redovisning och ett effektivare resursutnyttjande. 
 

Anpassningsbara arbetssätt
De senaste årens stora förändringar i migrationsflödet har ställt 
kommunens anpassningsförmåga på prov. Även i framtiden kom-
mer det att krävas anpassningsbara och tvärfunktionella arbetssätt 
för att klara samhällsutmaningarna i form av integration, bostads-
försörjning och utanförskap.

Tillitsfulla relationer
Servicemätningar visar att kommunen måste kraftsamla för att öka 
servicenivån och tillgängligheten både på telefon och på e-post. Ett 
medborgarkontor kommer att inrättas i Stadshuset och samtliga 
förvaltningar kommer att delta i arbetet med att skapa en personlig 
och anpassad medborgarservice både på webben, telefon, e-post 
och vid fysiska möten. 

Den fördjupade översiktsplanen kommer att fastställas av kommunfullmäktige under 2018. Framtidsplanen beskriver 
hur Hässleholm ska fortsätta utvecklas till en nationell knutpunkt och en ung, urban, grön och robust stad. 

Illustration: Stadsbyggnadskontoret



26 Förvaltningsberättelse - En attraktiv arbetsgivare

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

Attraktiv arbetsgivare
Kommunens verksamhet präglas av ständig förändring och utveck-
ling. Medarbetare ger dygnet runt service av hög kvalitet och gör ett 
viktigt arbete för att samhället ska fungera. För att lyckas attrahera, 
rekrytera, behålla och utveckla medarbetare behöver ett ständigt 
arbete pågå för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Medarbetar- och ledarpolicyn är en viktig gemensam värdegrund 
för alla anställda. 

Personalvolym och kostnader
Tillsvidareanställda och tidsbegränsat  
anställda med månadslön

Per den 31 december 2017 hade kommunen 4 425 tillsvidare-
anställda (4 378) vilket motsvarar 4 012 årsarbetare (3 955). Vid 
samma tidpunkt fanns 603 tidsbegränsat anställda med månadslön 
(633) vilket motsvarar 519 årsarbetare (536). Begreppet årsarbetare 
innebär att de anställdas arbetstid räknas om till heltidstjänster. För-
ändringen av antal anställda och årsarbetare framgår av tabellerna 1 
och 2 på nästa uppslag.

Antalet tillsvidareanställda omräknat till årsarbetare har ökat med 
57 sedan fjolåret medan antalet tidsbegränsat anställda  omräknat 
till årsarbetare har minskat med 17. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen står för den största personalökningen. Det har även skett 
betydande personalökningar inom omsorgsförvaltningen samtidigt 
som socialförvaltningen har minskat sin personalstyrka.

Den stora förändringen hos barn- och utbildningsförvaltningen 
beror främst på ökat antal elevassistenter och fritidspersonal med 
anledning av att det ökade behovet av stödinsatser inom både 
grundskola, förskoleklass och fritidshem. Även antalet studie-
handledare och språkstödjare har ökat till följd av det omfattande 
mottagandet av nyanlända barn och elever i verksamheten. Språk-
stödjarna assisterar lärarna genom att förklara svenska termer på 
flyktingarnas hemspråk vilket leder till en snabbare inlärningspro-
cess Svårigheten att rekrytera behöriga lärare till annat än heltids-
tjänster bidrar även till ökningen av antal anställda.

Ökningen av antalet månadsavlönade inom omsorgsförvaltning-
en kan förklaras främst av att fler personer har anställts på en högre 
sysselsättningsgrad. Att erbjuda önskad sysselsättningsgrad har lett 
till att den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom omsorgsför-
valtningen ökat med 0,8 procentenheter till 82,1. I september stod 
tre nya inflyttningsklara gruppbostäder klara med totalt 18 lägenhe-
ter vilket lett till nyrekrytering av vårdpersonal.

Inom socialförvaltningen har antalet månadsavlönade minskat 
främst med anledning av att verksamheten genomgått en stor 
omställning då antalet ensamkommande barn blivit färre jämfört 
med 2016.

Från och med 2017 har den organisatoriska tillhörigheten för 
ungdomsplatsarbetare flyttats från förvaltningen för arbetsmarknad 
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och kompetens till den förvaltning där ungdomsplatsarbetaren ut-
för sin arbetsinsats. Detta medför att antalet tidsbegränsat anställda 
minskat på förvaltningen för arbetsmarknad och kompetens samti-
digt som det skett en viss ökning på övriga förvaltningar. 

Tidsbegränsat anställda (timavlönade)
Per den 31 december 2017 hade kommunen 2 341 tidsbegränsat 
anställda med timlön (2 591) vilket motsvarar 411 årsarbetare (442). 
Det innebär att antalet timavlönade omräknat till årsarbetare mins-
kat med 31 sedan 2016. 

Personalkostnader
Personalkostnaderna, exklusive pensioner, utgör 49,7 procent (49,3) 
av kommunens bruttokostnader och uppgår till 2 317 mnkr (2 195). 
För 2016 uppgick lönekostnaderna till 2 261 mnkr (2 137) vilket är 
en ökning med cirka 124 mnkr eller 5,8 procent, se tabell nedan. 
Av ökningen svarar 2017 års avtal för cirka 2,1 procent (44 mnkr) 
samt helårseffekten på 2016 års avtal för 17 mnkr. Kostnaden för 
semesterlön har ökat med nästan 7 mnkr och kostnaden för sjuklön 
har ökat med 4,5 mnkr.. 

Kompetensförsörjning
Kommunens möjligheter att rekrytera, utveckla och behålla kom-
petent personal är starkt kopplade till det kontinuerliga kompetens-
försörjningsarbetet. Att arbeta med arbetsgivarvarumärket är en del 
av detta, bland annat genom annonsering av lediga jobb i sociala 
medier och att representera på jobb- och utbildningsmässor. Det är 
också angeläget att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs och 
blir goda ambassadörer för sitt arbete. 

Kompetens- och generationsväxling
Personalomsättning, det vill säga antal tillsvidareanställda som har 
slutat under året i relation till antal tillsvidareanställda är 11 procent. 
Intern rörlighet är inte medräknat.

Lönekostnad per konto (mnkr) 2017 2016 +/-
Arvoden, förtroendevalda 11,7 11,8 -0,1

Lön, arbetstagare 1 288,5 1 213,4 75,1

Jour, beredskap, Ob-tillägg 59,5 58,0 1,5

Övertid och fyllnadstid 21,3 20,4 1,0

Sjuklön 31,1 26,6 4,5

Semesterlön och övrig frånvaro 222,0 215,3 6,7

Upplupna semesterlöner 3,7 4,1 -0,4

Personalomkostnader 623,3 587,2 36,1

Summa lönekostnader 2 261,2 2 136,7 124,5

”Det är angeläget att skapa en 
arbetsmiljö där medarbetare trivs 
och blir goda ambassadörer för sitt 
arbete”
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Under den närmaste femårsperioden uppskattas cirka 536 
månadsavlönade medarbetare nå pensionsåldern. Det motsvarar 
cirka 11 procent av det totala antalet månadsavlönade. Under 2017 
avgick 124 medarbetare med ålderspension. De flesta återfinns 
inom yrkesgrupperna lärare och vårdpersonal.

Åldersstruktur och könsfördelning
Medelåldern för medarbetarna uppgick 2017 till 45,3 år jämfört 
med 46,4 föregående år. Medelåldern 2017 var för kvinnor 45,5 år 
och för män 44,7 år. Av kommunens 5 028 tillsvidareanställda och 
tidsbegränsat anställda med månadslön är 80 procent kvinnor och 
20 procent män.

Rekrytering
Under 2017 utannonserades 756 tjänster med anställningsformen 
tillsvidare eller visstid längre än sex månader, dessa annonser 
resulterade i 13 906 ansökningar. Svårrekryterade grupper är främst 
vård- och omsorgspersonal, lärare och annan skolpersonal och 
socialsekreterare. Att rekrytera och anställa är en stor investering. 
Det är därför viktigt att rekryteringsarbetet planeras och genomförs 
professionellt och med kvalitet. Som hjälp och stöd i rekryteringsar-
betet finns rutin för rekrytering. 30 chefer har under året utbildats i 
rekryteringsprocessens samtliga steg.

Introduktion för nyanställda
En koncernövergripande introduktion för nyanställda genomförs 
två gånger per år. Syftet med introduktionen är främst att sprida 
information om kommunen, ge kunskap om vad det innebär att ar-
beta i en kommun samt hur kommunens organisation är uppbyggd. 
Ett populärt inslag är mässan där alla förvaltningar, kommunala 
bolag, fritidsföreningen HUMOR och fackliga organisationer 
presenterar sig.

Nya chefer erbjöds även träff  med kommunchefen där det disku-
teras ledarskap, förväntningar och förutsättningar. 

Önskad sysselsättningsgrad
Ofrivilligt deltidsarbete innebär lägre inkomst och lägre pensi-
on och är vanligare bland kvinnor än män. Att erbjuda önskad 
sysselsättningsgrad ökar möjligheten för fler att arbeta så mycket 
som de önskar och behöver, vilket leder till ökad jämställdhet. Det 
är även ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsavlönade har ökat 
med 0,5 procentenheter jämfört med förra året och är 89,5 procent. 
Ökningen som har skett under året märks bland annat inom om-
sorgsförvaltningen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kvinnor är 88,2 procent och för män 94,8 procent. Av kommunens 
månadsavlönade är 57,9 procent anställda på heltid, vilket är en 
ökning med 0,5 procentenheter jämfört med förra året.

Heltid som norm
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kom-
munal kom 2016 överens i avtal huvudöverenskommelse (HÖK 
16) om att driva frågan om heltidsarbete framåt. Överenskommel-
sen har den 31 maj 2021 som måldatum. Alla arbetsgivare ska ha 
en handlingsplan, som årligen uppdateras, för arbetet mot heltid. 
Kommunens handlingsplan för heltid som norm har tagits fram 
och beslutats av personalutskottet. Fokus under 2018 är att genom-
föra analyser och konsekvensbedömningar i syfte att skapa ett bra 
underlag inför formulering och beslut av framtida mål.

Chef- och ledarutveckling
Arbetet med koncernövergripande chef- och ledarutveckling fort-
löper. Programmen Ny som chef och Ledarstöd i grupp har avslutats 
och utvärderats. Tillsammans med samarbetskommunerna i Skåne 
Nordost har innehåll i framtida ledarutvecklingsinsatser arbetats 
fram och ska upphandlas. I samarbete med Osby och Östra Göinge 
kommuner har en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skydds-
ombud skapats och genomförts. Alla kommunens chefer har påbör-
jat utbildning i lönebildning, där fokus är lön som styrverktyg för 
att uppnå en effektiv och produktiv verksamhet med hög kvalité. 
Under året har fyra populära frukostföreläsningar med olika teman 
erbjudits.

Nyanställda medarbetare svarar på tipsfrågor på introduktionsdagen i november. 
Foto: Maria Bengtsson

”Alla kommunens chefer har påbörjat 
utbildning i lönebildning, där fokus 
är lön som styrverktyg för att uppnå 
en effektiv och produktiv verksamhet 
med hög kvalité”

Antal

Ålder
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En digital uppslagsbok har skapats på intranät i syfte att ge 
chefer tillgång till användbart material för uppdraget som chef  och 
ledare. Bland annat finner de förslag på övningar som kan användas 
på arbetsplatsträffar, hur de går tillväga vid anställning samt vilka 
lagar och avtal de har att förhålla sig till.

För tredje året i rad har en koncernövergripande chefsdag arrang-
erats för samtliga chefer. Fokus på dagen var attraktiv arbetsgivare.

Lön
Lönebildningen ska stimulera till ett ökat engagemang och för-
bättringar av verksamhetens produktivitet, effektivitet och kvalitet. 
Lönestrukturen ska stödja kommunens personalförsörjning. Lönen 
ska vara individuell och differentierad samt spegla den enskildes 
ansvar, kompetens och de krav som ställs på befattningen. Löne-
kartläggning har genomförts under 2017. 

Medianlönen för kommunens tillsvidareanställda och tidsbegrän-
sat anställda med månadslön var 26 600 kronor, varav kvinnors 
medianlön var 26 400 kronor och männens 27 568 kronor. Löne-
skillnaden mellan kvinnors och mäns medianlön har under 2017 
minskat jämfört med 2016.

Jämställdhet och mångfald
Normer, fördomar och ökad kunskap
Jämställdhet och mångfald handlar mycket om människors för-
hållningssätt till varandra. Med ambitionen att höja kunskapen och 
medvetenheten om mänskligt beteende erbjöds medarbetare och 
förtroendevalda att ta del av inspirationsföreläsningen Att mötas är 
att födas en smula med inspiratör Fredrik Ekdala. Föreläsningen för-
djupade sig i begreppen empati, fördom och polarisering och visade 
på kopplingen till det mänskliga mötet. Föreläsningen gavs vid två 
tillfällen och 350 medarbetare och förtroendevalda deltog. 

Hässleholms kommun har anslutit sig till Skånes regionala 
jämställdhetsstrategi 2017–2020, Ett jämställt Skåne. Anslutning-
en innebär att kommunen ställt sig bakom de av Länsstyrelsen 
i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skånes 
regionalt formulerade jämställdhetspolitiska mål. Anslutningen ger 
tillgång till nätverk, kompetenshöjande insatser och generellt stöd i 
det lokala jämställdhetsarbetet, såväl inåt som utåt i organisationen. 
Hässleholms lokala jämställdhetsarbete kommer även att avspegla 
sig i länets resultat. 

Friska, delaktiga medarbetare skapar god arbetsmiljö
Arbetsmiljö
En viktig del av verksamheten är att skapa goda arbetsmiljöför-
hållanden för medarbetarna. Detta sker genom en öppen dialog 
på arbetsplatsen mellan chef  och medarbetare. God arbetsmiljö är 
lönsamt för både individ, arbetsgivare och samhälle. Hässleholms 
kommun, tillsammans med kommunerna Osby och Östra Göinge, 
har under året skapat en ny arbetsmiljöutbildning för chefer och 
skyddsombud. Under 2017 lades budgeten för företagshälsovård ut 
på respektive förvaltning. Detta för att förbättra företagshälsovår-
dens dialog med verksamheterna och beställarna med syfte att öka 
förutsättningarna för ett proaktivt arbete för friska arbetsplatser. 
Som ett led i att minska sjukfrånvaron har fokus varit på tidiga och 
förebyggande insatser. Stödmaterial och nya tjänster har under året 
skapats i dialog med företagshälsovården. Rutinen för arbetsplats-
träffar har justerats, där fokus är att skapa dialog mellan medar-

betare och arbetsledning. Tre förutbestämda teman infördes som 
ska diskuteras på arbetsplatsträffar inom ramen för ett år; medar-
betar- och ledarpolicy, organisatorisk- och social arbetsmiljö samt 
jämställdhet och mångfald. 

Den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet genomfördes 
med fokus på företagshälsovård och på hur samverkan fungerar, 
hur förvaltningarna efterföljer den nya rutinen för arbetsplatsträffar 
samt hur föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö har 
blivit en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Av årets 
uppföljning framgår att samverkan inte fungerar fullt ut på lokal 
nivå. Kunskaper om företagshälsovården som resurs i det förebyg-
gande arbetsmiljöarbetet kan förbättras. Rutinen för arbetsplatsträf-
far efterföljs inte i alla verksamheter. Flertalet förvaltningar arbetar 
aktivt för att uppfylla kraven i föreskriften om organisatorisk och 
social arbetsmiljö, medan andra förvaltningar inte upplever att före-
skriften blivit en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Brister som framkommit kommer att åtgärdas enligt respektive 
förvaltnings handlingsplan.

Under året har 371 tillbud och 249 arbetsskador anmälts. Av 
de anmälda arbetsskadorna har 26 varit så allvarliga att anmälan 
har gjorts till arbetsmiljöverket och i 48 fall har skadan medfört 
sjukfrånvaro.

En frisk arbetsplats
Kommunen arbetar sedan många år tillbaka aktivt för att uppnå 
målet med att ha friska medarbetare. Ett aktivt rehabiliteringsarbe-
te är en förutsättning för att bibehålla låg sjukfrånvaro, men även 
tidigt förebyggande insatser som ska undvika att medarbetare blir 
sjukskrivna. Under året har det förebyggande arbetet varit i fokus 
genom tidiga insatser för att förhindra ohälsa och sjukskrivning. 

Den totala sjukfrånvaron för tillsvidareanställda och tidsbegrän-
sat anställda med månadslön har minskat från 6,7 procent 2016 
till 6,4 procent 2017. Kommunens långtidssjukfrånvaro (60 dagar 
eller mer) är i princip oförändrad. 2016 var den 42,3 procent av 
den totala sjukfrånvaron och 2017 är den 42,4 procent. Se tabell på 
nästa sida.

Ett av medarbetarporträtten som finns på hemsidan är av Emma Olsson som jobbar som 
undersköterska i omsorgsförvaltningen. Foto: Helén Clargården
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3. Nyckeltal sjukfrånvaro % varav långtidssjukfrånvaro %

2017 2016 +/- 2017 2016 +/-
Totalt 6,4 6,7 -0,3 42,4 42,3 0,1

Män 4,2 4,1 0,1 31,9 32,9 -1,0

Kvinnor 7,1 7,5 -0,4 44,1 43,8 0,3

- 29 år 5,6 4,8 0,8 16,7 7,3 9,4

30 - 49 år 5,9 6,3 -0,4 41,2 39,6 1,6

50 år - 7,2 7,5 -0,3 48,8 48,7 0,1

Sjukfrånvaro per förvaltning, % varav långtidssjukfrånvaro %

2017 2016 +/- 2017 2016 +/-
Teknisk förvaltning 6,7 7,2 -0,5 50,1 46,5 3,6

Kommunledningskontor 4,2 4,3 -0,1 50,9 46,0 4,9

Arbetsmarknad och kompetensutveckling 5,6 4,5 1,1 30,7 19,5 11,2

Räddningstjänst 1,4 1,4 0,0 4,2 35,8 -31,6

Stadsbyggnadskontor 4,3 3,6 0,7 40,2 41,9 -1,7

Fritidsförvaltning 5,0 6,6 -1,6 41,2 59,1 -17,9

Kulturförvaltning 2,4 2,5 -0,1 9,2 27,8 -18,6

Barn- och utbildningsförvaltning 5,2 5,6 -0,4 40,8 43,2 -2,4

Socialförvaltning 7,4 6,3 1,1 43,5 40,1 3,4

Omsorgsförvaltning 8,7 9,1 -0,4 43,4 42,1 1,3

Miljöförvaltning 6,9 9,9 -3,0 49,6 44,5 5,1

Personalnyckeltal

1. Tillsvidareanställd personal

Anställda 2017 2016 +/-
Teknisk förvaltning 242 241 1

Kommunledningskontor 121 117 4

Arbetsmarknad och kompetensutveckling 102 97 5

Räddningstjänst 38 39 -1

Stadsbyggnadskontor 39 39 0

Fritidsförvaltning 42 39 3

Kulturförvaltning 50 49 1

Barn- och utbildningsförvaltning 1 842 1 851 -9

Socialförvaltning 251 247 4

Omsorgsförvaltning 1 677 1 637 40

Miljöförvaltning 25 26 -1

Antal tillsvidareanställda 4 425 4 378 47

Årsarbetare 2017 2016 +/-
Teknisk förvaltning 230,9 227,1 3,8

Kommunledningskontor 117,9 114,6 3,3

Arbetsmarknad och kompetensutveckling 99,6 95,2 4,4

Räddningstjänst 37,8 38,5 -0,8

Stadsbyggnadskontor 39,0 39,0 0,0

Fritidsförvaltning 37,2 35,8 1,4

Kulturförvaltning 47,0 46,0 0,9

Barn- och utbildningsförvaltning 1 756,0 1 754,8 1,2

Socialförvaltning 240,1 240,2 -0,1

Omsorgsförvaltning 1 382,2 1 338,6 43,6

Miljöförvaltning 24,0 25,0 -1,0

Antal årsarbetare, tillsvidareanställda 4 011,6 3 954,9 56,7

2. Tidsbegränsat anställda, månadsavlönade

Anställda 2017 2016 +/-
Teknisk förvaltning 19 14,0 5

Kommunledningskontor 17 17,0 0

Arbetsmarknad och kompetensutveckling 49 64,0 -15

Räddningstjänst 1 2,0 -1

Stadsbyggnadskontor 5 3,0 2

Fritidsförvaltning 2 5,0 -3

Kulturförvaltning 14 7,0 7

Barn- och utbildningsförvaltning 323 286,0 37

Socialförvaltning 22 55,0 -33

Omsorgsförvaltning 148 179,0 -31

Miljöförvaltning 3 3,0 0

Antal tidsbegränsat anställda 603 633 -30

Årsarbetare 2017 2016 +/-
Teknisk förvaltning 18,3 14,0 4,3

Kommunledningskontor 16,3 14,8 1,5

Arbetsmarknad och kompetensutveckling 42,9 56,6 -13,7

Räddningstjänst 1,0 2,0 -1,0

Stadsbyggnadskontor 4,5 3,0 1,5

Fritidsförvaltning 1,9 4,3 -2,4

Kulturförvaltning 11,8 4,9 6,9

Barn- och utbildningsförvaltning 282,2 245,9 36,3

Socialförvaltning 20,5 49,5 -29,0

Omsorgsförvaltning 116,7 138,0 -21,3

Miljöförvaltning 3,0 3,0 0,0

Antal årsarbetare, tidsbegränsat anställda 519,0 536,0 -17,0

Tillsvidareanställda: Totalt antal tillsvidareanställda är 4 425 st resp. 4 378 för åren 2017 och 2016. Summeras antalet personer på resp. förvaltning för år 2017 blir det 4 fler. Det 
beror på att det finns 4 månadsanställda som arbetar på mer än en förvaltning. 
Tidsbegränsat anställda: Totalt antal tidsbegränsat anställda är 603 st resp. 633 för åren 2017 och 2016. Summeras antalet personer på resp. föraltning för år 2016 blir det 2 
fler. Det beror på att det finns 2 månadsanställda som arbetar på mer än en förvaltning. 

Från och med år 2017 redovisas 
sjukfrånvaron för tillsvidareanställda och 
tidsbegränsat anställda med månadslön. 
Tidigare år har även sjukfrånvaron för 
timavlönad personal ingått i statistiken. För 
att siffrorna för 2016 ska vara jämförbara med 
2017 har 2016 års siffror korrigerats enligt 
samma princip.

Sjukfrånvaron beräknas som kvoten mellan 

antal sjukfrånvarotimmar och ordinarie 

arbetstid i timmar.

Långtidssjukfrånvaron är den andel av 

sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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Kommunens ekonomi

Kommunen redovisade ett positivt resultat för 2017 med 59,3 mnkr. 
Balanskravsresultatet var positivt på 48,2 men ingen reservering kan ske 
till resultatutjämningsreserven. Nämndernas avvikelse mot driftbudgeten 
blev -60,5 mnkr. Årets investeringsverksamhet uppgick till 369,1 mnkr, en 
avvikelse mot budget på +36,4 mnkr. Soliditeten uppgick till 62,3 procent 
och har minskat med 1,4 procentenheter jämfört med 2016.

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

Resultat och kapacitet
Årets resultat 

Förvaltningsberättelse
Kommunens ekonomi

Årets resultat uppgick till 59,3 mnkr, mot budgeterade 62,3 mnkr. 
Årets resultat exklusive den avkastning på pensionsmedel som 
återinvesterats uppgick till 29,9 mnkr, vilket utgör 1,0 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges mål 
var att resultatet ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag senast 2018. Det innebär att det målet uppfyll-
des under 2017.

Budgetavvikelser
De större budgetavvikelserna förklaras i stora drag enligt tabell nedan.

Avkastning på pensionsmedel +36,6
Högre skatteintäkter +14,5
Reavinster +13,6
Räntekostnader +6,9
Statsbidrag byggbonus +6,1
Överskottsutdelning Kommuninvest +2,7
Pensionskostnader -5,1
Ej verkställt budgeterat omstrukturerings- 
och effektiviseringsarbete -8,0
Nämndernas/förv. underskott -60,5

Regeringen har 2016 infört ett statsbidrag till kommuner för att öka 
bostadsbyggandet. Bidraget administreras av Boverket. Kommu-
nen beviljades 6,1 mnkr för 2017. Budgetavvikelsen beror på att 
statsbidraget utbetalades i december  och har inte kunnat användas. 
Statsbidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag  och 
redovisas som intäkt 2017 eftersom villkoren för att erhålla statsbi-
draget var uppfyllda under 2017. 

Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var -2,2 procent i 
relation till nämndernas nettobudget och uppgick till -60,5 mnkr. 
Kommunstyrelsen samt tre nämnder visade en negativ avvikel-
se mot budget; kommunledningskontoret -8,3 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden -59,9 mnkr, socialnämnden -3,1 mnkr samt 
miljönämnden -0,1 mnkr. De största avvikelserna, beloppsmässigt, 
fanns i följande förvaltningar och nämnder:

Kommunledningskontorets avvikelse på -8,3 mnkr beror i 
huvudsak på att fiberutbyggnadsprojektet lämnade ett underskott 
på 8,8 mnkr. Detta beror på att intäkterna inte motsvarar plan utan 
är mycket lägre på grund av ökad konkurrens av marknadsaktörer. 
Resultatet av konkurrensen är minskade anslutningsavgifter och 
kickback på grund av betydligt lägre anslutningsgrad än beräknat. 
Anslutningar med företag och flerfamiljsfastigheter har inte heller 
motsvarat planerad intäkt. Det totala underskottet på intäktssidan 
uppgår till cirka 10 mnkr.

Tekniska nämndens avvikelse på 3,1 mnkr förklaras bland annat 
av att skyddstäckning av nedlagda kommunala deponier visar 
ett överskott på 1,6 mnkr, vilket främst beror på att massor inte 
behövts köpas in eller köras till deponin i Bjärnum, då utomstående 
projekt stått för dessa kostnader. Marksaneringen på Vedhygge-
gård blev billigare än beräknat och visar ett överskott på 0,9 mnkr. 
Verksamheten strand och vattenvård visar ett överskott på 1,0 mnkr 
bland annat med anledning av att strandvård inte kunnat utföras på 
grund av det höga vattenståndet. 
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Barn- och utbildningsnämndens avvikelse på -59,9 mnkr förkla-
ras huvudsakligen av underskott inom grundskola, förskoleklass 
och fritidshem på -39,7 mnkr samt underskott inom förskola och 
pedagogisk omsorg på -11,4 mnkr. Inom grundskola, förskoleklass 
och fritidshem beror underskottet på stödinsatser främst i form av 
specialpedagoger, insatser för nyanlända elever, stora svårigheter att 
rekrytera behöriga lärare till annat än heltidstjänster, ökat elevantal 
och behov av administrativt stöd. Inom förskola och pedagogisk 
omsorg beror underskottet främst på det stora behovet att stödin-
satser, hög sjukfrånvaro med höga vikarie- och sjuklönekostnader 
samt utökade öppettider och förlängda schematider som medför 
högre personalkostnader.

Socialnämndens avvikelse på -3,1 mnkr förklaras framförallt av 
externa placeringar för ensamkommande barn och schablonersätt-
ningen från Migrationsverket täcker inte hela placeringskostnaden. 
Institutionsplaceringar för vuxna har ökat markant jämfört med 
föregående år och detta bidrog även till underskottet. 

Omsorgsnämndens avvikelse på +4,4 mnkr förklaras främst av 
att volymen på köpta platser har minskat inom såväl äldreomsorg, 
som LSS-boende och psykiatri, +10,9 mnkr. Överskottet från köpta 
platser reduceras av underskott inom framförallt verksamhetsområ-
de resurs samt särskilt boende. Bemanningen inom sjuksköterske-
organisationen har varit högre än budgeterat och kostverksamheten 
har haft merkostnader på grund av sjukfrånvaro, hög arbetsbelast-
ning samt för administration av kostdatasystemet. Ett fåtal enheter 
inom särskilt boende står för en stor del av underskottet. Enheterna 
har vidtagit åtgärder i form av bättre anpassad bemanning.

Balanskravet
Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens intäkter 
måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt under-
skott ska återställas senast tredje året efter det negativa resultatets 
uppkomst. Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar inte inräknas när avstämning 
mot balanskravet görs. 

Balanskravsresultatet för 2017 uppgick till 48,2 mnkr och uppfyl-
ler därmed kommunallagens balanskrav. Det finns inget underskott 
att återställa från tidigare år.

Resultatutjämningsreserv
Kommunen inrättade 2013 en resultatutjämningsreserv på 73,3 
mnkr. 2014 disponerades 1,4 mnkr ur resultatutjämningsreserven 
och 2016 reserverades 33,9 mnkr. Efter reserveringen 2016 uppgick 
resultatutjämningsreserven till 105,8 mnkr.

I samband med beslutet om att inrätta en resultatutjämningsre-
serv antogs regler för hantering av resultatutjämningsreserven. I 
dessa regler framgår att resultatutjämningsreserven ska användas 
för att reglera underskott i bokslutet när en lågkonjunktur inträf-
fat under året och medfört minskade skatteintäkter till följd av en 
konjunkturförsvagning. Det framgår även att avsättning får ske 
till resultatutjämningsreserv motsvarande det lägsta beloppet av 
antingen den del av årets resultat exklusive avkastning på kapital-
förvaltningen eller balanskravsresultatet exklusive avkastningen 
på kapitalförvaltningen som överstiger en procent av summan av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Balanskravsresultatet exklu-
sive avkastningen på kapitalförvaltningen är det lägsta beloppet och 
uppgick till 18,8 mnkr. En procent av summan skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgick till 28,6 mnkr, alltså kan inga medel 
reserveras till resultatutjämningsreserven 2017.

Kostnads- och intäktsutveckling
Verksamhetens intäkter, som till största delen består av bidrag samt 
avgifter för bland annat barn- och äldreomsorg, minskade med 0,6 
procent (-5 mnkr). Minskningen förklaras framförallt av minskade 
statsbidrag från Migrationsverket med 43 mnkr, ökade statsbidrag 
från Skolverket med 11 mnkr, ökade reavinster med 9 mnkr samt 
ökat anställningsstöd från Arbetsförmedlingen med 6 mnkr.

Verksamhetens kostnader, som till största delen består av per-
sonal- och pensionskostnader, ökade med 3,8 procent (127 mnkr). 
Ökningen beror framförallt på löneökningar med 61 mnkr, ökade 
pensionskostnader med 18 mnkr samt på att antalet årsarbetare 
ökat med 39,7.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 23,6 procent under 
den senaste femårsperioden, varav 5,1 procent under 2017. Skat-
teintäkterna och generella statsbidrag har ökat med 22,3 procent 
under den senaste femårsperioden, varav 3,7 procent under 2017. 
För att långsiktigt ha en ekonomi i balans måste skatteintäkternas 
ökningstakt vara större än nettokostnadernas.

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

Balanskravsutredning
mnkr 2017 2016
Årets resultat enligt resultaträkningen 59,3 89,9
-Realisationsvinster vid försäljning av 

anläggningstillgångar -13,9 -4,6

+Orealiserade förluster i värdepapper 2,8 0

-Justering för återföring av orealiserade förluster i 

värdepapper 0 -3,9

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 48,2 81,5
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 -33,9

+användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0

Balanskravsresultat 48,2 47,6
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”Årets investeringsverksamhet uppgick till 369,1 mnkr, 
vilket är 36,4 mnkr lägre än budgeterat”
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För 2017 blev nettokostnadsandelen 100,2 procent, vilket kan 
jämföras med 98,8 procent 2016. Om även finansnettot inräknas 
blir utfallet 97,9 procent 2017 jämfört med 96,7 procent 2016.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till 65 mnkr. Det var 45,8 mnkr bättre 
än budget. Förbättringen beror främst på att avkastningen på 
pensionskapitalet blev 36,6 mnkr utöver vad som budgeterats. 
Dessutom blev räntekostnaderna på lånen 7,0 mnkr lägre än budget 
på grund av betydligt lägre räntor. De finansiella intäkterna uppgick 
till 75,3 mnkr (67,4) och de finansiella kostnaderna till 10,3 mnkr 
(9,6). Ökningen av de finansiella intäkterna beror framförallt på 
högre avkastning på pensionskapitalet 2017 med 14,6 mnkr. I de 
finansiella kostnaderna ingår den befarade nedskrivningen av akti-
erna på 1,7 mnkr vid avslut av Hessleholm Network Bredband AB 
under 2018. Det ingår också en nedskrivning av pensionskapitalet, 
ränteportföljen, på 2,8 mnkr.

Investeringar
Årets investeringsverksamhet uppgick till 369,1 mnkr, vilket är 36,4 
mnkr lägre än budgeterat. Det innebär en genomförandegrad på 91,0 
procent. Exkluderas Tyringe Multiarena på 40,6 mnkr, som inte var 
budgeterad, blir genomförandegraden 81,0 procent. Tekniska nämn-
dens investeringsverksamhet exklusive Tyringe Multiarena uppgick 
till 161,6 mnkr, vilket är 70,2 mnkr lägre än budgeterat. För tekniska 
nämnden innebär det en genomförandegrad på 69,7 procent. 

Investeringar, mnkr Budget  Bokslut +/-
Bruttoinvesteringar 405,5 368,7 36,9

Inköp bostadsrätt 0 0,5 -0,5

Försäljning av anläggningstillgångar 0 -13,9 13,9

Förutbetalda investeringsinkomster (skuldbokförda) 71,6 -40,9 -30,7

Nettoinvestering (bruttoinv. minus förutbetalda  

investeringsinkomster) 333,9 327,8 6,2

De projekten med större positiva avvikelserna mot budget var 
främst projekten ny förskola Hässleholm (23,4 mnkr), Ombygg-
nad Jacobsskolan etapp 2 (7,1 mnkr), Ombyggnad Österås IP 
(6,4 mnkr) och stadsutveckling (4,1 mnkr). Projekten med större 
negativa avvikelserna var fiber till stadsnätet (-8,7 mnkr) och köp av 
inkråmet i  Tyringe Multiarena AB, som inte var budgeterat (-40,6 
mnkr). 

Investeringarna med budgetutfall finns specificerade i särskild 
bilaga. Bland större projekt kan nämnas följande:

(mnkr) Utgift
Fiber till stadsnätet 113,9

Tyringe Multiarena 40,6

Ombyggnad Österås IP 25,0

IT-utrustning, accesspunkter, servrar, switchar mm 21,8

Stadsutveckling 20,2

Planerat underhåll 18,3

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

Soliditeten exklusive pensionsförpliktelsen minskade från 63,7 procent 
till 62,3 procent. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser före 1998 på 
993 mnkr, som på grund av den kommunala redovisningslagen redovisas 
bland ansvarsförbindelser, ligger den ”verkliga” soliditeten på 36,4 pro-
cent jämfört med 35,9 procent 2016. Kommunens soliditet hävdar sig väl 
vid en jämförelse med andra kommuner. Riksgenomsnittet för 2016 låg 
på 46,0 procent (24,2 procent om pensionsförpliktelserna inräknas). Häss-
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Resultatposter 2017 2016  +/-
Pensionsavsättning 2,0 0,1 1,9

Ränta på pensionsavsättning 2,6 0,9 1,7

Pensionsutbetaln. redan i pension 49,1 47,7 1,4

Särskild pensionsförsäkring 13,6 14,2 -0,6

Pensionsförmån, individuell del 84,0 71,9 12,0

Löneskatt 35,9 32,5 3,4

Förvaltningsavgift KPA 0,5 0,6 -0,1

Total pensionskostnad 187,2 167,3 19,9

Balansposter 2017 2016  +/-
Pensionsavsättning 86,2 81,1 5,1

Pensionsförmåner, individuell del 99,0 87,6 11,4

Ansvarsförbindelse 992,6 1 018,4 -25,8

Pensionsåtagande (inkl löneskatt) 1 177,7 1 187,0 -9,3

leholms kommuns soliditet exklusive pensionsförpliktelsen var 2016 den 
49:e högsta i Sverige och inklusive pensionsförpliktelsen den 36:e högsta.

Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden beskriver hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med skulder och avsättningar. Skuldsättningsgraden 
ökade från 36,3 procent till 37,7 procent. I huvudsak beror ök-
ningen på att de förutbetalda anslutningsavgifterna, gatukostnads-
ersättningen samt investeringsbidrag som skuldbokförts har ökat 
med cirka 41 mnkr och leverantörsskulderna har ökat med cirka 
30 mnkr. Av skuldökningen hänför sig 15,2 mnkr till övertaget lån 
i Tyringe Multiarena AB gentemot Utvecklingsstiftelsen. Lånet 
kommer att efterskänkas med 1,5 mnkr/år.

Kommunalskatt
Skatteintäkterna är kommunens dominerande intäktskälla (56 
procent) och bestäms av skattesatsen och skatteunderlaget. 
Kommunalskatten uppgick till 20,96, vilket kan jämföras med 
medelskattesatsen i riket som var 20,75 och i Skåne som var 20,61. 
Hässleholm har den nionde högsta skattesatsen av 33 kommuner i 
Skåne. Vellinge har lägst med 18,50 och Osby högst med 22,26. En 
skattekrona motsvarade cirka 98 mnkr, räknat på kommunens eget 
skatteunderlag 2017. Skattesatsen sänktes inför 2017 med 10 öre till 
20,96.

Risk och kontroll
Likviditet
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. 
Likviditeten minskade under 2017 från 106,6 mnkr till 73,7 mnkr. Vid 
årsskiftet var krediten på koncernkontot 100 mnkr, varav 0 mnkr var 
utnyttjade. 

Pensionsåtagande
Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till  

1 178 mnkr, varav 993 mnkr eller 84 procent av pensionsåtagandet ligger 
utanför balansräkningen. Den avser pensioner intjänade till och med 
1997.

Kostnaderna för pensionsutbetalningarna uppgår till 61,0 mnkr 
inklusive löneskatt. Pensionskostnader och pensionsåtagande framgår av 
tabellerna nedan.

Pensionsåtagandet minskade med 25,8 mnkr, vilket beror på att 
det skett stora pensionsutbetalningar ur pensionsförpliktelsen som 
ligger utanför balansräkningen.

Medel avsatta för framtida pensioner
De 525 mnkr som placerades 1999 hade per 31 december ett 
marknadsvärde på 1 106 mnkr. Värdeutvecklingen sedan årsskiftet 

är cirka 23 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 2,1 procent. Att 
värdeutvecklingen inte var högre beror på att från och med 2016 
återinvesteras inte längre utdelningar och kupongräntor i portföljen 
utan utbetalas till kommunen. Dessa uppgick till 23,1 mnkr, varav 
4,7 mnkr utbetalades i januari 2017. Den totala avkastningen upp-
gick till 53,6 mnkr. Jämfört med årsskiftet har anskaffningsvärdet 
ökat med 29,4 mnkr till 997,8 mnkr till följd av att reavinster har 
återinvesterats. Kapitalet är placerat i tillgångsslagen nordiska aktier, 
utomnordiska aktier placerade i fond, svenska räntebärande värde-
papper samt svenska kreditobligationer placerade i fond. I tabellen 
nedan framgår marknadsvärdet per portfölj per 31 december 2017 
samt avkastning 2017 per portfölj.

Skuldsättningsgrad, mnkr 2017 2016 +/-
Avsättning för pensioner 86,2 81,1 +5,1

Avsättning för övriga ändamål 4,5 1,9 +2,6

Låneskuld 685,8 703,8 -18,0

Förutbetalda anslutningsavgifter, 

gatukostnadsersättning och 

investeringsbidrag 49,4 8,8 +40,6

Övriga långfristiga skulder 27,1 2,5 +24,6

Kortfristiga skulder 591,3 527,8 +64,3

Skulder och avsättningar 1 444,2 1 325,1 +119,2

Avkastningen på medlen som är avsatta för framtida pensioner uppgick till 53,6 mnkr.
Foto: Ekonomiavdelningens personal
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Borgensåtaganden, mnkr 2017 2016  +/-
Kommunala företag 1 528,4 1 386,8 +141,6

 - varav Hässlehem AB 659,5 638,8 +20,7

 - varav Hässleholms Industribyggnads AB 157,2 46,3 +110,8

 - varav Hässleholm Miljö AB 527,7 527,7 0

 - varav Hässleholms Vatten AB 184,0 174,0 +10,0

Riksbyggen, brf Gäddastorp 6,7 6,8 -0,1

Totalt 1 535,1 1 393,6 +141,5
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 Marknadsvärde Avkastning
 mnkr mnkr
Aktieportfölj 507,7 50,6
Ränteportfölj 528,0 2,8
Kortfristig placering 70,3 0,1
Totalt 1 106,1 53,6

Vid bokslutet 2016 var marknadsvärdet för ränteportföljen lägre 
än anskaffningsvärdet och en total nedskrivning har gjorts med 3,3 
mnkr. Under 2017 var marknadsvärdet fortfarande lägre än anskaff-
ningsvärdet och en ytterligare nedskrivning har skett med 2,8 mnkr.

Kapitalet och dess avkastning ska långsiktigt användas för att 
finansiera framtida pensionsutbetalningar. Pensionskapitalets mark-
nadsvärde per den 31 december 2017 täcker cirka 103 procent (98) 
av pensionsåtagandet.

Målet med pensionsmedlen är att tillgångarna över rullande fem-
årsperioder minst ska ge en genomsnittlig real årlig avkastning på 
2,5 procentenheter per år. KPI + 2,5 procentenheter per år utgör 
totalportföljens referensavkastning och uppgick till 16,5 procent-
enheter för den senaste rullande femårsperioden. Den långsiktiga 
avkastningen för den senaste femårsperioden uppgick till 36,6 
procent, vilket innebär att avkastningsmålet uppfyllts.

Låneskuld

Låneskulden minskade med 18 mnkr till 686 mnkr. De främsta 
orsakerna till att kommunen inte behövt öka sitt upplåningsbehov 
trots omfattande investeringar är att fordran på migrationsverket 
minskat med 58,4 mnkr, förutbetalda anslutningsavgifter, gatukost-
nadsersättningar och investeringsbidrag har bidragit till finansie-
ringen med 40,9 mnkr samt att likvida medel har minskats med 
32,9 mnkr. Via koncernkontot lånade kommunen på balansdagen 
175,8 mnkr av sina dotterbolag. I övrigt lånades 110 mnkr i bank 
med rörlig ränta och 400 mnkr med bunden ränta. Per den 31 

december uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 1,27 
år och den genomsnittliga räntan till 0,06 procent. 

Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser

Kommunens policy är att ny borgen endast tecknas för helägda 
kommunala bolag. Kommunens totala borgensåtaganden var  
1 535,1 mnkr vid utgången av 2017, en ökning med cirka 142 mnkr 
jämfört med 2016. Borgen för helägda kommunala bolag, där 
risknivån är låg, uppgick till 1 528,4 mnkr och utgjorde 99,6 procent 
av kommunens borgensåtaganden. Borgen per invånare uppgår till 
29,5 tkr, en ökning med 2,5 tkr jämfört med 2016. Riksgenomsnit-
tet 2016 för borgen per invånare var 24,2 tkr.

Kommunens ansvarsförbindelser avseende operationell leasing 
redovisas i not 28 (sid 83). Den sammanlagda förpliktelsen uppgår 
till 936 mnkr, varav 931 avser fastigheter och moduler. Kommunen 
hyr av kommunala bolag såsom Hässlehem AB (469) och Hässle-
holms Industribyggnads AB (194), men även av KunskapsPorten i 
Hässleholm AB (49), Stenvalvet (fd Lönnbacken AB) 100, Ringcen-
tralens Fastighets AB (42) med flera. 

Att hyra under långa perioder utan ett avtalat restvärde kan vara 
ett onödigt dyrt sätt att finansiera sitt fastighetsbehov, eftersom 
inga fastighetsbolag lånar billigare än kommunen och dessutom 
ska gå med vinst. Dessutom kan det strida mot fullmäktiges policy 
om att kommunen ska äga de fastigheter som man långsiktigt 
behöver för sin verksamhet. Att dessutom blockhyra fastigheter 
för vidareuthyrning, vilket förekommer, innebär att kommunen tar 
över affärsrisken och i realiteten borgar för det aktuella bolaget. 
Som framgår ovan får kommunen endast gå i borgen för helägda 
kommunala bolag, och då ska en marknadsmässig borgensavgift 
utgå för att man inte ska snedvrida konkurrensen.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
En förutsättning för en ekonomi i balans är en god budgetföljsam-
het i verksamheterna. Förvaltningarna redovisar ett budgetunder-
skott på 60,5 mnkr. Fem av nio nämnder visade budgetöverskott. 
Nedan visas utfallet per den 31 december jämfört med delårs-
rapportens prognos per den 31 augusti samt prognosavvikelse i 
procent av förvaltningens nettobudget.

Driftbudget, mnkr Utfall  
 31 dec 

Kommunstyrelsen -7,8 -4,9 -2,9 -1,3

Kommunledningskontor -8,3 -4,9 -3,4 -2,8

Arbetsmarknad och  

kompetensutveckling 0,1 0,0 0,1 0,2

Räddningstjänst 0,5 0,0 0,5 1,3

Teknisk nämnd 3,1 -2,3 5,4 5,6

2017 2016
Avsättning för pensioner -86,2 -81,1

Ansvarsförbindelser -992,6 -1 018,4

Kapitalförvaltning, marknadsvärde 1 106,1 1 082,9

= Finansiella placeringar minus totala 

förpliktelser +27,3 -16,6

   

Kapitalförvaltning, bokfört värde 997,8 968,4

Prognos 
31 aug
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Inledning
Förvaltningsberättelse

Verksam
hetsberättelse

Ekonom
isk redovisning

”Fem av nio nämnder visade budgetöverskott”

Byggnadsnämnd 1,7 1,1 0,6 2,5

Fritidsnämnd 1,1 1,1 0,0 0,0

Kulturnämnd 0,2 0 0,2 0,4

Barn- och utbildningsnämnd  -59,9 -61,9 2,0 0,2

Socialnämnd -3,1 1,2 -4,3 -2,3

Omsorgsnämnd 4,4 2,5 1,9 0,2

Miljönämnd -0,1 0,0 -0,1 -1,1

Summa verksamheter -60,5 -63,4 2,9 0,1
Finansförvaltning  57,5 43,4 14,1 -0,5

Totalt -3,0 -20,0 17,0 

Delårsrapporten per den 31 augusti visade ett beräknat budget-
underskott på totalt 63,4 mnkr för förvaltningarna. Det slutliga 
utfallet blev ett budgetunderskott på 60,5 mnkr, en förbättring med 
2,9 mnkr. 

Förbättringen på finansförvaltningen i förhållande till prognosen 
har sin grund framförallt i att kommunen fick statsbidraget byggbo-
nus på 6,1 mnkr i december och att avkastningen på pensionsmed-
len blev 10,8 mnkr högre.

Investeringsbudgeten
Investeringsverksamheten exklusive försäljning av materiella an-
läggningstillgångar gav ett överskott på 36,4 mnkr, varav tekniska 
nämnden 29,6 mnkr. Nedan visas budgetavvikelsen per 31 decem-
ber jämfört med delårsrapportens prognos per den 31 augusti samt 
avvikelse i procent av förvaltningens investeringsbudget.

Investeringsbudget, mnkr Utfall  Prognos Avvikelse Avvikelse
 31 dec 31 aug i mnkr i %
Tekniska nämnden 29,6 46,4 -16,8 -7,3

Kommunledningskontor 1,1 2,8 -1,6 -1,1

Räddningstjänsten 2,1 0,1 2,0 42,3

Övriga nämnder och förvaltningar 3,6 1,1 2,5 12,1

Summa 36,4 50,3 -13,9 -3,4
Försäljning av anläggningstillgångar 13,9 13,4 0,5  

Totalt 50,3 63,7 -13,4 -3,3

Delårsrapporten per den 31 augusti prognostiserade ett överskott 
på 63,7 mnkr och utfallet blev 50,3 mnkr lägre, en differens på 
-3,3 procent i förhållande till nettobudget. Avvikelsen jämfört med 
prognosen beror främst på Tyringe Multiarena på 40,6 mnkr:

Ekonomin på sikt 
Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) MakroNytt, som 
kom i februari, står det att läsa ”Högkonjunktur råder – men svag 
skatteunderlagsprognos”. Det innebär att BNP förväntas växa med 
närmare 3 procent 2018 men kommer att växa långsammare 2019 
och högkonjunkturen förväntas nå sin topp under 2018. Antalet 
arbetade timmar förväntas inte öka alls under 2019 vilket medför 
att det sker en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. 

I kommunens budget som är beslutad för 2018 är årets resultat 
8 mnkr. Verksamhetens nettokostnader tar i anspråk 100,7 procent 
av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Investe-
ringsvolymen är budgeterad till 396 mnkr och det medför att en 
nyupplåning på cirka 148 mnkr kommer att bli aktuell under 2018. 
För planperioden 2019-2021 ligger de budgeterade resultaten 
mellan 10,5-11,2 mnkr och budgeten bygger på att ett omstruk-
turerings- och effektiviseringsarbete motsvarande 122 mnkr ska 
genomföras under 2018-2021. 

Precis som för de flesta andra kommuner kommer kommunen 
ha stora utmaningar i att få resurserna att räcka, framförallt på 
grund av det starka demografiska trycket de kommande åren när 
det samtidigt kommer en försvagning av skatteunderlagsutveckling-
en.

Statsutvecklingen och omgestaltningen av Hässleholms centrum var en av de stora investeringarna under 2017
Foto: Helen Clargården



36 Förvaltningsberättelse - Koncernredovisning

0 

25 

50 

75 

100 

125 

2013 2014 2015 2016 2017 

mnkr 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2013 2014 2015 2016 2017 

Nettoinvesteringar Avskrivningar 

mnkr 

- 60,0 

- 40,0 

- 20,0 

 0,0 

 20,0 

 40,0 

 60,0 

 80,0 

2013 2014 2015 2016 2017 

Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto 

mnkr 

-2 000 
-1 750 
-1 500 
-1 250 
-1 000 

-750 
-500 
-250 

0 
250 
500 
750 

1 000 

2013 2014 2015 2016 2017 

mnkr 
Koncernredovisning

Hässleholms kommunkoncern redovisade 2017 ett resultat på 98 mnkr 
(116 mnkr 2016). Nettoomsättningen uppgick till 1 140 mnkr, varav 
bolagen 422 mnkr. För koncernens tillgångar redovisas ett värde på 5 834 
mnkr, varav 2 092 mnkr låg i bolagen. 2017 gjordes nettoinvesteringar på 
578 mnkr (490 mnkr 2016). Låneskulden ökade från 1 894 till 1 984 mnkr, 
varav bolagen 1 474 mnkr. Soliditeten sjönk från 49,1 till 47,6 procent.

Årets resultat

Koncernens konsoliderade resultat för 2017 uppgick till 98 mnkr 
(116 för 2016). Kommunen bidrog med 60 mnkr, Hässleholm Miljö 
AB 36 mnkr och Hässlehem AB med 18 mnkr (bolagens resultat 
före bokslutsdispositioner och skatt). Alla enheter gick med vinst.

Finansnetto

Koncernens finansnetto ökade från 14 mnkr till 31 mnkr, varav 
kommunen svarade för 52 mnkr (41) och bolagen -20 mnkr (-26). 
Förbättringen beror på ökad avkastning på kommunens pensions-
kapital (17 mnkr) samt fortsatt låga räntenivåer som successivt slår 
igenom i låneportföljen.

Låneskuld

Den långfristiga låneskulden uppgick till 1 984 mnkr (1 894), varav 
bolagen svarade för 1 474 (1 369). På balansdagen låg 519 mnkr 
av lånen med rörlig ränta och 517 förfaller inom 12 månader. En 
ränteökning på 1 procent skulle på 1 år öka räntekostnaderna med 
7,0 mnkr eller 0,32 procent i förhållande till låneskulden (högst 0,5 
procent enligt finansiell policy). På balansdagen uppgick den effektiva 
räntan på koncernens lånestock till 0,84 procent, med en genomsnitt-
lig räntebindningstid på 1,85 år.

Nettoinvestering

Nettoinvesteringar har gjorts för 578 mnkr (490). Kommunen 
svarade för 328 mnkr (314) och bolagen för 251 mnkr (176). 

Soliditet

Högre skuldsättning i bolagen ger utslag på koncernens soliditet 
som uppgick till 47,6 procent (49,1) jämfört med 62,3 procent för 
kommunen (63,7).

Förvaltningsberättelse
Koncernredovisning
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Inledning
Förvaltningsberättelse

Verksam
hetsberättelse

Ekonom
isk redovisning

Samägda företag utan betydande inflytande
Utöver dessa bolag är kommunen delägare i de organisationer som 
redovisas i not 13 (sid 81). 

Kommuninvest i Sverige AB redovisar ett rörelseresultat på 
1124 (398) mnkr. Utlåningen ökade med 12 procent till 310 (277) 
mdr. Eget kapital ökade från 6,5 mdr till 7,6 mdr, främst genom 
särskilda medlemsinsatser. Bruttosoliditeten ökade från 1,56 
procent till 1,78 procent vid årets slut i enlighet med förväntat 
EU-direktiv. Hässleholms betalade redan 2016 in sin extra med- 
lemsinsats upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån (900 kr per 
invånare). Signalerna från EU-kommissionen är att Kommuninvest 
kan komma att tillhöra en särskild grupp av offentliga aktörer med 
offentliga syften utan vinstkrav och med garantiordningar som 
säkerställer dess exponeringar. För dessa föreslås bruttosoliditets-
graden beräknas på ett sätt som gör att bolaget gott och väl uppnår 
den nivå som krävs. Regelverket torde bli beslutade under 2018 och 
träda i kraft 1/1 2019.

Kommuninvest har högsta möjliga kreditbetyg och är den största 
långivaren till kommunsektorn med en marknadsandel på 50 (48) 
procent. 93 procent av kommuner och landsting är medlemmar 
och har en ömsesidig solidarisk borgen för bolagets förpliktelser. 
Bolaget har verkat i över 30 år utan några kreditförluster. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB visar ett resultat före 
dispositioner på +3,2 (-6,3) mnkr. Premieintäkterna för egen räk-
ning uppgick till 30,1 (29,5) mnkr medan skadekostnaderna mins-
kade från 32,5 till 26,1 mnkr. Bolaget har dock även under 2017 
haft omfattande skador, inte minst större bränder som troligtvis 
var anlagda. Efter två år med negativa resultat har återförsäkrarna 
för första gången fått träda in under 2017. Soliditeten minskade 
från 27 till 24 procent genom kraftig ökning av försäkringstekniska 
avsättningar och motsvarande återförsäkringar på tillgångssidan. 
Konsolideringsgraden har ökat från 297 till 320 procent. Aktieut-
delning föreslås med 2,0 procent av aktiekapitalet.

Kristianstad Airport AB:s resultat blev -2,3 (-6,5) mnkr. Driftbi-
drag från ägarna utgjorde 70 (62) procent av rörelsens intäkter och 
uppgick till 17,7 (12,7) mnkr, varav Hässleholm bidrog med 0,75 
(0,5) mnkr. Av aktiekapitalet på 69,8 mnkr har 20,7 förbrukats, men 

Pågående nybyggnation av 19 lägenheter på Tingsbacken 13 i Hässleholm. Illustration: Sesam arkitektkontor.

soliditeten uppgår till 91 procent (92). Antalet passagerare ökade 
med 1,5 procent till 31 200 på grund av ökad inrikestrafik, eftersom 
flygplatsen inte haft någon chartertrafik under året. Många sonde-
ringar och diskussioner har hållits med potentiella partners med 
sikte på nya destinationer. Resebyrån Travea anordnar chartertrafik 
till Rijeka i Kroatien i september 2018, som ett test som kan ge 
fortsatta charteravgångar framöver.

Kommunala entreprenader
Många andra aktörer bedriver också verksamhet med finansiering 
av kommunen. Störst ersättningar under 2017 utgick till följande 
leverantörer:

Byggentreprenader (295 mnkr)
Peab (40), TA Mark (35), Telarco Entr. (32), Håkan Nilsson Entr. 
(30), Älmby Entr. (19), Göinge Bygg (17), Fasab (15), Skanska (13), 
Elektroskandia (10), E.On (7), Levins Elektriska (6), Erlandssons 
Bygg (6), Stoby Måleri (5). 

Hyror (134 mnkr)
Hässlehem (60), Kunskapsporten (17), Hibab (12), Omsorg & 
Fastigheter i Blekinge (9).

Kommuner (55 mnkr)
Kristianstad kommun (24), Osby kommun (8).

Kollektivtrafik (45 mnkr)
Skånetrafiken (19), Röke Buss (9), Bergkvara Buss (4).

Övriga företag (286 mnkr)
Thorén Framtid (28), Partnergruppen Svenska (22), Internationel-
la Engelska Skolan (22), Vittsjö Sjukhem (12), Backebo Sjukhem 
(12), Plusgymnasiet (11), Koop Hand i Hand (11), Hushållnings-
sällskapet Kompetensutveckling (8), Framtidsgymnasiet i Sverige 
(7), Syster Annas Rehabcentrum (7), Villa Lärkan Montessori (6), 
Humana Ekeliden (5). 

Föreningar/stiftelser (38 mnkr)
Hässleholms församling (8), Röingegården (7), Finja kyrkliga sam-
fällighet (6).
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Hässlehem AB

Styrelseordförande: Carl-Erik Littke (L)
VD: Stephan Persson

Hässlehem AB är ett bostadsbolag som äger och förvaltar 1963 
lägenheter i Hässleholms kommun. Lägenheterna finns i flerfamiljs-
hus, radhus, gruppboenden samt vårdboenden med tillhörande 
lokaler. Bolagets uppgift är att tillhandahålla bra bostäder med hög 
kvalitet för flertalet kundkategorier samt att vara ett bostadspoli-
tiskt instrument för ägaren. Målet med verksamheten är att erbjuda 
hyresgästerna ett tryggt och trivsamt boende med god service.

Året som gått
Verksamhetsåret 2017 har framförallt präglats av investeringar 

avseende nybyggnation samt fortsatt satsning på energiåtgärder. 
Hässlehem har arbetet fram olika planer för att kunna ha möjlighet 
att starta upp produktion av nya lägenheter i Hässleholms kom-
mun.

Den 1 september stod gruppbostäder på Garnisonen (12 lägen-
heter) och Finjasjöpark (6 lägenheter) färdiga för inflyttning.

19 lägenheter på Tingsbacken 13, kallad Perrong 23, som påbör-
jades under 2017, kommer att vara klara för inflyttning 1 juli 2018.

Större underhållsåtgärder har utförts i Tyringe med utbyte till 
säkerhetsdörrar till lägenheter, nytt passersystem och utbyte av 
fönsterbalkar.

Utbyte av fönsterbalkar har också skett i Vinslöv. Byte av tak och 
ytterdörrar har gjorts i  Vittsjö. Fasadmålning och balkongrenove-
ring har skett i Hässleholm och Sösdala.

Som ett led i energisparåtgärder har det installerats solceller på 
bolagets kontorsfastighet.

Bolaget har under året deltagit i arrangemang med olika samar-
betspartners, några exempel på detta är onsdagsklubben tillsam-
mans med Röda Korset för barn mellan 6 och 12 år. Även i år 
anordnades fotbollsturnering på vår multisportarena tillsammans 
med Mötesplats  Ljungdala och i år samlades 15 lag från olika orter 
i Skåne. Bolaget deltar i och sponsrar även Glöttadagen på Hovdala 
tillsammans med kulturförvaltningen i Hässleholms kommun.

Trygghetsvärdinnan, som Hässlehem sponsrar en del av, anord-
nar olika arrangemang tillsammans med de boende på Pärlan och 
Juvelen.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 18,4mnkr (18,1 

mnkr). Resultatet beror främst på det positiva uthyrnings- och 
ränteläget samt en gynnsam utveckling av driftskostnader. Bolagets 
intäkter uppgick till 149,3 mnkr (143,6 mnkr).

Hässlehems uthyrningsgrad är fortsatt god och den genomsnitt-
liga uthyrningsgraden har varit 99,4 procent. Intäktsbortfallet för 
outhyrda lägenheter har varit 411 tkr (211 tkr).

Måluppfyllelse
Hässlehem AB har fastställt bland annat följande mål för sin 

verksamhet:

EKONOMI 2017 2016

Nettoomsättning, mnkr 149,3 142,6

Resultat efter finansiella poster, mnkr 18,4 18,1

Balansomslutning, mnkr 834,7 814,8

Soliditet, % 13,4 12,4

Avkastning på totalt kapital, % 4,0 4,2

Avkastning på eget kapital, % 17,3 17,9

Direktavkastning marknadsvärde fastigheter,% 5,1 5,5

PERSONAL
Antal anställda, medel 27 27

Pågående nybyggnation av 19 lägenheter på Tingsbacken 13. I köket går inredningen 
i vitt med undantag för bänkskivorna som går i grå/sandstensfärg vilket ger 

ett stilrent och varmt intryck. Illustration: Sesam arkitektkontor.

• Mål för nybyggnation
• Ekonomiska mål
• Mål för energisparåtgärder

Under året har ett nytt ägardirektiv antagits vilket innebär att 
Hässlehem ska bygga 50 lägenheter per år. Bolaget har under 2017 
påbörjat och planerat för byggnation av 54 bostäder som beräknas 
vara klara under 2019.

Hässlehem har en målsättning om en soliditet på minst 15 pro-
cent. För att uppnå detta inom rimlig tid bör bolagets vinst uppgå 
till minst 12 mnkr före bokslutsdispositioner och skatt de komman-
de åren. Vinsten för 2017 överstiger målsättningen.

Bolagets investeringar i energisparåtgärder har bland annat 
medfört att elförbrukningen minskat med 16 procent i jämförbara 
fastigheter på de senaste 10 åren. På samma tid har drift/uppvärm-
ning per kvadratmeter lägenhetsyta minskat med 14 procent. 

Utveckling på sikt
Hässlehem AB har budgeterat ett resultat för 2018 på 13,8 mkr 
efter finansiella poster.

Bolaget har under januari månad 2018 köpt mark i centrala Häss-
leholm för framtida byggnationer helt i linje med de ägardirektiv 
som bolaget har och med hänsyn till bostadsmarknaden i Hässle-
holms kommun.

Bolaget har också sökt bygglov för fler nybyggnationer och har 
en pågående upphandling för nybyggnation av bostäder i Hässle-
holm.
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Hässleholm Miljö AB 

Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Sjörröd. Foto: Hässleholm Miljö AB.

Styrelseordförande: Christer Caesar (KD)
VD: Sven Carlsson  

Hässleholm Miljö AB ansvarar för att samla in och återvinna hus-
hållsavfall. Bolaget tar emot och behandlar avfall från industrier 
och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme 
till invånarna i Hässleholm och Tyringe. Tillsammans med kommun-
invånarna och med hjälp av entreprenörer arbetar Hässleholm Miljö 
dagligen för att minska miljö- och klimatpåverkan och för att skapa 
en bättre livsmiljö för alla i kommunen.

Året som gått
Den 1 februari 2017 tillträdde bolagets nye VD, Sven Carlsson efter 
fyra månader som tillförordnad.

Under 2017 har utbyggnaden av fjärrvärme till Sjörröd fortsatt. 
Även området norr om väg 21 i Tyringe har bearbetats och ett stort 
antal kunder har valt att ansluta sig till fjärrvärmenätet där. Bolaget 
erbjuder kunderna en helhetslösning som innebär att de beställer 
fjärrvärme av Hässleholm Miljö AB som därefter tar ansvar för 
hela lösningen fram till dess att fjärrvärmen är ansluten och funge-
rar. Förberedelse för att bygga en ackumulator vid Beleverket pågår 
och planeras att starta under 2018. Under året fick bolaget tillbaka 
pengar på energiskatten i och med en ny modell för skatteberäk-
ningen. Detta gav en positiv engångseffekt på resultatet som våra 
kunder fick ta del av i form av en miljöåterbäring på fjärrvärmefak-
turorna i november.

Hässleholms kretsloppscenter har under året mottagit och 
bearbetat drygt 200 kiloton avfall. Det mesta är jordar av varierande 
kvalitet som används i den egna verksamheten som till exempel fyll-
nadsmaterial vid markanläggningar men även andra artiklar såsom 
oljehaltigt slam och asfalt har mottagits och bearbetats. Under 2017 
har omhändertagandet och bearbetningen av brännbart material 
övergått i egen regi. Detta har medfört en mer kostnadseffektiv 
hantering än tidigare då denna hantering låg på entreprenad.

Insamling av avfall i egen regi från verksamheter och stora fast-
igheter har nu passerat inkörningsstadiet och ingår som en naturlig 
del i den löpande driften. Fyrfackskärlen har bidragit till en minskad 
mängd insamlat brännbart material och en ökad utsortering av 
plast och papper. Under 2017 samlades det in 800 ton mindre 
mängd brännbart material jämfört med år 2016. Detta ger inte bara 
en miljömässig förbättring genom att återanvända istället för att 
förbränna, utan skapar även ekonomiskt utrymme för att informera 
och förebygga skapande av avfall, istället för att omhänderta och 
bearbeta avfallet. 

Under året har en organisationsjustering genomförts. Samtliga 
delar av verksamheten har genomlysts och resultatet är en förstärkt 
och kundanpassad funktionsorganisation med tre verksamhets-
områden, Insamling, Produktion och Marknad. Inom verksam-
hetsområde Marknad finns kundtjänst och en helt ny Teknik- och 
utvecklingsenhet som ska verka för att vår fjärrvärmeverksamhet 
fortsätter att ligga i framkant tekniskt och samtidigt arbeta för att 
finna nya fjärrvärmeutvecklingsmöjligheter. 

EKONOMI 2017 2016

Nettoomsättning, mnkr 283,8 273,3

Resultat efter finansiella poster, mnkr 35,6 28,6

Balansomslutning, mnkr 847,7 806,0

Soliditet, % 21,3 19,4

Avkastning på totalt kapital, % 5,4 5,1

Avkastning på eget kapital, % 19,7 18,3

PERSONAL
Antal anställda, medel 85 75

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster ökade till 35,6 mnkr (28,6 
mnkr) varav fjärrvärmeverksamhetens resultat uppgick till 22,4 
mnkr och renhållningens till 13,2 mnkr. Investeringar i anläggnings-
tillgångar uppgick till 62,9 mnkr (92,8). 

Måluppfyllelse
Bolaget strävar efter en effektiv resursanvändning. Detta görs bland 
annat genom att fortsätta använda delar av den gas som bildas i 
deponierna till egen energiförbrukning. Minskning av oljeandelen 
i fjärrvärmeproduktionen sker kontinuerligt. Samtliga fordon som 
har möjlighet att använda HVO som drivmedel gör så. Dokument- 
och ärendehanteringssystemet Public 360 togs i drift i december. 
En ny budgetmodell har tillsammans med affärssystemet gett en 
effektivare ekonomisk styrning och kontroll. Kunder erbjuds möj-
lighet till e-faktura eller autogiro i syfte att spara på råvaruresurser-
na. Även möjlighet att skicka kundfakturor i svefakturaformat finns 
i affärssystemet Pyramid. 

Utveckling på sikt
Under 2018 och 2019 kommer anslutningen av tågdepån i Kärr-
åkra att genomföras. Arbetet med att bygga en ackumulator vid 
Beleverket fortskrider och beräknas starta under 2018. Vi har under 
2017 påbörjat ett arbete med RSFI som innebär att vi gemensamt 
kommer att bedriva en återbruksbutik, en återvinningspunkt och 
ett Makerspace. Området kallas Magneten och kommer att vara i 
fullt bruk under våren 2018.
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Hässleholms Vatten AB

Styrelseordförande: Jon Bergner (M)
VD: Liselotte Stålhandske

Hässleholms Vatten AB är huvudman för den allmänna VA-anlägg-
ningen och har till uppgift att producera och distribuera dricksvatten av 
god kvalitet, omhänderta och rena spillvatten samt avleda dagvatten i 
tätorterna.

Året som gått
Under 2017 har Hässleholms Vatten arbetat med att ta fram en 
verksamhetsstrategi för ett längre perspektiv. Som underlag till 
strategin har följande moment genomförts:

1. En workshop med hela personalen baserat på SWOT analys där  
 man tog fram bolagets styrkor och förbättringsområden.

2. Genomfört HBI – Ett verktyg som Svenskt Vatten har tagit  
 fram i nära samarbete med sina medlemmar. Syftet med hållbar- 
 hetsindex är att ge de kommunala VA-organisationerna ett  
 verktyg att analysera och förbättra sin verksamhet. En vik- 
 tig aspekt är att resultatet ska kunna tjäna som underlag för  
 dialog mellan verksamhetsansvariga och kommunens politiska  
 beslutsfattare i diskussioner kring förbättringar, prioriteringar  
 och investeringar. 

3. Strategimöte med styrelsen

Verksamhetsstrategin kommer att utgöra ett arbetssätt för strate-
gisk planering och ligger till grund för Hässleholms Vattens årliga 
verksamhetsplanering och är ett stöd för prioriteringar för perioden 
2018 till 2022. I bolagets vision tas avstamp i en hållbar VA-försörj-
ning i ett fler generations perspektiv, vilket behöver återspeglas i 
bolagets vardagliga val och prioriteringar. För att uppnå detta, så är 
Hässleholm Vattens strategi att leverera socialt, ekologiskt och eko-
nomiskt hållbara VA-tjänster inom ansvarsområdet. För att finna 
en mer konkretiserad inriktning och för att kunna följa upp arbetet 
använder vi Svenskt Vattens Hållbarhetsindex som norm.

Under arbetets gång har en vision för Hässleholms Vatten tagits 
fram som lyder:

Hässleholms Vatten ska med hög service erbjuda friskt dricksvatten, arbeta 
aktivt för en ren miljö, vara en attraktiv arbetsgivare samt säkerställa vatten-
tjänsterna idag såväl som i framtiden.

Årets resultat
Bolaget redovisar ett positivt resultat på 3,1 mnkr och nettoom-

sättningen var 78,7 mnkr. Debiterad volym vatten är cirka 2,9 
mnm3 dricksvatten, vilket är något högre för 2017 jämfört med 
tidigare år. 

Inga otjänliga vattenprover har förekommit under året och samt-
liga vattenverk har inspekterats av miljökontoret.

Under 2017 genomfördes investeringar för 46,5 mnkr. Enskilt 
största förnyelseinvesteringen avsåg förnyelse av VA-ledningar 
i Norregatan och Tränggatan till ett belopp om 14,5 mnkr. Ett 

Renovering av rötkammare på Hästbackens reningsverk. Foto: Per-Åke Nilsson.

EKONOMI 2017 2016

Nettoomsättning, mnkr 78,7 74,6

Resultat efter finansiella poster, mnkr 3,1 3,2

Balansomslutning, mnkr 388,8 357,6

Soliditet, % 19,3 20,3

Avkastning på totalt kapital, % 1,4 1,8

Avkastning på eget kapital, % 4,1 4,4

PERSONAL
Antal anställda, medel 38 38

annat viktigt projekt som avslutats under året är förnyelse av en 
rötkammare på Hästbackens reningsverk. Projektet har pågått en 
längre tid med en omfattande uppgradering där bland annat en för 
anläggningen helt ny teknik för omrörning implementerats. Totalt 
har projektet upparbetat 4 mnkr. Påbörjade projekt av betydelse är 
Kärråkradepån, där Regionfastigheter genomför en investering av 
en underhållsdepå för tåg i Hässleholms kommun. Totalt uppgår 
projektet, för Hässleholms Vattens del, till 8,7 mnkr och beräknas 
att slutföras under 2018.

Måluppfyllelse
Under året har vattenskyddsföreskrifter för Galgbackens vattentäkt 
lämnats till Länsstyrelsen. Dessutom har vattenskyddsföreskrifter 
för Fredriksbergs vattentäkt i Sösdala varit ute på samråd och hand-
lingarna är i princip färdigställda. För framtida vattenförsörjning 
har Hässleholms Vatten gjort omfattande utredningar på området 
Mjölkalånga. 

Utveckling på sikt
Hässleholms Vatten bedriver ingen egen forskning och utveckling 
men har under året haft som mål att börja samverka med närliggan-
de universitet och högskolor. Dialog är upprättad med VA teknik 
Södra som har sitt säte på Lunds Universitet.
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Hässleholms Industribyggnads AB

Havremagasinet har renoverats 2016-2017. Huset är räddat för eftervärlden och det 
med värdighet. Lika använt och nyttigt som då det byggdes 1919. Foto: HIBAB.

Styrelseordförande: Lars Johnsson (M)
VD: Kent Johannesson

Som utvecklingsbolag ska 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. 
Bolaget förvaltar och utvecklar Norra Station, Hovdala och Mölleröds 
naturområde samt förvaltar cirka 50 000 m2 kommersiella lokaler. 

Året som gått
Ombyggnad av Havremagasinet till 126 moderna kontorsarbets-
platser i kulturhistorisk miljö har färdigställts med en slutbesiktning 
i september och ett öppet hus med invigning den 1 december. 
Projektkostnaden om 50 mnkr omfattar hela byggnaden, vilken har 
påbörjats i augusti 2016, med en inflyttning i oktober 2017.

HIBAB har via dotterbolaget Hässleholm M6 AB, den 27 sep-
tember 2016 tecknat entreprenadkontrakt för uppförande av hus 
M6, Verkstaden 11, inom projekt Norra Station. Nybyggnation på 
fastigheten omfattar 2780 kvm BTA i ett hus med 3 våningar och 
källare. Nybyggnationen är kostnadsberäknad till 50 mnkr och hy-
reskontrakt är tecknat för 100 procent (56 procent) av hyresvärdet 
och inflyttning sker våren 2018. 

I april förvärvades fastigheten Byggaren 3 i Hässleholm (genom 
förvärv av aktiebolaget Ditt Hem Kontorshus Hässleholm AB, 
sedermera namnändrat till Byggaren 3 Fastighets AB). Aktierna i 
bolaget har förvärvats för en summa av 11,2 mnkr. Under verksam-
hetsåret har inga andra köp eller avyttringar av fastigheter utförts. 

Bland årets underhållsåtgärder kan nämnas: fönstermålning av 
Kasern Sallerup, fasadunderhåll av Mölleröds Kungsgård, renove-
ring av källare och plan 3 på Norregårds förskola, fönsterbyte på 
Råkan 2. Fasadunderhåll och målning av trapphus i Havremagasinet 
har utförts i samband med ombyggnadsprojektet. Hyresgästanpass-
ning och ombyggnad av kontor på Väpnargatan 17. På Hovdala/
Mölleröd naturområde har utförts sedvanlig skogsvård, skötsel och 
vägunderhåll.

Årets resultat
Årets resultat efter finansiella poster 
uppgår till 5,7 mnkr. Omsättningen 
har totalt sett ökat med 1,1 mnkr. 
Förändringen beror i huvudsak på 
ökade hyresintäkter. Intäkter från 
skogsbruket är i nivå med 2016. 
Övriga rörelseintäkter har totalt sett 
minskat med 5,5 mnkr, vilket fram-
förallt är hänförligt till förra årets 
avyttring av del av fastigheten  
Finja-Mölleröd 2:1 som medför-
de en bokföringsmässig realisa-
tionsvinst om 6,9 mnkr. I övrigt 
utgör cirka 1,6 mnkr av posten 
projektledartjänster i samband 
med byggnation av fastigheten 

M6. Övriga externa kostnader har totalt sett minskat med 1,9 mnkr. 
Underhållskostnaderna på fastigheterna har minskat med 1,5 mnkr 
jämfört med föregående år. Kostnader för skogsbruket har minskat 
med 0,8 mnkr. 

Koncernbidrag från dotterbolaget Hässleholm Norra Station AB 
har erhållits med 176 tkr (373 tkr) och koncernbidrag har lämnats till 
Hässleholm M6 AB med 111 tkr (24 tkr).

Måluppfyllelse
HIBAB arbetar kontinuerligt för att skapa utvecklande och tillväxt-
befrämjande miljöer och lokaler för såväl nya som befintliga företag 
i kommunen. Bolaget har fortsatt sin satsning på förnyelsebar ener-
gi genom investering i en solcellsanläggning på vårt företagshotell 
på Stjärnfallsvägen.

Utveckling på sikt
Avtal har tecknats om fastighetsreglering av Råkan 3 till Råkan 
2, med tillträde den 15 april 2018 . Råkan 3 omfattar 12 817 kvm 
mark varav 1 800 kvm byggnad. Förvärvet sker för en summa av 5 
mnkr.

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 projektering-
en är klar.

Ytterligare förvärv av lämpliga fastigheter kan bli aktuella, då 
vakansgraden i fastighetsbeståndet är låg.

HIBAB Norra Station HLM M6 AB
BYGGAREN 3 

FASTIGHETS AB*

EKONOMI 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2016–2017

Nettoomsättning, mnkr 24,2 23,2 0,3 0,5 0,0 0,0 2,6

Resultat efter finansiella poster, mnkr 5,7 4,5 0,2 0,4 0,0 0,0 0,7

Balansomslutning, mnkr 254,1 136,6 1,2 4,5 52,9 2,6 15,1

Soliditet, % 30,0 53,0 4,0 1,0 0,1 2,0 4,1

Avkastning på totalt kapital, % 1,2 4,2 15,0 8,0 neg neg 7,6

Avkastning på eget kapital, % 2,0 6,1 342,0 725,0 neg neg 119,8

PERSONAL
Antal anställda, medel 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Byggaren 3 Fastighets AB förvärvade HIBAB den 1 april 2017. Observera att bokföringsåret innehåller 18 månader
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Foto: Sjung om studentens lyckliga dag. Foto Gunvor Borre.
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Årets Europaforum – en mogen 15-åring – 
blev det mest besökta någonsin. En Hässle-
holmsbok på temat #mitthässleholm har 
producerats under året. Den ska stärka 
stoltheten hos hässleholmarna, väcka 
nyfikenhet i omvärlden och skapa ett 
engagemang för utvecklingen. Utbyggnad 
av en höghastighetsjärnväg från Lund till 
Hässleholm kommer att prioriteras vilket 
stärker arbetsmarknadsregionen på sikt.

Året som gått 
Sverigeförhandlingen
Inom området infrastruktur har Sverige-
förhandlingen ett mycket stort fokus. Under 
våren kom besked om att Regeringen prio-
riterar en utbyggnad av höghastighetsjärn-
väg från Lund till Hässleholm vilket innebär 
att Hässleholm kan förvänta sig kraftigt 
förbättrad kapacitet och robusthet i sin 
arbetsmarknadsregion på sikt, vilket också 
ökar viljan att investera i regionen hos andra 
aktörer. Ett bostadsförsörjningsprogram 
har beslutats där mål för bostadsbyggande 
satts fram till år 2030 för att matcha det 
avtal som skrivs mellan staten och Hässle-
holms kommun inom ramen för Sverige-
förhandlingen. Parallellt utreds Skånebanan 
för bättre turtäthet och snabbare restider. 
Likaså utreds förutsättningarna för tåg mel-
lan Hässleholm-Halmstad-Göteborg.

Europaforums 15-årsjubileum
Årets Europaforum, som firade 15 år,  
blev ett framgångsrikt evenemang och slog 
publikrekord. Programmet höll en hög nivå 
med temat Post Brexit, med flera ministrar 
och partiledare bland föredragshållarna. 

#mitthässleholm
En Hässleholmsbok har producerats på 
temat #mitthässleholm, där kommunfakta 
blandas med personporträtt och Instagram-
bilder. Syftet med #mitthässleholm är att 
stärka stoltheten hos hässleholmarna, väcka 
nyfikenhet i omvärlden och skapa ett enga-
gemang för Hässleholms utveckling .

Verksamhetsberättelse
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Ansvarsområde: 

Kommunledningskontoret är 
kommunstyrelsens organ för 
ledning, tillsyn och samordning. 
Kommunledningskontoret 
består av sex avdelningar 
och ansvarar för övergri-
pande utvecklingsfrågor och 
gemensamma funktioner inom 
ekonomi, personal, kansli, IT, 
tillväxt, kommunikation och 
integration. I förvaltningens 
uppdrag ingår strategisk 
planering, omvärldsbevakning 
och genomförande av kom-
munövergripande beslut och 
projekt. Verksamheten omfattar 
bland annat EU-frågor, juridiskt 
stöd, budget, bokslut, upp- 
handling, personalpolitik, arkiv, 
infrastruktur, näringsliv, turism, 
marknadsföring, kommunväxel 
och servicekontor.

- +

Företagande Trygghet

- +

- +

Ekonomi Arbete

- +

Måluppfyllelse

- +

Omsorg Varumärke

- +

Europaforums 15-årsjubileum slog publikrekord 
och regeringen kom med glädjande besked om 
HHT-spår mellan Lund-Hässleholm

Nya riktlinjer
Ekonomiavdelningen har under året tagit 
fram ett förslag till riktlinjer för investe-
ringar i syfte att skapa en funktionell och 
effektiv hantering av investeringar för att 
få ett effektivt resursutnyttjande och en 
rättvisande redovisning. Målsättningen är 
att förtydliga beslutsprocessen, roll- och 
ansvarsfördelningen samt hur redovisning 
av investeringar ska ske. 

Under hösten antogs de nya riktlinjerna 
för inköp och upphandling som ansluter till 
den nationella upphandlingsstrategin där 
det anges åtta fokusområden för att utveck-
la den hållbara upphandlingen. Utöver det 
så anger riktlinjerna rollfördelningen och 
den struktur som måste byggas upp inom 
förvaltningarna. 

Fortsatt arbete med beslutsstöd- 
system 
Under året har arbetet med att skapa 
tillgängliga och informativa applikationer i 
QlikView intensifierats. Specialistapplikatio-
ner inom personal- och ekonomiområdet 
har utvecklats och en ny ledningsapplikation 
har sett dagens ljus. Barn- och utbildnings-
förvaltningen har skapat en verksamhets-
applikation som ger stöd i det systematiska 
kvalitetsarbetet och omsorgsförvaltningen 
har utvecklat en applikation med intressanta 
verksamhetsnyckeltal.

Medborgardialog
Hästveda servicekontor höll i invigningen av 
en ny lekplats, som var resultatet av en 
medborgardialog 2016. Under hösten ge-
nomförde servicekontoret och den politiska 
referensgruppen en ny medborgardialog: 
Hur bör den gamla macktomten i Hästveda 
utformas när den rustas upp? Medborgar-
nas förslag har överlämnats till tekniska 
förvaltningen. 

Chef- och ledarutveckling
Under året utbildades alla kommunens 
chefer i lönebildning, där fokus var lön som 
styrverktyg för att uppnå en effektiv och 

”Årets Europaforum blev 
mycket lyckat. Programmet 
höll en hög nivå, med flera  
ministrar och partiledare 
bland föredragshållarna.  
Europaforum slog också  
publikrekord 2017” 
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produktiv verksamhet med hög kvalité. Populärt under året var fru-
kostföreläsningar som erbjöds inom fyra olika teman. Elektronisk 
uppslagsbok har skapats på intranätet i syfte att ge chefer tillgång 
till användbart material för uppdraget som chef  och ledare. Bland 
annat finns där förslag på övningar som kan användas på arbets-
platsträffar, material om tillvägagångssätt vid anställning och vilka 
lagar och avtal de har att förhålla sig till.

Strategisk integration
Samverkan med ideell sektor har fortsatt varit fortsatt viktig för 
integrationsarbetet. Enheten för integration har drivit två projekt 
som finansieras av Länsstyrelserna; Språk och samhällsorientering för 
asylsökande samt Vägar till integration – med aktiviteter för asylsökande och 
nyanlända. Projekten genomförs tillsammans med föreningslivet och 
innehåller bland annat språkinlärning och en studiecirkel om att 
vara förälder i Sverige. Under året har enheten även satt igång pro-
jektet Kommunikation och integration i nordost (KINO) med medel från 
Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att bidra till förbättrad 
integration och inkludering, främst genom kompetensutveckling för 
personal som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete. 

Centralisering av lönefunktionen
I mars gick startskottet för Löneservice, kommunens gemensamma 
lönefunktion. Centraliseringen innebar en genomgripande förändring 
av arbetssättet. Syftet var effektivare, kvalitetssäkrade och enhetliga 
processer för anställningsbeslut och löneutbetalningar. En uppfölj-
ning gjordes under hösten, som trots kort tid efter start, visade på fle-
ra effektiviseringar, men också på merarbete i vissa verksamheter. Ett 
SLA, Service Level Agreement, togs fram och kommer att lanseras 
på det nya året. I detta klargörs förväntningar och servicenivåer. 

Företagande
Arbetet med att förenkla för företag har fortsatt genom en särskild 
aktivitetsplan som drivs i respektive förvaltning. Framgångsrikt 

arbete har även bedrivits inom utpekade profilområden såsom 
besöksnäring, med en ny affärsplan i samarbete med Skåne nordost 
och Tourism in Skåne, och teknikområdet med en SSA-funktion 
och ett nystartat Teknikcollege.

Tjänsteleverans
IT-avdelningen har under året arbetat med att ta fram en ny tjänste-
katalog för leveransen av IT-tjänster. Nu finns samtliga tjänster be-
skrivna och ska publiceras till verksamheterna, detta tillsammans med 
nya rutiner för avstämning och debitering kommer ge en tydligare 
leverans och en bättre framförhållning för verksamheternas planering 
och budgetering.

Kommunens fibernät
Under 2017 har Hässleholms tätort byggts klart och arbetet fort-
sätter i kommunens övriga tätorter där grävning har startat i Bjär-
num, Finja, Hörja, Sösdala, Tormestorp och Tyringe. Samverkan 
med externa aktörer fortsätter med samförläggningar och under 
hösten fick kommunen en ny kund för grossistfiber då ett avtal 
om hyra slöts med Telenor AB så att dotterbolaget Bredbandsbo-
laget kan erbjuda tjänster via fiber i kommunen. Fibernätet hade 
i slutet av 2017 4 832 intresseanmälningar, 3 138 avtal och 2 049 
uppkopplade kunder. 

Årets Europaforum slog publikrekord. Foto: Ida Forsberg. 

”Under våren kom besked om att 
Regeringen prioriterar en utbygg-
nad av höghastighetsspår från 
Lund till Hässleholm”
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Måluppfyllelse
God ekonomi
Under året har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till 
riktlinjer för investeringar som kommer att börja gälla efter beslut i 
kommunstyrelsen under våren 2018. Kommunledningskontoret har 
även haft som målsättning att under år 2017 omarbeta riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning. Detta arbete har dock inte påbör-
jats eftersom de rätta politiska förutsättningarna och personella 
resurser har saknats. Däremot har målet att utarbeta ett förslag till  
en ändamålsenlig resursfördelning uppnåtts och en ny resursfördel-
ningsmodell kommer att tillämpas med start från budgetår 2019.

Hållbart arbetsliv
Kommunledningskontoret har varit  drivande i arbetet för ett håll-
bart arbetsliv och under året har det har gjorts riktade insatser för 
att lyfta fram Hässleholms kommun som arbetsgivare och förtydli-
ga mål, förväntningar och möjligheter för medarbetarna i kommu-
nen. Exempelvis har samtliga chefer genomgått en utbildning  
kring lönebildning och lönesättning  och arbetet med en koncern- 
övergripande kompetensförsörjningsplan har påbörjats. Vidare har 
kommunledningskontoret tagit fram och presenterat en rapport 
som ger förtroendevalda och förvaltningsledning en tydlig bild av 
personalsituationen med nyckeltal för bland annat antal anställda 
och årsarbetare, sjukfrånvaro, mertidsuttag samt personalkostnader. 

Årets resultat
Drift -8,3 mnkr
Resultatet för 2017 visade ett underskott på 8,3 mnkr.

Politisk ledning +1,4 mnkr
Lägre kostnader än budgeterat för sammanträdesarvoden samt låga 
utbildningskostnader svarar för större delen av överskottet. 

Administrativ ledning +1,7 mnkr
Det nya dokument- och ärendehanteringssystemet visar ett överskott 
på 0,6 mnkr på grund av att projektet har försenats. Sverigeförhand-
lingen har dragit ut på tiden och bidrar till överskottet med 0,8 mnkr.

Ekonomiadministration + 0,5 mnkr
Vakant tjänst del av året samt högre inköpsbonus än budgeterat 
bidrar till större delen av överskottet. 

Tillväxt och utveckling +/- 0,0 mnkr
Ökade färdtjänstkostnader till Skånetrafiken,  överanställningar på 
Turistbyrån samt högre kostnader för Europaforum än budgeterat 
ger underskott som reduceras av ett överskott för Leader lag PH 
samt ett överskott på personalkostnader.

Personaladministration och facklig verksamhet - 1,3 mnkr
Underskott härleds främst till ökade kostnader för personalsyste-
men samt att ny organisation har krävt mer personal än budgeterat.

Fiberutbyggnadsprojekt -8,8 mnkr
Fiberutbyggnaden fortgår enligt fiberplanen men intäkterna mot-
svarar inte plan utan är mycket lägre på grund av ökad konkurrens 

Det bedrivs flera projekt under verksamheten för strategisk integration.  Förskolebarn i Hästveda inviger den nya lekplatsen som var resultatet  
av en medborgardialog . Foto: Kjerstin Jonsson. 

”Under 2017 har Hässleholms tätort 
byggts klart och arbetet fortsätter i 
kommunens övriga tätorter där gräv-
ning har startat i Bjärnum, Finja, Hörja, 
Sösdala, Tormestorp och Tyringe”
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av marknadsaktörer. Resultatet av konkurrensen är minskade 
anslutningsavgifter och kickback på grund av betydligt lägre an-
slutningsgrad än beräknat. Anslutningar med företag och flerfa-
miljsfastigheter har inte heller motsvarat planerad intäkt. Det totala 
underskottet på intäktssidan uppgår till cirka 10 mnkr. Underskottet 
reduceras eftersom nyttjandeperioden har korrigerats från 20 till 30 
år samt att internräntan justerades från 1,75 till 0,13 procent. 

Övrig verksamhet -2,6 mnkr 
Underskott på grund av att kostnader för gode män överstiger 
budget.

Säkerhetsarbete +0,8 mnkr
Överskottet beror på en återbäring på kommunförsäkringen på  
0,5 mnkr samt lägre kostnader för försäkringsskador än beräknat. 

Investeringar +1,1 mnkr
Ärendehanteringssystemet, förseningar med ombyggnation av  
bottenplanet på Stadshuset samt försenade brandlarm- och kame-
rainstallationer ger ett överskott på 5,6 mnkr. Överskottet reduceras 
av fiberetableringen i kommunens stadsnät som visar en avvikelse 
mot budget på -8,8 mnkr med anledning av bland annat ökade 
entreprenadpriser. 

Utveckling på sikt
Nya lagstiftningar
Under 2018 träder nya lagstiftningar i kraft. Det gäller bland annat 
en ny kommunallag, förvaltningslag och dataskyddsförordning/
dataskyddslag. Kommunledningskontoret kommer att ha en viktig 
roll som kunskapsstöd och kommer behöva lägga resurser på att 
anpassa verksamheten till de nya lagarna.

Utbyggnad av HHT-spår, Lund-Hässleholm
Hässleholms kommun har fortsatt goda förutsättningar för tillväxt. 
De har stärkts genom beskedet att Regeringen prioriterar en 
utbyggnad av höghastighetsspår från Lund till Hässleholm. Det 
blir avgörande för Hässleholms kommun att nyttja de fördelar som 
finns med detta. Intresset för att investera från externa aktörer 
kommer successivt att öka de kommande åren. Hässleholms kom-
mun kan stärka sina förutsättningar ytterligare genom att göra stör-
re investeringar på attraktivitetsåtgärder såsom bostadsbyggande 
och skapandet av urbana och robusta miljöer. På så sätt förbättrar 
kommunen sina grundförutsättningar för tillväxt. 

Riktlinjer
Förhoppningen är att beslut ska fattas under början av 2018 avseende 
riktlinjer för investeringar. Därefter ska arbetet med att implementera 

dessa ska i samband med budgetarbetet 2019. För upphandlingsen-
heten kommer fokus under 2018 att läggas på implementeringen av 
riktlinjer för inköp och upphandling samt på de utvecklingsområden 
som revisionen lyfte upp i sin rapport.

Resursfördelningsmodell
Beslut om en ny resursfördelning från kommunfullmäktige till 
nämnderna förväntas i början av 2018. Därefter ska arbetet med att 
implementera denna ske i samband med budgetarbetet 2019.

Planerings- och uppföljningsprocessen
Under 2018 ska ett nytt förslag för planerings- och uppföljnings-
processen arbetas fram så den blir tydlig och effektiv.

Beslutsstödsystem
Under kommande år fortsätter kommunledningskontorets arbete 
med att samordna implementeringen och utvecklingen av QlikView 
som kommunens beslutsstödsystem. Det innebär att utbildnings- 
och marknadsföringsinsatser ska genomföras och att förvaltningen 
och utvecklingen av systemet ska effektiveras.

Dokument- och ärendehanteringssystem
När implementeringsprojektet för kommunens nya dokument- och 
ärendehanteringssystem P360 avslutas vid årsskiftet börjar nästa 
fas i arbetet. Systemansvaret för P360  innebär ett stort ansvar för 
att säkerställa driftsäkerhet, skapa rutiner samt utveckla systemet 
så att arbetssätt kan effektiviseras och kvalitetssäkras. Det är en 
stor utmaning att skapa utrymme och resurser för detta viktiga ut-
vecklingsarbete som tar tid, men på sikt är nödvändigt för att skapa 
effektiv dokument- och ärendehantering och för att möta medbor-
garnas krav på tillgänglighet och kvalitet.

Medborgarserviceenheten
Fullmäktiges beslut att starta medborgarkontor i Stadshuset under 
2017 har inte genomförts eftersom ombyggnaden av Stadshuset är 
försenad. Det blir istället ett prioriterat mål för 2018. Servicekon-
toren fortsätter att arbeta för ökat lokalt medbestämmande och har 
ambitionen att utvecklas till mötesplatser, erbjuda publika datorer 
och ordna tematräffar med tjänstemän från olika förvaltningar.

Tjänsteleverans
Utvecklingen av tjänsteleveransen ifrån en egen IT-miljö fortsätter 
för att bättre anpassa levererade tjänster till verksamheternas behov. 
Process för framtagande- och förändring av tjänster är framtagen 
men behöver förankras och implementeras. Arbete med fortsatt 
automatisering av tjänsteleveransen fortsätter för att ge snabbare 
och bättre service till verksamheterna.

”En Hässleholmsbok har produce-
rats på temat #mitthässleholm, där 
kommunfakta blandas med person-
porträtt och Instagrambilder”

VERKSAMHETSMÅTT 2017 2016

Antal ärenden i IT-servicedesk 26 518 23 214

Antal besök på kommunens hemsida och intranät 2 043 444 1 956 757

Antal gillamarkeringar på kommunens 

Facebooksida 4 131 2 908

Antal följare av kommmunens Instagram 1592 952
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Ungdomar som saknar gymnasieutbildning 
motiveras att börja studera. Nyanlända 
motiveras till språkinlärning med skapande 
arbete.

Året som gått
Within
Under året deltog 67 ungdomar i projektet 
Within. Projektet erbjuder olika aktiviteter 
till ungdomar som inte arbetar eller stude-
rar. Projektets huvudsakliga fokus ligger på 
bemötande och motivationsarbete. Syftet är 
att ungdomar som saknar gymnasieexamen 
ska motiveras att börja studera. Projektet 
arbetar även förebyggande med elever som 
riskerar att hoppa av sin skolutbildning.

Under senare delen av 2017 startades en 
studiegrupp för ungdomar som inte gått 
i skolan på länge eller som hoppat av sin 
skolutbildning. De skrivs in på ett introduk-
tionsprogram och får på så sätt möjlighet 
att läsa in betyg som de saknar. Studierna 
kombineras med vägledning, nutidsoriente-
ring och vardagsekonomi. De får även social 
träning av att träffas i grupp. Såväl närvaron 
som aktivitetsnivån i gruppen är hög. 

Personal från socialförvaltningen och Ar-
betsförmedlingen är stationerade i projek-
tets lokaler under vissa tider för att komma 
närmare de ungdomar som är målgruppen 
för projektet.  

68 långtidsarbetslösa ungdomar har 
kommit i arbete genom ungdomsplatserna. 
Kommunens insatser med ungdomsplat-
serna är sannolikt en del av anledningen till 
att ungdomsarbetslösheten i kommunen 
minskat jämfört med 2016.

Resurs, Språk, Friskvård, Integration 
(RSFI) 
Projektet ska utveckla metoder som under-
lättar processen från flykting till medborg-
are genom att individens motivation under 
etableringsprocessen växer sig starkare, så 
att förutsättningarna att lära sig språket, få 
ett jobb, starta ett företag eller skapa annan 
samhällsnytta ökar. 

Under året startade arbetet med upp-
byggnaden av ett Makerspace som verkar 
under namnet Magneten. Det är en tilläm-
pad del av integrationsprojektet RSFI. Ett 
Makerspace är en kreativ verkstad, som kan 
användas till att tillverka och renovera saker 
eller som undervisningslokal. 

Verksamhetsberättelse
Arbetsmarknad och kompetensutveckling

Ansvarsområde: 

Förvaltningen ansvarar för 
vuxenutbildning, utbildning i 
svenska för invandrare, särskild 
utbildning för vuxna och yrkes- 
högskola.

Projekt för studier, integration och arbete 

”68 långtidsarbetslösa ung-
domar har kommit i arbete 
genom ungdomsplatserna.” 

”På sikt förväntar vi oss se 
att både sociala företag och 
privata företag ser dagens 
ljus på Magneten”

- +

Arbete Skolan

- +
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Magneten är ett samarbetsprojekt mellan 
T4vux och Hässleholm Miljö AB. På Mag- 
neten finns en återvinningspunkt och en 
återbruksbutik. I återbruksbutiken kan kom-
muninvånarna lämna in saker som kan få 
ett nytt liv och ny ägare. Delar i utbudet av 
föremålen som finns i butiken är renoverade 
i Magneten. På så sätt skapas både hållbar-
het och ytor för integration och lärande.

Lokalerna används flitigt av eleverna som 
deltar i projektet. En tydlig effekt av det 
skapande arbetet är att människor som mår 
dåligt och saknar motivation att till exempel 
lära eller arbeta, blir under arbetets gång 
delaktiga i ett sammanhang. Detta ger i sin 
tur ökad motivation till lärande och arbete, 
vilket bör göra processen fram till arbete 
kortare.

Måluppfyllelse
På vägen mot en meningsfull syssel-
sättning
Det totala deltagarantalet i projektet Within 
är på den förväntade nivån. Däremot är 
deltagarna i åldern 20-25 något fler än 
förväntat.

Studiegruppen för ungdomar som inte 
gått i skolan på länge eller som hoppat av 
sin skolutbildning fungerar på ett mycket 
bra sätt mätt utifrån innehåll, deltagarnas 
närvaro och aktivitetsnivå. Deltagarna själva 
har lämnat positiv kritik i samband med 
en utvärdering av verksamheten och det 
framgångsrika arbetet för att få arbetslösa 
ungdomar i sysselsättning kommer att fort-
sätta under 2018. 

Nya metoder för lärande och  
integration
Med verksamheten i Magneten utvecklas 
såväl pedagogiska modeller som faktiska 
metoder för en mer mångsidig andraspråks-
inlärning. 

Metoderna utvecklas i samråd med fors-
kare från flera institutioner och arbetssättet 
har redan väckt intresse internationellt. 
Exempelvis har Essex kommun i England 
beslutat att börja arbeta efter ”RSFI-mo-
dellen”.

Årets resultat
Förvaltningen uppvisar relativt stora avvi-
kelser mot budget på såväl kostnadssidan 
som intäktssidan, men visar ett marginellt 
överskott på 61 tkr. 
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Within Hässleholm är en mötesplats för unga. Här kan man få hjälp med sina studier,  
vägledning för studier, yrkesliv eller livsvägledning. Eller så kanske man  

bara behöver någon att prata med. Foto: InPhokus by Funke
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VERKSAMHETSMÅTT 2017 2016

Norra station

Antal konferansdeltagare 13 097 12 131

Andel intern/extern uthyrning, % 41/59 31/69

Antal distansstudenter som använt läscentrat 157 138

Antal genomförda tentamen av studenter 318 114

Flexvux                                

Antal elever i genomsnitt undet året 656 647

- omräknat till heltidsstuderande elever 375 391

Yrkeshögskolan Syd

Antal heltidsstuderande 237 282

Andel examinerade studerande, % 88 78

Andel examinerade studerande som fått arbete, % 97 96

Andel avhopp, % 14 12

Grundvux

Antal elever 140 130

Antal utfärdade betyg 289 171

- varav med betygen A-E, % 99 99 * Vid höstterminen 2017 startade endast köksbiträdesutbildningen.

Utbildning i svenska för invandrare

Antal elever i genomsnitt under året 502 380

Antal veckor i genomsnitt till första godkända 

betyg 35 35

Matutbildningar

Antal elever *12 19

Antal som har anställning sex månader efter 

avslutad utbildning 9 16

Arbetsmarknadsenheten

Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder per 

månad 282 278

Antal avslutade deltagare 547 418

- varav till arbete, % 33 28

- varav till studier, % 4 3

- varav till annan åtgärd eller anställning via 

arbetsförmedlingen, % 33 24

Arbetsmarknadsenheten 0,8 mnkr
Överskottet beror på högre intäkter än förväntat från Arbetsför-
medlingen.

Yrkeshögskolan Syd 1,4 mnkr
Överskottet har i huvudsak uppstått till följd av betydligt högre 
statsbidrag än beräknat, men också på grund av lägre kostnader.

Utbildning svenska för invandrare -3,2 mkr
Svenska för invandrare (Sfi) visar liksom tidigare år, till följd av 
flyktingströmmen, betydande kostnader utöver budget som för 

2017 uppgår till 3,5 mnkr. Detta beror i huvudsak på ökade kostna-
der för läromedel, utrustning och tillfälliga lokalhyror. Ersättningen 
till externa utbildningsanordnare som under året börjat bedriva 
sfi-undervisning i allt större omfattning är också en betydande or-
sak. Ersättningen till externa utbildningsanordnare var budgeterad 
till 2,2 mkr och utfallet blev 3 mkr. 

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) -0,7 mnkr
På Lärvux uppstod kostnader på drygt 700 tkr utöver budget.  
De ökade kostnaderna beror på att ytterligare en pedagog måste  
anställas, eftersom Skolinspektionen ställde krav på undervisning 
även under sommaren. Medel för detta fanns inte med i budget- 
ramen för 2017, men finns däremot med i 2018 års budgetram. 

Utveckling på sikt
Within
Under 2018 kommer satsningar att göras på uppsökande arbete för att 
nå fler ungdomar i målgruppen. Aktiviteter i gruppform kommer att 
utvecklas vidare. 

Resurs, Språk, Friskvård, Integration (RSFI) 
Magneten ska bli ett betydande skapande- och lärandecen-
trum, öppet för alla kommuninvånare. På sikt förväntar vi oss 
se att både sociala företag och privata företag ser dagens ljus 
på Magneten. När verktygen för lärande funnit sina former 
förväntas vi också att se hur andelen kommuninvånare som 
hamnar i utanförskap minskar, dels beroende på att fler kom-
mer att klara av att lära svenska bättre, dels därför att inte-
grationsprocessen och vägen till arbete eller egenföretagande 
hittar nya ingångar. 
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Ansvarsområde: 

Räddningstjänsten ansvarar 
för olycksförebyggande samt 
skadeavhjälpande verksamhet.
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En organisation för framtiden 

”Rekryteringarna har varit 
många och tagit stor kraft”

”Arbetet med ny- om- och 
tillbyggnad av brandstatio-
nerna i Hässleholm, Sösdala 
och Bjärnum fortsätter 
under 2018” 

Verksamhetsberättelse
Räddningstjänst

Husbränning är ett mycket bra sätt för att öva rökdykning och brandsläckning. Foto: Åsa Brorsson.

påverkan på erfarenheten i styrkorna. 2017 
slutade 9 brandman RiB, men för en gångs 
skull kunde lika många anställas under 
året. Räddningstjänsten arbetar på många 
sätt för att rekrytera brandmän RiB. Ett 
av de mer uppmärksammade är tankbi-
larna i Bjärnum och Sösdala som gjorts till 
rullande reklampelare. För att möta den 
generella nedgången har heltidsnumerären 
ökat, en utveckling som måste fortsätta för 
att kunna hålla en slagkraftig, erfaren och 
kompetent bemannad räddningstjänst.

Olycksförebyggande verksamhet har 
tappat två medarbetare som nu har ersatts 
av en nyanställd brandingenjör. Även 
den skadeavhjälpande verksamheten har 
rekryterat en brandingenjör. Rekrytering 
tog kraft och tid från verksamheten under 
året. Den lagstadgad verksamhet har inte 
påverkats, däremot har övrig verksamhet 
fått prioriteras ned något under 2017.

Operativ förmåga
Ett arbete med att fastställa respektive 
enhets förmåga har skett. Detta är viktigt 

Förvaltningen för räddningstjänst fortsätter 
att bygga en organisation för framtiden. 
Tre verksamheter inom förvaltningen har 
ändrats till två.

Året som gått
Organisation
Tre verksamheter inom förvaltningen 
har ändrats till två. Olycksförebyggande 
och skadeavhjälpande verksamhet kvar-
står. Verksamhetsstöd har avvecklats och 
arbetsuppgifterna fördelas på övrig personal 
i organisationen. Rekryteringarna har varit 
många och tagit stor kraft men har samtliga 
slutat med att mycket kompetent personal 
har anställts.

Bemanning
Sedan 2002 har 94 brandman RiB anställts, 
samtidigt som 139 har slutat, en diffe-
rens om 45 personer. 5-6 anställs årligen, 
men samtidigt slutar 8-9. Totala antalet 
brandmän RiB är i dag 77 vilket innebär 
att personalomsättningen är hög, över 
10 procent per år. Detta ger en negativ 

- +

Varumärke

Omsorg

- +



Verksamhetsberättelse - Räddningstjänst 51

Inledning
Förvaltningsberättelse

Verksam
hetsberättelse

Ekonom
isk redovisning

i ett led att räddningstjänstens strävan att gå från bredd till spets. 
Det är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv, men också för att lägga 
upp utbildningar och övningar för respektive enhet. Den operativa 
förmågan ligger också till grund för att köpa in rätt fordon och ut-
rustning. Under 2017 köptes fyra fordon avsedda för mindre släck- 
och räddningsenheter. Dessa fordon kommer att färdigställas under 
2018 och placeras ut i Tyringe, Ballingslöv, Röke och Vittsjö. Dessa 
enheter ska kunna göra en första insats i väntan på att en släck- och 
räddningsenhet anländer några minuter senare.

Räddningstjänsterna i Skåne nordost har arbetat fram hur en ge-
mensam organisation för högre operativ ledning ska kunna inrättas. 
Detta för att få en än mer erfaren och kompetent insatsledning och 
för att harmonisera med hur resten av skånsk operativ räddnings-
tjänst är uppbyggd.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ändrade un-
der året inhämtningen av utryckningsinformation genom att ersätta 
insatsrapporten med en händelserapport. En helt ny rapport som ska 
fyllas i efter varje händelse krävde ändring i förvaltningens verksam-
hetssystem och en ny rutin för ifyllning med omfattande utbildning 
av personalen som följd. Detta arbete löpte på bra, varje rapport 
granskas av annan person och kvalitén på rapporterna har stigit.

Brandstationer
Standarden överlag på kommunens tio brandstationer är låg. 
Punktinsatser har gjorts på några mindre stationer (till exempel 
målningsarbete samt utbyte av sanitetsutrustning). För de tre större 
stationerna görs nu en ordentlig satsning. Kommunfullmäktige 
antog under året en budget där pengar avsätts för helt nya brand-
stationer i Hässleholm och Sösdala. Brandstationen i Bjärnum är 
bra placerad och håller en så pass hög standard att där är istället en 
om- och tillbyggnad aktuell. En arkitekt har på uppdrag av tekniska 
förvaltningen tagit fram skisser för projektet (omklädningsrum för 
män respektive kvinnor samt högre porthöjd för att få plats med ny 
släckbil). Skisserna ligger till grund för vidare planering.

Aktiviteter
Olycksförebyggande verksamhet genomförde 113 tillsyner enligt 
LSO, Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, och LBE, Lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 33 tillstånd för 
brandfarlig och explosiv vara utfärdades och 2 928 personer fick 
någon typ av brandskyddsutbildning.

Antalet operativa insatser var 1 209, vilket är en ökning jämfört 
med 1 066 under 2016, 941 insatser under 2015 och 813 under 
2014. Ökningen beror bland annat på fler sjukvårdsuppdrag på 
grund av färre ambulanser.

Måluppfyllelse
Företagande
Förvaltningen arbetar aktivt för att stödja kommunens företag. De 
ska få hjälp och stöd i att ha ett välfungerande systematiskt brand-
skyddsarbete och få en snabb och slagkraftig hjälp vid en eventuell 
skada. En viktig värdemätare på räddningstjänstens arbete är Insikt, 
SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och 
resultatet från undersökningen visar att Hässleholms kommuns 
företagare är nöjda med förvaltningens arbete. NKI för området 
brandskydd uppgår till 83 vilket är över rikssnittet.

Trygghet
Insatser för att skapa trygghet är en naturlig och prioriterad del av 
förvaltningens verksamhet. Under året har räddningstjänsten bland 
annat deltagit i MBU, Människan bakom uniformen, vilket är en 
satsning för öka ungdomars inblick i och förståelse för uniforms- 
bärarnas arbete.  Projektet kommer att löpa vidare under komman-
de år.

Årets resultat
Resultatet för 2017 visade ett överskott på 0,5 mnkr för driftbudge-
ten och 2,1 mnkr för investeringsbudgeten.

Driftbudget 0,5 mnkr
Två vakanser under delar av året medförde ett överskott i driftbudgeten. 
Vakanserna är nu tillsatta.

Investeringsbudget 2,1 mnkr
Fyra nya fordon har införskaffats och betalats under 2017. Dessa kom-
mer under 2018 att byggas om och utrustas.

Utveckling på sikt
Brandstationer
Arbetet med ny-, om- och tillbyggnad av brandstationerna i Häss-
leholm, Sösdala och Bjärnum fortsätter under 2018. 

Bemanning
En instruktörstjänst kommer under 2018 att inrättas på olycksföre-
byggande verksamhet. Instruktören ska ha brandmansutbildning, 
eller liknande, och i första hand driva och utveckla Brand & Rädd-
ning (räddningsgymnasiet), men även kunna hålla i andra utbild-
ningar, informationskampanjer och andra projekt på förvaltningen. 
Idag sköts detta arbete av en brandman från ett av de operativa 
skiften, vilket medfört att aktuellt skift har varit en man kort under 
halva tiden. Detta har medfört en negativ påverkan på den operati-
va förmågan, något som framöver undviks. .

Införandet av den nya befälsorganisationen i nordöstra Skåne 
kommer att medföra en omorganisation. Förutsättningarna för 
denna omorganisation kommer att klarläggas under 2018.

VERKSAMHETSMÅTT 2017 2016

Beviljade dispenser egen sotning 10 6

Antal tillsyner LSO och LBE 113 164

Antal utryckningar 1 209 1 066

Kostnader per invånare, kr 725 725

Antal utbildade i brandkunskap alt sjukvård 2 928 3 207

Antal tillstånd för brandfarlig och explosiv vara 33 37
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Ansvarsområde: 

Tekniska nämnden ansvarar 
för lokalförsörjningsplanering, 
genomförande av byggprojekt 
samt förvaltning av gator, 
vägar, parker och övriga 
allmänna platser. I nämndens 
ansvar ingår även trafikfrågor, 
förvaltning av fast egendom 
samt exploateringsverksamhet.

”Den stora omgestaltningen 
av gator och torg i Hässle-
holms centrum påbörjades 
utmed del av Järnvägsgatan 
och del av Första Avenyen.” 

Året har präglats av hårt arbete med att 
göra kostnads- och verksamhetsmässiga 
anpassningar inom förvaltningen för att 
klara ålagt effektiviseringskrav.

Året som gått
Gatu- och trafiksäkerhetsarbete
Asfalteringsarbeten med fokus på de oskyd-
dade trafikanterna har utförts på bland 
annat Mellankullegatan vid Västerskolan, 
Borggårdsgatan, Viaduktsgatan och inom 
Garnisonsområdet.

Det råder mycket hårt tryck på grävtill-
stånd gällande fiberetablering. 

Ny- och ombyggnationer
Den stora omgestaltningen av gator och torg 
i Hässleholms centrum påbörjades genom 
ombyggnaden av första etappen, utmed del 
av Järnvägsgatan och del av Första Avenyen. 
Ombyggnaden färdigställdes under decem-
ber månad. Under 2018 kommer planering 
av kommande etapper att genomföras.

På Österås IP pågår nybyggnation av 
omklädnadsbyggnad och läktare med 800 
platser som ska bli klart under februari 2018. 
Dräneringsarbeten på A-planen och omge-
staltningen av dess kringytor färdigställdes 
under våren.

Om- och tillbyggnad av kök- och matsals-
byggnad på Hässleholms Tekniska Högskola  
blev klart för ibruktagande under februari 
månad.

Den ombyggda förre detta Garnisons-
matsalen på P2 invigdes officiellt under maj 
månad. I de ombyggda lokalerna har om-
sorgsförvaltningen samlokaliserat kontors-, 
daglig- och hjälpmedelsverksamheter.

Nybyggnation av förskolor med sex av-
delningar på Ljungdala och fem avdelningar 
i Sösdala pågår som planerat. Förskolorna 
kommer att miljöklassificeras och beräknas 
vara färdigställda i början av 2019.

I Röke, Hörja och Västra Torup pågår 
nybyggnation av bland annat fritidshem- och 
förskolelokaler med beräknade färdigställan-
de under våren 2018.

Den nya avfarten till Kärråkraområdet 
och planerad tågunderhållsdepå från Norra 
Kringelvägen färdigställdes som planerat 
inför sommaren och är tagen i drift.

Tufft år med effektiviseringskrav

Verksamhetsberättelse
Teknisk nämnd

Planerad byggnation av utredningshem vid 
T4-skolan, för Statens Institutions styrelses 
(SIS) behov har medfört omgestaltning av 
del av T4-skolans utemiljö. Omgestaltningen 
färdigställdes under september månad.

Den nybyggda Multiarenan vid Tyrs Hov i 
Tyringe togs i bruk under våren. Övertagan-
de av bolaget från Tyringe Sparbanksstiftelse 
genomfördes i slutet av året.

Exploatering
Fastighetsköp
Köpt fastigheterna Albobygget 1:68, Södra 
Essestorp 1:3 och 1:4, Hässleholm S:6 och del 
av Valfisken 3, Hässleholm 88:30 (PJ Åkeri), 
Tormestorp 9:21 m.fl, Åkarps-Mölleröd 1:34

Markanvisning
Markanvisningsavtal har tecknats gällande 
Förrådet 1 med flera (TK Development) som 
bland annat innebär att tekniska förvaltningen 
ska flytta från sin nuvarande placering och att 
Biltema ska etablera sig där istället. Björnen 4 
anvisades till K-fastigheter för byggnation av 
flerbostadshus med 8 st lägenheter. 

Finjasjön
Förslag till slutliga villkor och vattenhus-
hållningsbestämmelser för reglering av 
sommardämmet i Almaån har skickats 
till mark- och miljödomstolen i Växjö för 
fastställande.

Måluppfyllelse
Trygghet
Tekniska förvaltningen har under året arbe-
tat för att öka säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna. Det har bland annat gjorts 
riktade insatser för att öka användandet av 
reflexer och cykelhjälm. Arbetet med att se 
över och förändra hastigheterna i kommu-
nens bostadsområden har mynnat ut i ett 
förslag till ny hastighetsplan.

Årets resultat
Resultatet för 2017 visade ett överskott på 
3,1 mnkr.

Bostadsanpassning 0,9 mnkr
Det har i år inkommit färre ansökningar 
jämfört med tidigare år. 
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Bostadsanpassningbidrag antal beslut 112 153

Bostadsanpassningbidrag kostnader, tkr 2 044 2 365

Antal sålda villatomter 13 7

Antal sålda industritomter 4 5

Fastigheter

Administration, kr/m2 18,79 18,63

Uppvärmning, kr/m2 62,99 63,98

Vatten och avlopp, kr/m2 7,7 6,5

Underhåll, kr/m2 100,24 94,44

Lokalyta, egna lokaler, m2 342 081 343 510

Drift och underhållskostnader (inkl 

kapitalkostnader)

 - grundskola, kr/m2 767 773

 - gymnasieskola, kr/m2 488 464

 - förskola, kr/m2 1 193 1 132

 - särskilt boende, kr/m2 1 094 1 026

Gator, vägar och belysning -1,3 mnkr
Enskilda vägar gick med ett underskott på 940 tkr med anledning 
av att det statliga bidraget ökat i snitt 0,9% årligen de senaste fyra 
åren och kompensation har ej delgivits för denna del. Parkerings-
verksamhetens underskott på drygt 390 tkr beror bland annat på 
att intäktskravet som ligger gällande parkeringsgaraget på Norra 
Station inte uppnåtts. Även parkeringsintäkterna i övrigt visar 
mindre än budgeterat vilket bland annat beror på att det varit färre 
parkeringsplatser i centrum under ombyggnationen. 

Fastighetsförvaltning -1,3 mnkr
Fastighetsdriften gick med ett underskott med anledning av att 
ersättningen för verksamhetsvaktmästeri via lokalkostnadsbudgeten 
är för låg. 

Park, skog, strand och vattenvård 0,8 mnkr
Skogen visar ett underskott på 350 tkr med anledning av den blöta 
väderleken och vattensjuka marker. Under sista halvåret fick allt 
skogsarbete avbrytas och kunde inte återupptas för att undvika 
markskador. I verksamheten Strand och vattenvård återstår 950 tkr 
bland annat med anledning av att strandvård inte kunnat utföras på 
grund av det höga vattenståndet. 

Driftprojekt 3,1 mnkr
I projektet Utökning lokaler moduler i Sösdala och Bjärnum 
återstår 104 tkr, i rivningsprojekt på Fanjunkaren 12 återstår 
440 tkr. Marksanering Vedhyggegård blev billigare än beräknat 
och kommer visa ett överskott på 900 tkr. Skyddstäckning av 

nedlagda kommunala deponier visar ett överskott på 1 620 tkr, 
vilket främst beror på att massor inte behövts köpas in eller 
köras till deponin i Bjärnum, då utomstående projekt stått för 
dessa kostnader.

Investeringar 43,5 mnkr
Verksamhetsfastigheter och gator/vägar står för totalt 31,4 mnkr 
i överskott varav  3,4 mnkr för bostad särskild brukare, 3,2 mnkr 
för energisparprojekt, 2,8 mnkr för pistolskyttebanan, 1,9 mnkr för 
ventilation idrottshall Vinslöv. Exploateringsverksamheten visar ett 
underskott på 6,2 mnkr. Projektverksamheten visar överskott på 
18,2 mnkr varav 25,5 mnkr för nybyggnation av förskola i Hässle-
holm och Sösdala. 

Utveckling på sikt
Effektivisering av fastighetsbeståndet
Bedriva verksamhets- och kostnadseffektiv kommunal verksamhet i 
egna fastigheter avsedda för verksamheternas verkliga behov.

Försälja kommunala fastigheter som ej behövs för den kommu-
nala verksamheten.

Fortsatt fokus på klimat- och resurseffektivitet med målsättning-
en att vara delaktiga i utvecklingen av hållbara byggnader.

Trafik
Prioritera trafiksäkerhetsarbetet med förbättringar för de oskyd-
dade trafikanterna, innebärande bland annat fortsatt utbyggnad av 
gc-nätet

Ombyggda Amelies plats sedd från ovan. Foto: Tomas Ohlsson.



54 Verksamhetsberättelse - Byggnadsnämnd

Ansvarsområde: 

Byggnadsnämnden ansvarar för 
plan-, bygg- och kartverksamhet 
och driver kommunal lant-
mäterimyndighet. Nämndens 
ansvarsområde består även av 
kommunens kompetens inom 
ekologi och att driva naturvårds-
projekt.

”Förslaget finns också som 
digital interaktiv karta”

” Byggnadsnämnden har 
förstärkt med nya tjänster 
på alla avdelningar för att 
minska den höga arbetsbe-
lastningen”

Kommunfullmäktige antog riktlinjer för  
bostadsförsörjning, aktualisering av över-
siktsplanen, trafikstrategi och grönstrategi i 
september. Ett första steg mot att förbättra 
kommunens planeringsberedskap.

Året som gått
Nytt reglemente
För att få en effektivare planering i Hässle-
holms kommun så har byggnadsnämnden 
efter beslut i kommunfullmäktige fått ett 
större ansvar för framtagande av de stra-
tegiska dokument som kan ingå i eller vara 
underlag till fysisk planering. Stadsbygg-
nadskontoret har tillsammans med tekniska 
förvaltningen och kommunledningens till-
växtavdelning tagit fram förslag till riktlinjer 
för bostadsförsörjning och trafikstrategi. 
Byggnadsnämnden har även tagit fram en 
grönstrategi. Dessa tre dokument antogs av 
kommunfullmäktige i september.

Aktualisering av den kommun- 
täckande översiktsplanen
Arbetet med en ny version av den kommun-
täckande översiktsplanen har påbörjats efter 
uppdrag i byggnadsnämnden. Som ett första 
steg i processen har en genomgång av Över-
siktsplan antagen 2007 skett och ett PM har 
tagits fram. Översiktsplan för Hässleholms kommun 
(antagen 2007) – En översyn av planens aktua-
litet. Översynen som har gjorts av gällande 
översiktsplan är övergripande och fokus har 
legat på att se över del 1 – Kommunövergripande 
strategier. Aktualiseringen har godkänts av 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen och 

Förberedelser för en bättre planeringsberedskap
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blev antagen av kommunfullmäktige i septem-
ber. Arbetet med kommuntäckande översikts-
plan fortsätter och nästa version kommer att 
vara helt digital. 

Fördjupad Översiktsplan FÖP 
Hässleholm
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för 
Hässleholms stad är nu ute på utställ-
ning. Utställningsförslaget grundar sig på 
de synpunkter som framkommit under 
samrådsskedet. Förslaget finns också som 
digital interaktiv karta. Målsättningen är 
att planen antas av kommunfullmäktige 
under 2018.

Antalet lov- och tillsynsärende ökar
Antalet inkommande lov- och anmälanärenden 
har ökat med tio procent jämfört med föregå-
ende år och är det högsta under de senaste fem 
åren. Genom utökad bemanning har förvalt-
ningen lyckats minska handläggningstiden 
med två veckor (median 2017 är 3,7 veckor). 
Även antalet tillsynsärenden har ökat med 50 
procent. En av förklaringarna till uppgången 
är den aktiva tillsyn som påbörjades under juli 
månad vilket har genererat ett stort antal nya 
tillsynsärenden.
 
Hög efterfrågan på 
lantmäteriförrättningar
Det är fortsatt hög efterfrågan på lantmäte-
riförrättningar då 100 ärenden inkom under 
2017. Den största delen av ärendena berör 
landsbygden. Positivt är att antalet avslutade 
ärenden ökat. Det får ses som ett resultat av 
gjorda förstärkningar under 2016. Förrätt-
ningsarbetet sker alltmer digitalt. Genom det 
nya kartsystemet kan till exempel uppgifter 
överföras direkt till handläggningssystemet. 
Införandet av nytt kartsystem har dock inne-
burit en fördröjning av slutförande av vissa 
ärenden då det varit ett stort förarbete och 
utbildning av lantmätare och mätingenjörer.

Detaljplaner på hemsidan
Under våren lanserades en karta på kommu-
nens hemsida som gör det möjligt för alla att 
ta del av gällande detaljplaner, fastighetsplaner 
och tillägg. I kartan kan man även få informa-
tion om i vilka områden det pågår arbete med 
nya detaljplaner. Detta innebär att tillgänglighe-
ten till planinformation har ökat markant

Gamla ekar vid Mölleröds kungsgård. 
Foto: Stadsbyggnadskontoret.
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Antal inkomna ärenden 1709 1571

Antal detaljplaneärenden * 59 50

Antal detaljplaneuppdrag ** 39 30

 - varav nya under året 15 23

 - varav antagna/godkända planer 6 7

Antal startbesked *** 148 i.u

Antal behandlade lov och anmälningar 673 675

varav beviljade bygglov för nybyggnad av småhus 

och fritidshus 42 34

varav beviljade bygglov för  nybyggnad av 

industri, kontors- o affärsbyggnad 12 11

Antal beslut om strandskyddsdispens 6 3

Antal inkomna lantmäteriärenden 118 129

Antal nya lantmäteriförrättningar 100 108

Avslutade lantmäteriförrättningar 104 69

Fördjupad översiktsplan Hässleholm. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

Måluppfyllelse
Arbetsmiljön i fokus  
Stadsbyggnadskontoret har genomfört ett 70-tal olika aktiviteter 
för att nå de 27 årsmålen som byggnadsnämnden beslutade om 
för 2017. Arbetsmiljöfrågorna har haft hög prioritet under året 
och flertalet av de uppsatta årsmålen inom medarbetarperspektivet 
är uppfyllda. Under hösten har ännu en enkät om organisatorisk 
och social arbetsmiljö genomförts och resultatet visar på en högre 
trivsel och ett högre nöjd-medarbetar-index jämfört med tidigare 
mätning. Undersökningen pekar dock på behovet av åtgärder för 
att minska medarbetarnas stress och höga arbetsbelastning. En 
utbildningsdag inom stresshantering och bemötande av kunder har 
genomförts och byggnadsnämnden har förstärkt med nya tjänster 
på alla avdelningar för att minska den höga arbetsbelastningen.

Digitalisering för kortare handläggningstider 
och bättre service
Stadsbyggnadskontoret arbetar målmedvetet för att minska 
handläggningstiden och förbättra servicen till medborgarna. En 
viktig del i denna satsning är införandet av digital handläggning 
för lov- och anmälningsärenden. Under året har förvaltningen, 
som komplement till e-tjänsten Mittbygge, även infört en så kallad 
minuttjänst. Denna e-tjänst gör det möjligt att hämta och lämna 
handlingar digitalt och den kan exempelvis användas vid insamling 
av synpunkter från grannar. Med e-tjänsten kommer grannarna åt 
handlingarna i det specifika ärendet med hjälp av personnummer 
och diarienummer. 

Årets resultat
Drift +1,7 mnkr
Resultatet för 2017 visade ett överskott på 1,7 mnkr. Med anledning 
av ett nytt reglemente utökades arbetsuppgifterna med att ta fram 
strategier, planer och program som kan ingå eller vara underlag till 
kommunens översiktsplaner. Uppdraget innebar även en utökad 
budget på 2,6 mnkr för 2017. Förvaltningen har under perioden inte 
lyckats anställa kompetens inom trafik och VA vilket medfört att 
förvaltningens personalbudget fick ett stort överskott. Därtill visar 
konsultkontot ett överskott då förvaltningen inte haft resurser med 
rätt kompetens att upphandla dessa kopplat till de nya uppdragen 

med att ta fram planeringsunderlag. Intäkter för myndighetsutövning 
hamnade något under budget vilket reducerar överskottet något.

Investering +0,6 mnkr
Vandringslederna I Posta-Nillas spår och Hovdalaleden är nu färdig-
ställda. Rastplatsen nära Trädhuset kommer att byggas under 2018.

Utveckling på sikt
Minskning av handläggningstider
Fortsatt arbete med att minska handläggningstider för fastighets-
bildning, detaljplanering och lovverksamhet genom införande av 
e-tjänster samt resursförstärkning samt forcerad framtagning av pla-
neringsunderlag med hög kvalitet för att få en hög planeringsbered-
skap för kommunen är några av byggnadsnämnden viktigaste mål.

Karttjänst med alla gällande detaljplaner. Foto: Stadsbyggnadskontoret.

*) Detaljplaneärenden avser en förförfrågan från privata exploatörer och tekniska förvaltnin-
gen. Det är inte alla som leder till ett uppdrag från byggnadsnämnden då en del föreslås avslag.
**) Detaljplaneuppdrag är när byggnadsnämnden gett uppdrag till stadsbyggnadskontoret att 
pröva möjligheten att ta fram en detaljplan.
***) Avser antal startbesked under perioden 160801-170731.
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Ansvarsområde: 

Fritidsnämnden ansvarar för 
drift, skötsel och uthyrning av 
kommunens samlingslokaler 
samt idrotts- och fritidsan-
läggningar. I nämndens ansvar 
ingår även lotterimyndighet, 
fritidsgårdsverksamhet och 
fördelning av bidrag till olika 
slags föreningar bland annat 
idrottsföreningar.

Kommunens första anpassade inomhushall 
för fotboll och friidrott invigdes den 1 april. 
Tyringe Sparbanksstiftelse har gjort bygget 
möjligt tillsammans med stöd från kommu-
nen. 

Året så här långt
Konstgräs och friidrott inomhus
Under våren stod kommunens första inom-
husanläggning för friidrott och fotboll klar. 
Tyringe Sparbanksstiftelse har gjort bygget 
möjligt tillsammans med stöd från kommu-
nen. Tyrehallen innehåller en konstgräsplan 
för sjumannaspel och riktigt bra banor och 
förutsättningar för friidrott. På övre plan 
finns en stor gymnastikhall med separata 
omklädningsrum. Anläggningen står granne 
med Tyrs Hov i Tyringe.

Milspår på Hässleholmsgården
Hässleholms nya milspår blev färdigt 
under hösten. Spåret börjar vid utegymmet 
vid Hässleholmsgården och sträcker sig 
ner mot Mölleröd och Finjasjöpark. Den 
1 oktober invigdes milspåret i samarbete 
med FreeFlow Hässleholm där fören-
ingen anordnade ett välgörenhetslopp. 
Traditionsenligt har också ett flertal andra 
arrangemang och utbildningar genomförts 
med Hässleholmsgården i centrum.

En världsstjärna kom på besök
Det är väldigt ovanligt att en olympisk 
medaljör kommer till Hässleholm. Men 
i somras satte höjdhopparen Qatariern 
Mutaz Essa Barshim stjärnglans på 
Hais-spelen. Som uppvärmning inför 
världsmästerskapen i friidrott valde han att 
tävla på Göingevallen. Han krossade det 
gamla stadionrekordet och hoppade hela 
2,30. Två veckor senare vann han VM-guld 
i London på 2,35.

Simhallar och bad 
Fri entré för barn under 16 år vid kommu-
nens badanläggningar gjorde stor succé 
även under sommaren 2017. I Qpoolens 
simhall installerades i höstas ett ultraviolett 
filter vilket inneburit att anläggningen kun-
nat ta emot fler antal samtidigt badande i ett 
renare vatten. Besöksantalen i både Tyringe 
och Bjärnum har under året ökat. I alla 

Fritidsnämnden

Verksamhetsberättelse
Fritidsnämnd
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Varumärke

Måluppfyllelse

Fritidsnämnd

”Kommunens första anpas-
sade inomhushall för fotboll 
och friidrott invigdes den  
1 april. Tyringe Sparbanks- 
stiftelse har gjort bygget 
möjligt tillsammans med 
stöd från kommunen.”

”Det är väldigt ovanligt att 
en olympisk medaljör kom-
mer till Hässleholm. Qata-
riern Mutaz Essa Barshim 
satte i somras stjärnglans på 
Hais-spelen” 

kommunens badanläggningar har besökare 
kunnat ta del av enkäter där de har kunnat 
svara på frågor om badanläggningarnas 
beskaffenhet. Återkommande svar i enkä-
terna oavsett anläggning var att besökarna 
upplever att baden är rena och välstädade 
vilket är ett bra betyg. 

Friluftsliv
Nu kan alla njuta av den unika naturen 
kring Hovdala och Finjasjön genom att 
följa den vackra Hovdalaleden. Leden 
är cirka 55 kilometer lång och består av 
dellederna Gullspira, Höjdarleden, Finjas-
jöleden och Posta Nillas spår. Ledsystemet 
blev under året färdigmarkerat och har fått 
Region Skånes skåneledsstatus. Med denna 
satsning på vandringsleder läggs grunden 
för en stor potentiell vandringsturism i 
området.

Fritidsvaneundersökning
Under våren och sommaren genomfördes 
en fritidsvaneundersökning i Hässleholms 
kommun. Slutrapporten visar att invånar-
na överlag är nöjda med fritidsutbudet. 
Tillgången till friluftsliv och natur blir allt 
centralare, inte bara det rörliga friluftslivet 
utan även i syfte att ”varva ner”. Tysta 
miljöer blir mer viktigt i vårt stressade 
samhälle. Medborgarna upplever samtidigt 
att de är väldigt nöjda med kommunens 
leder, slingor och strövområden.

Måluppfyllelse
Varumärke
Den senaste fritidsvaneundersökningen 
visar att förvaltningen når upp till målen 
om närhet till natur- och friluftsliv och 
kvalitetssäkrade anläggningar. Det positiva 
med rapporten är att majoriteten är nöjda 
med fritidsutbudet och att relativt få 
anser att kvaliteten på verksamheten är ett 
problem.

Årets resultat
Resultatet för 2017 visar ett överskott på 
cirka 1,1 mnkr.

Fritidsadministration 0,4 mnkr
Överskottet beror på icke återbesatta 
tjänster eller vakanta tjänster samt viss 
långtidssjukskrivning.
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Första träningspasset i Tyrehallen för Tyringe IF. Foto: Henrik Svensson
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Antal allmänhetens bad i simhallar 142 055 138 140

Registrerade föreningar 368 354

 - varav bidragsberättigade under fritidsnämnden 206 214

Antal deltagartillfällen 297 447 309 503

Bidrag per deltagartillfälle, kr 8,00 6,80

Totalt antal aktiviteter i Qpoolen 60 216 79 834

Antal besök på fritidsgårdarna 20 400 20 413

Antal bokade timmar i anläggningar (föreningar) 44 093 44 147

Idrotts- och friluftsanläggningar - 0,2 mnkr
Rubriken är ett samlingsbegrepp för idrottsanläggningar som till 
exempel Österås IP, Tyrs Hov och simhallar. Extra satsning har 
skett på idrottsanläggningar under året. Bland annat har vissa 
parkeringsytor asfalterats för att minska underhållet och framtida 
driftskostnader. 
 
Stöd till fritidsverksamhet 0,8 mnkr
Avvikelsen beror till stor del på att driftsbidraget till föreningarna 
som skulle hyra Tennisklubbens nya anläggning på Österås inte 
betalats ut, eftersom anläggningen inte är uppförd. Extra satsning 
har gjorts på verksamhetsbidraget till 8 kr per deltagartillfälle.

Investeringar 0,9 mnkr
Överskottet avser belysning på Göingevallen som inte hunnit bli 
klart under året utan färdigställs under våren 2018.

Utveckling på sikt
Bidragsutredning
Med syfte att det totala stödet till föreningslivet ska vara rättvist 
fördelat och att minimera orättvisor, kommer ett stort arbete 
läggas på att genomlysa kommunens stöd till föreningslivet under 
2018. Dels handlar det om de kontanta bidragen, det vill säga lo-
kal- och verksamhetsbidrag, men även de subventioner föreningar 
erhåller när de hyr kommunala lokaler.

Kvalitetssäkring
Kraven från myndigheter ökar vad gäller skötsel tillsyn och 
information vid kommunens bad. Säkerhets- och ansvarsfrågor 
har lyfts fram av olika myndigheter både gällande inom- som ut-
omhusbad. På sikt måste mer resurser läggas på att kvalitetssäkra 

bland annat hantering av kemikalier för inomhusbad men även att 
säkra de rutiner som finns kring verksamheten.

Österås IP
I det pågående projektet med renovering av huvudarenan på  
Österås IP beräknas att anläggningen ska stå klar i sin helhet i  
februari 2018. Anläggningen blir ett lyft för fotbollen i Hässle-
holm och de föreningar som använder den.

Utvecklingsprojekt
Hässleholms Fritid har valt att medverka i ett rikstäckande 
utvecklingsprojekt. Tillsammans är det cirka 200 kommuner som 
deltar i utvecklingen. Projektet avser att utveckla en heltäckande 
boknings- och bidragslösning. Avsikten är också att det ska gå att 
använda från mobiltelefoner och att locka nya kunder att boka 
anläggningar.
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Ansvarsområde: 

Bibliotek, allmänkulturell 
verksamhet, Hovdala slott samt 
Trädhuset.

Ledorden delaktighet, inflytande och 
tillgänglighet har genomsyrat kulturför-
valtningens verksamhet under 2017. Nya 
satsningar och samarbeten banar väg 
för fortsatt spännande utveckling inom 
området.

Året som gått
Barn och ungas möjligheter till del-
aktighet och inflytande gällande det 
kulturutbud som rör dem
Markan, som fyller en viktig funktion för 
många unga i Hässleholm, fortsatte utveck-
la och bredda sin verksamhet. För att öka 
säkerheten och för att stärka arbetet för att 
alla ska känna sig trygga infördes under året 
obligatoriskt medlemskap vilket lett till att 
Markan idag har över 400 medlemmar. En an-
nan nyhet som startade på Markan under året 
var onsdagsaktiviteter då besökarna spontant 
har möjlighet att delta i någon av de aktiviteter 
som erbjuds. Dessa, liksom nyheterna Markan 
Music Camp, Markandagen och de aktiviteter 
och evenemang som erbjöds under skollov 
gav många ungdomar möjlighet att prova på, 
utöva och visa upp sina färdigheter inom en 
mängd olika områden.

På Stadsbibliotekets barnavdelning hände 
det också spännande saker under 2017. Under 
våren såg ett lekhus med formen av Hovdala 
Slotts porttorn dagens ljus till de yngsta besö-
karnas stora förtjusning. 

En viktig förutsättning för det rika och 
omfattande kulturutbudet för barn och unga 

Markan en viktig funktion för många unga

Verksamhetsberättelse
Kulturnämnd

Kulturnämnd

”Kulturnämnden antog en 
verksamhetsövergripande 
handlingsplan för hur barns 
och ungas delaktighet i verk-
samheterna ska öka.” 

”En viktig fråga som är av 
central betydelse för Hovdala 
slotts framtida verksamhet 
från 2018 och framåt är slot-
tets betydelse för Hovdala- 
områdets utveckling.”

Företagande

- +

Trygghet

- +

Ekonomi Varumärke

Måluppfyllelse

I samband med Markandagen 2017 invigdes barnens  
träd på Markan. Trädet är en symbol för alla barns rätt till 
en värdig, trygg uppväxt och en möjlighet till ett gott liv. 

Foto: Peter Sandgren

är Skapande Skola bidraget från Statens 
Kulturråd. Under året beviljades Hässleholms 
kommun ett bidrag på 1 100 000 kr för läsåret 
2017/2018.  Kommun beviljades även ett bi-
drag på 55 000 kronor till Skapande förskola.

En spännande satsning inom konstom-
rådet var att 600 elever fick möjlighet att 
under professionell ledning, i samband med 
utställningen Tocken Carl, skapa egen konst 
i Ateljé Färgaren. Ett stort urval av dessa 
alster visades upp i Utställningshallen under 
sommaren.

Ett stort genombrott för kulturförvalt-
ningens gemensamma arbete för att öka barn 
och ungas möjligheter till delaktighet och 
inflytande gällande det kulturutbud som rör 
dem skedde i december då kulturnämnden 
antog en verksamhetsövergripande handlings-
plan för hur barns och ungas delaktighet i 
verksamheterna ska öka. 

Ökad tillgänglighet till  
kulturverksamheterna
Flera spännande samarbeten på nya arenor 
inleddes under året. Stadsbibliotekets 
barnavdelning och Mötesplats Ljungdalas 
samverkan medförde att flera aktiviteter, 
arrangerade av biblioteket, förlades till 
mötesplatsen. Hovdala Slott påbörjade ett 
pedagogiskt samarbete kring fladdermöss 
tillsammans med Ljungdalaskolan och flera 
pop-up bibliotek genomfördes på olika 
platser i Hässleholms kommun. Under året 
har det även tillkommit tre nya hållplatser 
för bokbussen.

Ett stort och viktigt steg för tillgäng-
ligheten till bibliotek i Hässleholm togs 
den 23 september då det första meröppna 
biblioteket i kommunen, Vinslövs bibliotek, 
invigdes. 

Att Hässleholms kommun fick ett statligt 
bidrag till sommarlovsaktiviteter för barn 
mellan 6 och 15 år och kulturförvaltningen 
därmed kunde genomföra gratis lovaktivite-
ter under sommaren, ökade tillgängligheten 
till kultur för målgruppen under perioden 
på ett markant sätt.

Utveckling av de kulturella  
mötesplatserna i syfte att 
stärka kommunens varumärke
Utställningen Tocken Carl som visades 
våren 2017 blev en stor succé och lockade 

- + - +
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Total kulturkostnad per invånare, kr 905 901

Utlån vuxenmedia 164 167 175 847

 - varav stadsbiblioteket 105 035 114 710

 - varav bokbussen 11 730 12 333

 - varav filialerna 47 402 48 804

Utlån barn- och ungdomsmedia 119 176 127 282

 - varav stadsbiblioteket 57 499 61 332

 - varav bokbussen 24 575 24 773

 - varav filialerna 37 102 41 177

Utlån e-medier 5 372 4 364

Utlån per invånare 5,6 6,0

Utlån per öppettimme 35 38

Antal besökare stadsbiblioteket 244 873 247 062

Antal besökare stadsbiblioteket per öppen dag 844 849

Antal öppettimmar per vecka vintertid 176 176

Mediabestånd per invånare 4,5 4,7

Nya medier per 1 000 invånare 141 147

Totala antal kulturarrangemang i kulturhuset 202 261

 - varav egna kulturprogram för vuxna 26 41

 - varav egna kulturprogram för barn och ungdom 140 134

Antal konferenser och kurser i kulturhuset 711 614

Antal kulturprogram stadsbiblioteket 48 124

Antal övriga program/aktiviteter stadsbiblioteket 145 77

Antal arrangemang på Hovdala slott 39 51

Antal arrangemang/aktiviteter på Markan 267 252

Antal aktiviteter på Markan i  C4 spels lokaler och 

Replokaler 300 i.u

Antal besökare på Markan 13 195 9 860

Guidningar Hovdala slott, antal personer 2 318 2 060

Antal bokningar i trädhuset 130 165

Totalt antal besökare plan 3 62 422 67 314

Antal besökare konferenser 11 688 9 205

Totalt antal besökare kulturhuset ca 450 000 ca 420 000

Antal besökare på Hovdala 100 000 110 000

Antal besökare i utställningshallen 20 670 14 148

Antal utställningar i utställningshallen 5 7

Antal kulturevenemang på filialer 77 148

Antal övriga program/aktiviteter på filialer 305 141

Antal besökare på filialer 108 470 96 554

Antal besökare på bokbussen 11 673 11 636

över 12 000 besökare, förutom från Hässleholm även från övriga 
Skåne, andra delar av landet och till och med en del från utlandet. 
Även invigningen av den permanenta utställningen om familjen 
Zickerman i Vittsjö bibliotek blev mycket uppskattad.

Måluppfyllelse
Kulturnämnden har uppnått sina årsmål kring en bredare verksam-
het med nya målgrupper, ett utökat samarbete med näringslivet, en 
budget i balans och kulturarrangemang av regionalt eller nationellt 
intresse. Den enda målsättning som inte uppnåddes var att genom-
föra minst fem aktiviteter eller projekt initierade av barn och unga. 
Endast två aktiviteter eller projekt genomfördes under 2017.

Årets resultat
Resultatet för 2017 visade ett överskott på 0,2 mnkr.

Biblioteksverksamhet -0,3 mnkr
Underskottet på biblioteksverksamheten beror främst på fördyrade 
kostnader för bokbussreparationer, ökade kostnader för förbruk-
ningsmaterial bland annat avseende skaparbibblan samt i övrigt 
kostnadsökningar på övrig drift.

Hovdala slott -0,3 mnkr
Hovdalas underskott beror på kostnadsökningar för fastigheten.

Övrig verksamhet 0,5 mnkr
Överskottet beror på att kontot för oförutsedda utgifter ej har 
fördelats ut på verksamheterna samt på lägre personalkostnader än 
budgeterat.

Utveckling på sikt
Under 2018 kommer arbetet för att öka barn och ungas möjlighet 
till delaktighet och inflytande gällande det kulturutbud som rör 
dem att fortsätta, breddas och fördjupas utifrån den handlingsplan 
som kulturnämnden antagit. Också barnkonventionen kommer 
att förankras och implementeras ytterligare i kulturförvaltningens 
organisation.

I början av året kommer ett vykortsutskick med information om 
Markans verksamhet skickas ut till alla 13–30-åringar i kommunen i 
syfte att få fler unga att arrangera själva på Markan. Förhoppningen 
är att denna satsning, liksom lanseringen av webbplatsen markan.
se och Markans Virtual Reality-studio kommer locka många nya 
besökare. 

För att öka tillgängligheten till verksamheten kommer biblioteket 
att, på olika sätt, fortsätta arbeta med den digitala delaktigheten i 
samhället och utveckla popup-biblioteket ytterligare. På sikt kom-
mer det att behövas en ny bokbuss.

Hovdala Slott befinner sig i startgroparna för flera hållbarhets-
projekt de närmaste åren, mycket spännande är därmed på gång 
inom området. En viktig fråga som är av central betydelse för 
Hovdala slotts framtida verksamhet från 2018 och framåt är slottets 
betydelse för Hovdalaområdets utveckling. 

Under hösten 2018 kommer en jurybedömd utställning för 
konstnärer med psykiska funktionsvariationer att visas i Utställ-
ningshallen. Utställningen genomförs i samverkan med Kultur och 
Kvalité samt Studieförbundet Vuxenskolan.
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Ansvarsområde: 

Barn- och utbildningsnämnden 
ansvarar för förskoleverksam-
het, förskoleklass, grundskola, 
särskola och skolbarnsomsorg, 
skolbibliotekscentral och de 
frivilliga skolformerna gym-
nasieskola, gymnasiesärskola 
samt kulturskola.

Under 2017 har barn- och utbildningsnämn-
den fortsatt sitt arbete mot målet att ”alla 
ska få bli sitt bästa”. De pedagogiska verk-
samheternas cirka 2 100 medarbetare och 
12 000 barn och elever i förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritids-
hem, särskola, gymnasium och kulturskola, 
arbetar med utbildning och lärande, samt 
att utveckla viktiga kompetenser för framti-
dens goda samhällsmedborgare. 

Året som gått
Reggio Emilia
Kommunens förskolor präglas starkt av de 
tankar som grundar sig i den pedagogiska 
filosofi som har sitt ursprung i Reggio 
Emilia. Några av förskolorna i Vinslöv som 
varit drivande i detta har uppmärksammats 
av Reggio Emilia Institutet. Artiklar om 
Bergmanska förskolan finns i tidskriften 
Modern barndom. Förskolor i Hässleholms 
kommun har använts som utgångspunkt för 
nätverkande kring Reggio Emilias pedago-
giska filosofi. 

Utbyte med Australien
Förskolor i Hässleholm har sedan tidigare 
haft utbyte med förskolor i Australien. 
Under 2017, gjordes ett Atlasfinansierat 
studiebesök i Australien. 

Systematiskt kvalitetsarbete
En första omgång gällande ny struktur för 
det systematiska kvalitetsarbetet på huvud-
manna- och skolenhetsnivå har implemen-

Alla ska få bli sitt bästa

- +

Skolan

Måluppfyllelse

Linn, som läser på barn- och fritidsprogrammet, genomför arbetsplatsförlagd utbildning 
på Fornbackens förskola. Foto: Gunvor Borre.

”Under 2017, gjordes ett 
Atlasfinansierat studiebesök i 
Australien” 

 
”Under oktober 2017 flyttade 
barn- och utbildningsförvalt-
ningen in i Havremagasinet, 
i lokaler varsamt renoverade 
för att tillvarata byggnadens 
ursprungliga karaktär”

terats och har fallit väl ut. Nästa omgång 
kommer enheterna att vara bättre rustade 
via ämnesnätverkens och fritidshemsnätver-
ket fokus på systematiskt kvalitetsarbete. De 
uppföljande kvalitetsdialogerna utvecklas 
ytterligare liksom förstärkt strukturstöd 
genom att vissa moment i det systema-
tiska kvalitetsarbetet görs med stöd av 
utvecklingsledarna och ett kollegialt stöd i 
samband med verksamhetsträffar.

Certifierat Teknikcollege och Vård- 
och omsorgs-college
Certifieringen av Teknikcollege och Vård- och 
omsorgscollege godkändes 2017. Certifierings-
diplomen överlämnades vid högtidliga 
ceremonier. Inom Hässleholms gymnasium 
är det vård- och omsorgsprogrammet, 
teknikprogrammet, fjärde året på teknik-
programmet, industritekniska programmet 
samt el- och energiprogrammet som har 
certifierats. Certifieringen är en kvalitets-
stämpel som anger att utbildningen bedrivs 
i nära samverkan med arbetslivet, med 
ändamålsenlig utrustning i en kreativ och 
stimulerande studiemiljö.

Som ett led för integreringen av verksam-
heter-na på Ungdomscentrum till Jacobs-
skolan har Ungdomscentrum bytt namn 
till IM Jacobsskolan och en gemensam 
ledningsorganisation för verksamheterna 
har skapats.

Samlokalisering av verksamheter
Från och med höstterminen 2017 är hela 
grundsärskolan samlokaliserad på T4-sko-
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lan. Lokaliseringen innebär nya pedagogiska vinster och mer prak-
tiska utvecklingsområden.

Kulturskolan når de yngre barnen
Årskurs 1 och 2 får ta del av Kulturskolans föreställning inom kom-
munens Kulturgaranti 2017.

En rytmikpedagog anställdes för att i projektform erbjuda års-
kurs 1 rytmikundervisning. Årskurs 2 erbjöds att delta i Tvåornas 
kör, ett projekt med Kulturskolans sånglärare. 

Havremagasinet
Under oktober 2017 flyttade barn- och utbildningsförvaltningen 
in i Havremagasinet, i lokaler varsamt renoverade för att tillvarata 
byggnadens ursprungliga karaktär. Officiell invigning och öppet hus 
genomfördes den 1 december.  Inflyttningen medför att barn- och 
utbildningsförvaltningens centrala funktioner nu har kunnat samlo-
kaliseras för att kunna nyttja kompetenser och resurser på ett bättre 
sätt. Huset delas med de ”goda grannarna” fritidsförvaltningen och 
IT-avdelningen. 

ReAgera – en samverkan för ökad trygghet och säkerhet
Utifrån identifierade brister i samverkan mellan berörda parter 
då det uppstår oro kring händelser i ungdomsgrupper, i skolans 
verksamhet och i samhället i stort, har under året en samverkan 
formerats. Deltagande parter i den operativa gruppen är förutom 
barn- och utbildningsförvaltningen även socialförvaltningen, 
kommunens säkerhetschef, kommunens drog- och brottsföre-
byggande samordnare, kulturförvaltningen samt polisen. Arbetet 
leds av en styrgrupp med representanter från berörda kommunala 
förvaltningar samt från polisen.

Investeringar i säkerhet på skolorna
Ett arbete har under året pågått för att beskriva behovet av sä-
kerhetsinvesteringar i förskolor och skolor. Det medför att dessa 
aspekter nu beaktas från början vid påbörjade fastighetsprojekt. 
Arbetet tillsammans med kommunens säkerhetschef  har också 
medfört att kommunfullmäktige nu har avsatt särskilda investe-
ringsmedel för 2018, så att brister i befintliga lokaler kan börja 
åtgärdas.

Måluppfyllelse 
Alla barn och elever har en positiv kunskapsutveckling
Förvaltningen har under året arbetet målmedvetet för att stärka det 
systematiska kvalitetsarbetet och tydliggöra utvecklingsbehoven på 
såväl enhetsnivå som förvaltningsnivå. Alla enheter har lämnat in kva-
litetsrapporter med identifierade utvecklingsmål och arbetet fortsätter 
med att ytterligare förankra målen i barnens och elevernas kunskaps-
utveckling. Ur dessa kvalitetsrapporter har förvaltningen även tagit 
fram några centrala prioriterade insatser med fokus på möjligheterna 
att stärka elevers lärande med digitala verktyg, ökad delaktighet, och en 
god lärmiljö.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att anpassa lärmiljön så att alla 
barn får möjlighet att utvecklas på sina villkor. Exempelvis har centrala 
barn- och elevstödsenheten under året genomfört utbildningar med 
god uppslutning. Det har även gjorts insatser, i form av föreläsningar 
och workshops, för att öka förskolepersonalens kunskap om tvåsprå-
kighet och interkulturella frågor. 

Årets resultat
Resultatet för 2017 visade ett underskott på 59, 9 mnkr. Avvikelsen 
utgör cirka 5,1 procent av nämndens totala nettobudget på 1 165,9 
mnkr. Nämndens budget för investeringar visar vid bokslutet ett 
överskott på ca 2 mnkr. 

Gemensam administration +0,4 mnkr
Lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter och vakan-
ser del av året tillsammans med lägre kapitalkostnader.

Skolövergripande verksamheter -5,2 mnkr
Underskottet beror i huvudsak på att besparingsuppdraget på 7,0 
mnkr inte har varit möjligt att effektuera mer än till en viss del.

Förskola och pedagogisk omsorg - 14,6 mnkr
Bidragen till fristående förskolor står för 2,9 mnkr av underskottet 
och nettot för den interkommunala verksamheten visar ett under-
skott på 0,4 mnkr. Resterande underskott uppstår i verksamheten 
där de återkommande  förklaringarna från förskolecheferna är det 
stora behovet att stödinsatser, hög sjukfrånvaro med höga vika-
rie- och sjuklönekostnader samt utökade öppettider och förlängda 
schematider som medför högre personalkostnader.

Grundskola, förskoleklass, fritidshem -36,0 mnkr
Bidragen till fristående skolor står för 3,3 mnkr av underskottet och 
den interkommunala verksamheten redovisar ett positivt netto på 
0,5 mnkr. I verksamheterna uppstår ett underskott på totalt 43,9 
mnkr av vilket drygt 56 procent utgörs av kostnader för stödin-
satser. Rektorernas huvudsakliga förklaringar till underskotten är 
stödinsatser främst i form av specialpedagoger, insatser för nyan-
lända elever, stora svårigheter att rekrytera behöriga lärare till annat 
än heltidstjänster, ökat elevantal och behov av administrativt stöd. 
Underskottet i verksamheterna reduceras bland annat av minskade 
kostnader för skolskjuts och olika former av statsbidrag.

Gymnasieskola - 4,5 mnkr
Underskottet uppstår i huvudsak i verksamheten för interkommu-
nal ersättning och bidrag till fristående skolor. Detta dels på grund 

Hela Jacobsskolan läser - Alla elever och all personal på Jacobsskolan läste  
Jessica Schiefauers bok ”När hundarna kommer”. Foto: Gunvor Borre.
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”Nya förskolor är på väg att byggas 
i Sösdala och på Ljungdalaområdet 
i Hässleholm”

av prisökningar både i andra kommuners prislistor och i rikspris-
listan men framförallt på grund av fler elever i fristående skolor. 
Därtill kommer minskade statsbidrag och i viss mån något större 
organisation än vad resurstilldelningen medge.

Särskola +0,02 mnkr
Resurseffektivisering i samband med vakanta tjänster del av 
året  balanserar ökade kostnader för främst ökat elevantal inom 
grundsärskolan. 

Kulturskolan -0,02 mnkr
Något högre personalkostnader än budget. 

Investeringar +2,0 mnkr
Överskottet vid årets slut beror i huvudsak dels på ett beslut i no-
vember om tillskott av investeringsmedel för inköp av hörselteknisk 
utrustning till Silviaskolan som inte hunnit effektueras och dels på 
en gynnsam upphandling av skolbussar. Nämnden föreslår att 1,5 
mnkr överförs i över- och underskottshanteringen 2018.

Utveckling på sikt
Nya förskolor
Nya förskolor är på väg att byggas i Sösdala och på Ljungdalaområ-
det i Hässleholm, men ytterligare byggnation krävs för att tillgodose 
de behov som finns framöver.

Grundskola
Arbetet mot en budget i balans kräver förändringar i så väl struktur 
som kultur, där möjligheten att arbeta med budget konkret behöver 
förbättras för skolledarna och samverkan och samarbete inom hela 
grundskolans verksamhet måste ske.

Ett intensivt arbete med att möta nyanlända elevers behov av 
studiehandledning på modersmålet och också att möta deras behov 
av förstärkt språkstöd i mötet med skolsituationen överlag, är en 
viktig framgångsfaktor för att nå ökad måluppfyllelse.
 
Gymnasiet
Utvecklingen av introduktionsprogrammen i sin helhet är även 
framgent ett angeläget område. Elevgruppen är heterogen, vilket 
ställer höga krav på en individanpassad utbildning som kan erbjuda 
många olika vägar för att alla elever ska kunna bli sitt bästa. Särskild 
uppmärksamhet behöver ägnas åt den grupp ungdomar som kom-
mit till Sverige i övre tonåren och har kort skolbakgrund.

Kulturskolan
Arbetet med att stärka elevinflytandet och därmed också i förläng-
ningen att fler elever är aktiva i ensembler fortgår. Kulturskolan ska 
vara en naturlig del i kommunens varumärke så att det utbud som 
Kulturskolan erbjuder är känt såväl hos vårdnadshavare som hos 
andra externa aktörer.

Särskola
Särskolan kommer att tillsammans med utvecklingsavdelningen 
utveckla enheternas kvalitetsarbete utifrån förvaltningens mål- och 
styrdokument. Andra strategiska utvecklingsområden för verksam-
heterna kommer att vara tillgänglig lärmiljö och informations- och 
kommunikationsteknik (IKT). I digitaliseringsprocessen finns ett 
omfattande behov av fortbildning för särskolans personal. Insatser-
na framöver handlar om att få lära sig vilka program, applikationer 
och tjänster som finns tillgängliga, vad man kan göra med dem 
samt hur man kopplar ihop pedagogik och IKT.

Ledarresurs
Skolledares möjligheter att vara pedagogiska ledare är starkt 
förknippat med uppdragets art och den möjlighet som finns med 
olika former av administrativt stöd. Det handlar också om antalet 
medarbetare och den förutsättning som finns i enheternas omfatt-
ning, huruvida förvaltningen kan skapa goda förutsättningar för 
det pedagogiska ledarskapet. Skickliga och kompetenta skolledare 
verkar dagligen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina 
respektive enheter.

Rekrytering
Svårigheten att rekrytera olika yrkeskategorier inom våra verksam-
heter, kommer att ställa stora krav på framtida rekrytering och på 
oss i att vara attraktiva arbetsgivare. En flexibilitet i att ha olika 
kompletterande kompetenser kommer att vara en av förutsättning-
arna för att klara det framtida uppdraget.

Digitalisering
Utifrån en nationell IT-strategi, nämndens prioriterade mål och 
IT-strategi kommer förvaltningen att arbeta för att digitala verktyg 
används i verksamheten på ett sätt som gynnar barnets/elevens 
utveckling och lärande. Pedagoger ska  själv kunna använda digitala 
verktyg och bedöma när och hur digitala verktyg ska användas för 
att stärka möjligheten att barn och elever utvecklas och når kun-
skapskraven. Alla enheter behöver ha tillgång till tidsenlig teknik i 
tillräcklig utsträckning, vilket innebär behov av ökade investerings-
förutsättningar gällande infrastruktur och digitala verktyg.

Malmö FF:s fotbollsakademi på Västerskolan är öppen för elever som vill  
kombinera studier med fotbollsträning. Foto: Gunvor Borre
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VERKSAMHETSMÅTT 2017 2016

Förskola

Nettokostnad per inskrivet barn, kr 119 668 114 822

Avgiftsfinansieringsgrad, % 6,4 6,4

Antal inskrivna barn i genomsnitt i förskola 2 476 2 418
Andel inskrivna barn i förskola av folkbokförda i 
åldern 1-5 år (15 okt), % 86,6 85,6

Antal personal i kommunal förskola, årsarbetare (15 okt) 408,61 398,53

Antal barn per årsarbetare i kommunal förskola  (15 okt) 5,07 5,07

Pedagogisk omsorg 2017 2016

Nettokostnad per inskrivet barn i kommunal regi, kr 77 542 85 307

Avgiftsfinansieringsgrad, % 10,3 9,8

Antal inskrivna barn i genomsnitt i kommunal regi 37,2 36,0

Antal personal i kommunal regi, årsarbetare (15 okt) 7,0 7,0

Antal personal i kommunal regi, årsarbetare (15 okt) 7,0 8,0

Grundskola med förskoleklass egna 
grundskolor (exkl. Silviaskolan)

Förskoleklass 2017 2016

Nettokostnad per elev, kr 59 539 59 001

Antal elever (15 okt ) 548 556

Antal årsarbetare (15 okt) 33,78 33,99

Antal elever per årsarbetare (15 okt) 16,2 16,4

Grundskola 2017 2016

Nettokostnad per elev, kr 102 086 97 097

 - varav undervisning 53 657 44 658

 - varav lokaler 17 495 17 535

 - varav skolskjuts 3 477 3 650

 - varav skolmåltider 4 941 4 795

Antal elever årskurs 1-9 (15 okt) 4 837 4 769

Antal elever per lärare (15 okt) 11,6 11,6
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, samtliga 
elever 198 207,7
Andel behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram, %, samtliga elever 72,7 77,5
Andel behöriga till gymnasieskolans 
högskoleförberedande program - estetiska, % , 
samtliga elever 72,2 77,4
Andel behöriga till gymnasieskolans 
högskoleförberedande program - ekonomi, samhälle, 
humanistiska, %, samtliga elever 70,8 75,7
Andel behöriga till gymnasieskolans 
högskoleförberedande program - natur, teknik, %, 
samtliga elever 69,7 74,9
Andel som inte uppnått målen i ett eller flera 
ämnen, % , samtliga elever 27,3 30,4
Andel flickor som inte uppnått målen i ett eller 
flera ämnen, %, samtliga elever 27,9 21,1
Andel pojkar som inte uppnått målen i ett eller 
flera ämnen, %, samtliga elever 39,1 39,3

Antal elever, Silviaskolan (årsgenomsnitt) 65 62

Fritidshem 2017 2016

Nettokostnad per inskriven elev, kr 28 608 27 107

Avgiftsfinansieringsgrad, % 17,6 17,7

Antal inskrivna elever i kommunal regi i genomsnitt 1 983 1 936
Andel inskrivna elever i kommunal regi av 
folkbokförda i åldern 6-12 år (15 okt), % 50,7 52,1

Antal årsarbetare i kommunal regi  (15 okt) 109,4 99,2

Antal elever per årsarbetare i kommunal regi  (15 okt) 19,0 20,9

Gymnasieskolan 2017 2016

Nettokostnad per elev i egna skolor, kr 115 398 108 517

 - varav undervisning 59 371 55 791

 - varav lokaler 21 394 20 770

Antal elever i kommunens skolor (årsmedelv.) 1 664 1 662

 - varav från annan kommun 474 468

Antal elever i annan kommuns skolor (årsmedelv.) 300,5 302,5

Antal elever i fristående skolor (årsmedelv.) 352 318,5

Antal elever per lärare (15 okt) 9,4 11,6
Andel elever på yrkesprogram som erhållit 
högskolebehörighet, % 21,6 23,2
Andel elever på högskoleförberedande program 
som nått högskolebehörighet, % 93,3 95,0
Andel med examen inom tre år, nationella 
program totalt 76,3 80,4
Genomsnittlig betygspoäng för elever med 
examensbevis från nationella program totalt 14,8 14,8

Särskola 2017 2016

Nettokostnad per elev i grundsärskola, kr 447 832 431 342

Bruttokostnad per elev i gymnasiesärskola, kr 428 240 444 163

Nettokostnad per elev i gymnasiesärskola, kr 334 673 373 601
Totala interkommunala intäkter i 
gymnasiesärskola, tkr 11 649 11 216

Antal elever i grundsärskolan (årsmedelvärde) 55 55

Antal elever i gymnasiesärskolan (årsmedelvärde) 61 56

 - varav från annan kommun 39 36

Antal elever per lärare (15 okt) - grundsärskolan 3,38 3,4

Antal elever per lärare (15 okt) - gymnasiesärskolan 3,72 2,94

Kulturskola 2017 2016

Nettokostnad per elev, kr 12 063 11 775

Antal elever 1 112 1 114
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Ansvarsområde: 

Socialnämnden ansvarar för 
ekonomiskt bistånd, mottag-
ning och introduktion av flyk-
tingar, stöd och vård till barn, 
ungdomar och vuxna med 
sociala problem, familjerätt 
och familjerådgivning samt 
tillståndsgivning och tillsyn av 
servering av alkohol.

Ett år av utmaningar beroende på omstrukture-
ring och brist på bostäder. Ett stort omstruktu-
reringsarbete har genomförts för verksamhets-
område ensamkommande. 

Året som gått
Omställning av ensamkommande
Nytt ersättningssystem för ensamkomman-
de barn och unga infördes den 1 juli 2017. 
Det innebar minskade intäkter med cirka 26 
miljoner. Detta ledde till ett stort omstrukture-
ringsarbete för verksamhetsområde ensam-
kommande. Boende har lagts ner, förändrats 
och som en konsekvens har bemanningen på 
boenden minskat och förvaltningen har fått 
arbeta aktivt med omplaceringar. Samtliga 
tillsvidareanställda har kunnat erbjudas arbete. 

ReAgera och Mobilt team
Ett antal förvaltningar har tillsammans med 
polisen startat en styrgrupp enligt ReAgera- 
modellen i syfte att förebygga och minska 
utanförskap och psykisk ohälsa hos barn och 
unga. Till sin hjälp har man en operativ grupp 
ett mobilt team för att identifiera och tidigt 
upptäcka barn och ungdomar som är på fel 
plats vid fel tillfälle. Mobila teamet kontaktar 
föräldrarna till de barn och unga de möter vid 
fel tid och plats, för att erbjuda snabbt stöd. 

Utvärdering av Qvarngården 
Qvarngården är ett boende för vuxna män 
och kvinnor som vill ha hjälp med att sluta 
missbruka. Två medarbetare har granskat 
resultatet för 30 personer som bott och läm-
nat Qvarngården mellan 160101 – 170601. 
Resultatet visar att 1/3 är känt missbruksfria 
vid uppföljningstillfället. Det fanns inget 
samband mellan resultat och längden på 
vistelsen. Bäst resultat hade de som bodde 
på Qvarngården samtidigt som de deltog i 12 
stegsprogram. 

Måluppfyllelse 
Företagande
I Insikt, en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning, får tillståndsenheten ett 
mycket gott betyg med ett nöjd-kund-index på 
88, vilket är det tredje högsta NKI i Sverige.

Trygghet
Det finns idag 10 338 barn och unga i åldern 
0–17 år i Hässleholm, vilket är en ökning 
med 700 barn från år 2013. Under året har 
Barn- och ungdomssupporten och Familje-

Fokus på omstrukturering

”Arbetet med strategisk kom-
petensförsörjning pågår och 
är i huvudsak en av de mest 
väsentliga delarna att lösa 
för att långsiktigt få nöjda 
medborgare som upplever 
att de får ta del av insatser 
som hjälper”

- +

Företagande Trygghet

- +

- +

Ekonomi

Måluppfyllelse

- +

Omsorg

Skolan

- +

Varumärke

- +

huset träffat 314 familjer vilket utgör cirka 3 
procent av alla barn och unga i Hässleholm. 
Under året har antalet orosanmälningar 
ökat och det är främst polisen och skolan/
barnomsorgen som gör anmälningarna. 
Av de barn och unga som fått stöd och 
hjälp via familjebehandling har 77 procent 
fullföljt behandlingen och av antalet avslu-
tade ärenden har 77 procent av barnen inte 
återkommit efter ett år. 

Vid 13 tillfällen under året har inte Natt-
jourens övernattningsplatser räckt till och 
sammanlagt har 18 personer fått avvisas. 
Medelbeläggningen på Nattjouren har varit 
4 personer.

Ekonomi 
Ungdomsboendet och Qvarngården har 
haft färre vårddygn än prognostiserat. 
35:an, som är ett boende för personer med 
missbruk i kombination med framförallt 
psykisk sjukdom, har dock nått målet. 
Fler vårddygn på externa institutioner till 
en högre kostnad gör att förvaltningen 
har svårt att nå en budget i balans. Av 
de vuxenplacerade har 22 procent varit 
familjefridsärenden och 28 procent har varit 
föremål för tvångsinsatser. Mer än hälften 
av de vuxenplacerade har en omfattande 
psykiatrisk problematik och 28 procent har 
även ett omsorgsbehov. 

Omsorg 
Förvaltningens klienter skattar sin upplevel-
se av myndigheten i ett NKI som varierar 

Mobila teamet arbetar för att identifiera och tidigt upptäc-
ka barn och ungdomar som är på fel plats vid fel tillfälle. 

Foto: Socialförvaltningen
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från 59 till 90. Nöjdast är de klienter som möter medarbetare på 
Familjefrid och familjerätten. 

Det tar 12,2 dagar i genomsnitt att få ett beslut om försörjnings-
stöd, vilket är en förbättring sedan tidigare år och ett bättre värde 
jämfört med rikssnittet på 16 dagar.

Varumärke 
Sjukfrånvaron uppgår till 7,4 procent, att jämföra med kommunens 
totala sjukfrånvaro som är 6,4 procent.

Personalomsättningen har under året ökat från 13 procent till 21 
procent. Den största omsättningen har varit inom verksamhetsom-
råde ensamkommande, vilket går att härleda till den stora omställ-
ning som har genomförts under året. 

I årets medarbetarenkät har personalen skattat sin arbetsmiljö 
till 3,14 av fyra. Trivsel och meningsfylldhet har fått högst poäng 
medan den psykiska påfrestningen har fått lägst poäng.

Årets resultat
Resultatet för 2017 visade ett underskott på 3,1 mnkr. 

En stor orsak till underskottet är externa placeringar för en-
samkommande barn. Schablonersättningen från Migrationsverket  
täcker inte hela den totala placeringskostnaden. Socialnämnden har 
även gjort en avsättning för kontraktstiden på Linagården fram till 
år 2020, det har påverkat resultatet negativt med 1,9 mnkr. 

Orsaken till underskottet är att institutionsplaceringar för vuxna 
har ökat markant jämfört med föregående år.

Ett större överskott på personalkostnader inom övriga verksam-
heter förbättrar resultatet. Överskottet beror på personalbrist.

Utveckling på sikt
Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal 
Arbetet med strategisk kompetensförsörjning pågår och är i huvud-
sak en av de mest väsent-liga delarna att lösa för att långsiktigt få nöj-
da medborgare som upplever att de får ta del av insatser som hjälper. 
Arbetet innebär en översyn av olika processer utifrån att attrahera, 
rekrytera och behålla och utveckla medarbetare på olika sätt.

Social hållbarhet
Efterfrågan och behovet av bostäder är stort och det krävs över-
gripande gemensamma strategier för att lösa frågan. Fler personer 
framöver förväntas gå ur etableringen och då inte vara självförsör-
jande. Det kräver fortsatt innovativa lösningar med nära samarbete 
med andra myndigheter för att minska kostnaderna. En utmaning 
på längre sikt är hur verksamheten ska stödja de ungdomar som 
fyllt 18 år och inte ansökt om fortsatt vuxenplacering. Noteras bör 
också att verksamhet vuxna ser att andelen med hemlöshet och 
psykisk ohälsa ökar. 

Tidiga och tydliga insatser 
Förvaltningen behöver fortsätta det gemensamma arbetet med att 
identifiera och erbjuda stöd i så tidigt skede som möjligt för att hin-
dra ett vuxenliv i utanförskap.

Digitalisering 
Under 2018 kommer förvaltningen att ha två projekt igång vilket 
handlar om att klienterna ska kunna ansöka om socialbidrag via  
E-tjänst, samt att dokumentera via röstinläsning.

VERKSAMHETSMÅTT 2017 2016

Barn- och ungdomsverksamhet, 
inkl ensamkommande barn

Antal aktualiserade ärenden * 1 811 1 813

Antal inledda utredningar SOL 11:1 ** 745 616

Antal barn och unga med beslutade 
öppenvårdsinsatser per 1/11 91 111

Antal barn och unga med beslutat öppenvårdstöd 
under året 228 227

Antal barn med kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer under året 96 101

Antal placerade dygn 0-20 år i famljehem och 
jourhem 48 054 71 954

Antal vårddagar 0-20 år på institution 
(inkl Ungdomsboendet och 
ensamkommandeboenden) 30 995 42 698

Antal vårddagar ungdomsboende 2 879 2 969

Vuxenverksamhet

Antal vårddagar fr. 21 år, familjehem 273 535

Antal vårddagar fr. 21 år, offentlig institution 1 053 1 106

Antal vårddagar fr. 21 år privat institution 1 401 1 855

Antal besökare per dag på Lyktan, 
öppenvårdsbehandling 13 22

Antal avslutade samtalsterapier på Novum 162 217

Antal permanenta serveringstillstånd 46 47
* felaktigt beräknat tidigare år
** Ansökan eller som på annat sätt kommit till nämndens kännedom, som kan föranleda 
åtgärd, inleds utredning enligt socialtjänstlagen (SOL).

Antal nya serveringstillstånd 5 6

Antal tillfälliga serveringstillstånd 25 27

Antal tillsynsbesök 58 33

Antal budget- och skuldrådgivningsärenden 144 158

Antal skuldsaneringsärenden 176 146

Ekonomiskt bistånd

Totalt utbetalt socialbidrag, tkr, inkl flyktingar 39 842 37 688

Genomsnittligt socialbidrag per hushåll, kr 8 600 8 200

Antal bidragsmånader per hushåll 3 3

Antal hushåll med socialbidrag per år 1 544 1 466

Familjerättsverksamhet

Begärda utredningar från domstol för vårdnad, 
boende, umgänge 33 43

Antal ärenden med kontaktperson 16 9

Antal barn berörda av samarbetssamtal 141 125

Serviceenhet

Antal förmedlade tolktimmar 11 828 16 467
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Ansvarsområde: 

Omsorgsnämnden ansvarar 
för stöd till äldre personer, 
personer med funktionsnedsät-
tning samt personer i behov 
av hemsjukvård som bor eller 
vistas i kommunen.

Efter sex år med underskott redovisar om-
sorgsnämnden en positiv budgetavvikelse 
på 4,4 mnkr. En realistisk budget för året 
har skapat möjligheter till ett ökat fokus på 
verksamhets- och kvalitetsfrågor.

Året som gått
Ta till vara på medarbetarnas  
kompetens
Ett exempel på att ta tillvara på vårdper-
sonalens kompetens på ett effektivt sätt 
är samarbetet med tekniska förvaltningen. 
Tekniska förvaltningen har under de senaste 
två åren tvättat till brukare som beviljats 
insatsen tvätt inom hemtjänsten i centrala 
Hässleholm. Utvärdering visar att det frigör 
tid för vårdpersonalen och det finns en stor 
nöjdhet hos brukarna. Målsättningen är att 
tekniska förvaltningen successivt ska ta över 
ansvaret för insatsen tvätt inom hemtjänsten i 
hela kommunen.

Samhall har av samma skäl, under en 
försöksperiod, ansvarat för inköp till brukare 
inom hemtjänsten i delar av kommunen. Efter 
en utvärdering har omsorgsnämnden beslutat 
att upphandla insatsen inköp för att omfatta 
samtliga brukare inom ordinärt boende som 
har insatsen beviljad.

Inflyttning till nyrenoverade 
lokaler på P2
I slutet av mars flyttade omsorgsförvalt-
ningens myndighethetskontor, hjälpme-
delsverksamhet, enhetschefer och andra 

Ett positivt omsorgsår

”Vid årsskiftet hade 28  
brukare valt trygghets- 
kamera framför personligt 
besök av nattpersonal. En 
uppföljning visar att brukare 
som valt insatsen är nöjda 
och vårdpersonalen upp-
lever att utrustningen är 
användarvänlig” 

”Genom Ung Omsorg är 
målsättningen att skapa 
guldkant för de boende, 
möjligheter till extrajobb 
för ungdomar och därmed 
väcka intresse för vård och 
omsorg”

- + - +

- + - +

- +

Måluppfyllelse

Företagande

Arbete

Varumärke

Ekonomi

Omsorg

tjänstemän inom funktionsnedsättningsom-
rådet samt delar av daglig verksamhet in i 
nyrenoverade lokaler i Garnisonsmatsalen 
på P2. 

Certifierat Vård- och omsorgscollege 
Vård och- omsorgscollege är en organisa-
tion för samarbete mellan arbetsliv, utbild-
ning och facklig organisation inom vård och 
omsorg och funktionsnedsättningsområdet. 
Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och 
status på arbete och utbildning och bedöms 
vara en viktig förutsättning för att möta 
framtida personal- och kompetensförsörj-
ningsutmaningar. Hässleholms kommun har 
tillsammans med kommunerna Osby, Östra 
Göinge, Perstorp och Bromölla samt skå-
nevård Kryh, privata vårdgivare, arbetsför-
medlingen och fackförbundet Kommunal 
under cirka ett och halvt år arbetat med en 
ansökan som godkändes i juni. Certifiering-
en firades vid en ceremoni på Jacobsskolan 
i augusti. Målsättningen med samarbetet 
inom nordöstra Skånes VO-College är 
bland annat: 

- att antalet elever som börjar på omvård- 
 nadsprogrammet ska öka 
- tydlig hälsoprofil i utbildning och arbetsliv 
- att grundskolans elever får en positiv bild  
 av vård- och omsorgsyrket 
- att redan anställda medarbetare ska erbju-
 das goda möjligheter till kompetensutveck- 
 ling.

Nu står de nya gruppbostäderna på P2 färdigställda. Foto: Louise Nordholm.
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LSS-bostäder
I september kunde Hässlehem erbjuda tre nya inflyttningsklara grupp-
bostäder med totalt 18 lägenheter. Två av gruppbostäderna ligger på 
P2-området och den tredje vid Finjasjöpark. För att på bästa sätt kunna 
tillgodose medborgarnas behov av boende enligt LSS har en översyn 
av befintliga boenden genomförts. Översynen har inneburit att grupp-
bostaden i Bommeryd, utanför Tyringe ändrat inriktning till boende 
för barn och unga. Förändringen innebär en utökning av LSS-boende 
för barn och unga i egenregi. Samtidigt frigörs lokaler i före detta Finja 
barn- och ungdomsboende till specifika behov av LSS-boende som 
tidigare inte har kunnat tillgodoses.

Välfärdsteknologi och e-tjänster
Förvaltningen tittar på olika lösningar och möjligheter som kan bidra 
till ökad kvalitet och effektivitet. Till exempel erbjuds trygghetskameror 
till brukare som beviljas tillsyn nattetid. Vid årsskiftet hade 28 brukare 
valt trygghetskamera framför personligt besök av nattpersonal. En 
uppföljning visar att brukare som valt insatsen är nöjda och vårdperso-
nalen upplever att utrustningen är användarvänlig.

Ett spännande projekt med VR-glasögon (virtual reality) har inletts 
på Sjögläntan. Målsättningen är att kunna erbjuda en upplevelsebaserad 
stimulans för personer som på grund av funktionsnedsättning eller 
ålder har svårt att i verkligheten få dessa upplevelser. 

Under hösten påbörjades ett projekt med Tena Identify på tre 
äldreboenden. Via sensor i inkontinenshjälpmedel sker en kartläggning 
av inkontinens som förväntas bidra till en högre livskvalitet nattetid för 
våra äldre. 

Ett annat viktigt arbete för att minska administrationen och öka 
kvaliteten kring läkemedelshanteringen är pilotprojekt med digitala 
signeringslistor

Omsorgsnämndens kvalitetspris 
Omsorgsnämndens kvalitetspris 2017 tilldelades sjuksköterskeor-
ganisationen som under sommaren hade modet att tänka nytt och 
att samarbeta. Inför sommaren var bristen på semestervikarier i det 
närmaste total. Istället för att lägga hoppet till bemanningsföretag, 
togs beslutet om förändrat arbetssätt under tio veckor. Med stor 
ansvarskänsla och beslutsamhet att hjälpas åt, gjordes fantastiska 
arbetsinsatser. 

Måluppfyllelse
Företagande
Omsorgsnämnden köper vårdplatser hos privata vårdgivare för 
92 mnkr. Målsättningen för 2017 har varit att antalet köpta platser 
inte skulle minska i förhållande till föregående år och målet har 
uppnåtts. 

Ekonomi
Inom området ekonomi är målen högt ställda, så trots en positiv 
budgetavvikelse, har inte samtliga mål kunnat uppfyllas. Det hand- 
lar om effektivitetsmålet inom hemtjänsten, kring minskade över-
tidskostnader med mera.

Arbete
Resultatet från årets medarbetarenkät visar att nöjd-medarbetar- 
index, NMI, har ökat. Det finns dock utvecklingsmöjligheter för 
uppföljning och utvärdering av arbetsplatsens mål.

Omsorg
Målindikatorerna för området är många och analysen av målupp-
fyllelsen pekar på ett flertal positiva resultat, men också förbätt-
ringsområden. Inom hemtjänsten uppnås exempelvis inte målet om 
personkontinuitet, det vill säga att antalet personal som brukaren 
träffar under en 14-dagars period inte ska överstiga 13 personer.

Varumärke
Glädjande visar Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
inom äldreomsorgen en högre nöjdhet hos de kommuninvånare 
som erhåller hemtjänst eller bor på kommunens äldreboende än 
genomsnittet i riket. 

Glada och stolta representanter från sjuksköterskeorganisationen mottog 
omsorgsnämndens kvalitetspris för 2017. Foto: Louise Nordholm. 

Genom VR-glasögon kan boende på Sjögläntan få en meningsfull vardag och upplevelse- 
baserad stimulans, anpassad efter egna förutsättningar. Foto: Louise Nordholm.
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Matmässa inför pilotprojekt med kyld mat i hemtjänsten där olika maträtter provsmakades.
 Foto: Nina Laine.

Verksamhetsberättelse
Omsorgsnämnd

Omsorgsnämnd

Årets resultat
Resultatet för 2017 visade ett överskott på 4,4 mnkr.

Ordinärt boende -1,3 mnkr
Den planerade övergången till fryst mat inom hemtjänsten kunde 
inte genomföras under året, besparingskravet fick därför ingen 
effekt. 

Särskilt boende -3,0 mnkr
Ett fåtal enheter står för en stor del av underskottet. Enheterna har vid-
tagit åtgärder i form av bättre anpassad bemanning, åtgärderna har gett 
god effekt under andra halvan av året. 

Kök, hälso- och sjukvård och förebyggande verksamhet 
- 4,1 mnkr
Bemanningen inom sjuksköterskeorganisationen har varit högre än 
budgeterat. I maj omorganiserades verksamheten vilket gav positiv 
ekonomisk effekt. Kostverksamheten har haft merkostnader på 
grund av sjukfrånvaro, hög arbetsbelastning samt för administration 
av kostdatasystemet. 

Funktionsnedsättning stöd och service -1,2 mnkr
Volymen av personlig assistans ökade och blev cirka 8 procent högre 
än budgeterat. Beslutet att avveckla arbetsresor inom daglig verksam-
het fick inte den beräknade besparingseffekten. Lägre vårdtyngd än 
budgeterat inom LSS-boenden och boendestöd reducerar underskottet.

Köpt verksamhet, myndighetskontoret +10,9 mnkr
Volymen av köpta platser har minskat inom såväl äldreomsorg, som 
LSS-boende och psykiatri.

Administration och gemensamma kostnader +3,1 mnkr
Den budgeterade posten på 4,0 mnkr för oförutsedda kostnader 
redovisas under ON som ett överskott. Ökade IT-kostnader samt 
särskild avgift för ej verkställt beslut om LSS-boende reducerar 
överskottet. 

Investeringar +0,2 mnkr
Den planerade investeringen av hotellås på Ekegården kunde inte 
genomföras eftersom leverantören drabbades av leveransproblem. 
Installationen kommer ske först 2018.

Utveckling på sikt
Allt fler äldre
Fram till år 2035 förväntas gruppen >85 år att öka med 65 procent, 
vilket för Hässleholms kommun innebär en ökning med cirka 1 150 
personer. Det innebär ett tillkommande behov av 292 fler äldre-
boendeplatser fram till år 2035. Prognosen utgår från att äldre i 
framtiden har samma behov av äldreboende som idag. En eventuell 
trend av fortsatt minskat behov av äldreboende bör analyseras 
noggrant de kommande åren, eftersom det har stor påverkan på 
prognosen av framtida behov. Tillgången till funktionella lägenheter 
för äldre i flerbostadshus kommer sannolikt att påverka efterfrågan 
av äldreboende. Den prognoserade kostnadsökningen för äldre-
omsorgen beräknas till 249 mnkr fram till år 2035.

En åldrande befolkning, i kombination med brist på personal och 
ekonomiska resurser kommer att ställa ökade krav på välfärdstek-
nologi, e-tjänster och förbättrat administrativt stöd för att framöver 
kunna bibehålla kvalitén och tillgängligheten i vården och effektivi-
sera personalens arbete.

Tillgången till wifi i kommunens särskilda boende behöver 
säkerställas för att kunna implementera olika tekniska lösningar i 
framtiden.

Extern leverantör av matdistribution
Den som beviljas matdistribution erhåller idag en varm matlåda 
från omsorgsförvaltningens tillagningskök. Förvaltningen klarar 
inte att uppfylla temperaturhållningen, vilket påverkar kvaliteten på 
maten. Omsorgsnämnden beslutade redan i augusti 2016 att upp-
handla tillagning och leverans av matdistribution. Under mars 2018 
kommer ett pilotprojekt med kyld mat inom hemtjänstområdena i 
Västra Hässleholm att starta. Projektet beräknas pågå i fyra måna-
der och ska därefter utvärderas innan de är dags för upphandling. 
Målsättningen är att erbjuda måltider med hög kvalitet och en ökad 
valfrihet både avseende vad och när man vill äta.

Införande av valfrihetssystem
Omsorgsnämnden beslutade i oktober att införa ett valfrihetssys-
tem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom ordinärt boende. 
Det innebär att den som blir beviljad service- och omvårdnadsin-
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VERKSAMHETSMÅTT 2017 2016

Antal personer med insats enl 
Socialtjänstlagen

Särskilt boende i kommunal regi * 467 474

Särskilt boende i enskild regi * 99 102

Korttidsvård och korttidsboende i kommunal 
regi * 44 45

Korttidsvård och korttidsboende i enskild regi * 6 17

Hemtjänstinsats per den 31/12 i kommunal regi 1706 1575

Hemtjänst i huvudsak i enskild regi 
(serviceinsatser) ** 0 23

Antal personer med insats enl LSS *** per 
den 1 oktober

Boende barn och vuxna 219 212

Daglig verksamhet 256 259

Personlig assistans 60 60

Ledsagarservice 68 77

Kontaktperson 185 184

Avlösarservice 32 33

Korttidsvistelse utanför hemmet 49 50

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år 15 13

Antal utförda brukartimmar

Hemtjänst i kommunal regi, elektroniskt uppmätt 228 000 i.u.

Hemtjänst i kommunal regi, manuella tidrapporter i.u. 425 100

Hemtjänst i enskild regi (serviceinsatser) ** 1 568 4 652

Kvalitetsnyckeltal enligt nationell 
brukarundersökning ****

Brukarna om sitt äldreboende

Särskilt boende i sin helhet (riket inom 
parantes) 83 (82) 83 (83)

Tillräckligt med tid 75 (73) 76 (73)

Möjlighet påverka tider 69 (61) 68 (61)

Hänsyn till åsikter och önskemål 81 (80) 83 (80)

Får bra bemötande från personalen 96 (94) 96 (94)

Känner sig trygg på sitt äldreboende 88 (88) 89 (89)

Trivsamma gemensamma utrymmen 67 (64) 68 (65)

Trivsamt utomhus 69 (66) 68 (67)

Maten smakar bra 79 (75) 79 (76)

Måltidsmiljö 72 (69) 71 (70)

Möjligheten att komma utomhus 61 (58) 61 (58)

Sociala aktiviteter 62 (64) 70 (63)

Brukarna om hemtjänsten

Hemtjänst i sin helhet (riket inom parantes) 91 (89) 89 (89)

Tillräckligt med tid 83 (82) 84 (82)

Möjlighet påverka tider 59 (61) 59 (61)

Hänsyn till åsikter och önskemål 88 (87) 88 (87)

Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål 62 (64) 59 (63)

Får bra bemötande från personalen 96 (97) 97 (97)

Känner sig trygg hemma med hemtjänst 85 (86) 85 (85)

*) Källa: Socialstyrelsens officiella statistik om Vård och omsorg om äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning per den 1 oktober.
**) I maj upphörde möjligheten att få serviceinsats utförd av privat leverantör i hemtjänst.
***) LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

****) Värdena anger hur stor andel av de svarande som angivit något av de positiva 
svarsalternativen på respektive indikator. För ytterligare beskrivning av indikatorerna, se 
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg/vadtyckerdealdreomaldre-
omsorgen

satser enligt Socialtjänstlagen eller har behov av hemsjukvård enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen i framtiden ska kunna välja utförare. 
Målsättningen är att ett förfrågningsunderlag ska kunna fastställas i 
nämnden innan sommaren 2018. Utgångspunkten för ett valfri-
hetssystem är att förutsättningarna är de samma för verksamhet i 
egen regi som för privata utförare. Det innebär att utförarna enbart 
konkurrerar om kvalitet, vilket i sig kan förväntas bidra till en 
förbättrad kvalitet.

Attraktiv arbetsgivare
I budgeten för 2018 har omsorgsnämnden riktat budgetmedel för 
att påbörja arbetet med att införa hälsosamma scheman. Målsätt-
ningen är att öka attraktiviteten för att arbeta i omsorgen inom 
Hässleholms kommun samt minska sjukfrånvaron. En nulägesana-
lys kommer att genomföras under våren 2018 för att säkerställa att 
åtgärder utgår från medarbetarnas behov och önskemål.

Ung Omsorg
I budgeten för 2018 finns även avsatta budgetmedel för att erbjuda 
kommunens ungdomar från årskurs 9 extrajobb på kommunens 
äldreboende. En upphandling av verksamheten kommer att ske 
under våren. Genom Ung Omsorg är målsättningen att skapa guld-
kant för de boende, möjligheter till extrajobb för ungdomar och 
därmed väcka intresse för vård och omsorg.

Hälso- och sjukvård i samverkan
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018. Lagen ska ge trygg och 
effektiv utskrivning från sjukhus. Syfte är att skapa en samman-
hållen vårdkedja för patienter som har insatser från både Region 
Skåne och kommunen.
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Miljönämnd

Ansvarsområde: 

Miljönämnden ansvarar för 
uppgifter inom miljö- och  
hälsoskyddsområdet, 
sjökalkning, miljöskydds- 
program samt tillsyn enligt 
tobakslagen. I samråd med 
kommunstyrelsen ansvarar 
nämnden även för miljöstrate-
giska frågor, hållbar utveckling 
samt för energieffektivisering 
och klimatanpassning.

FN:s globala hållbarhetsmål kan hjälpa oss 
att höja blicken från vardagsproblemen till 
de utmaningar vi har att hantera för att ge 
våra barn och barnbarn en möjlighet till god 
livskvalitet. Samtliga verksamhetsområden 
som miljökontoret arbetar med bidrar till de 
globala målen.

Året som gått
Miljöhandlingsplan 2017-2018
Det miljöstrategiska arbetet har börjat 
rendera i ett antal viktiga styrdokument 
och handlingsplaner. På senvåren antogs en 
handlingsplan för Miljöåtgärder i Hässle-
holms kommunkoncern 2017-2018 och 
under hösten drev miljönämnden på för 
att få till ett bredare hållbarhetstänk utifrån 
FN:s globala mål Agenda 2030.

Hushållande av naturresurser
Att värna om ändliga resurser och ifråga-
sätta behovet av brytning av nytt material, 
till exempel naturgrus står i ena vågskålen. I 
den andra vilken kvalitet det är på uppkom-
na massor vid väg- och husbygge, nedlägg-
ning av kablar eller fräsning av asfalterade 
vägar. Entreprenörer erbjuder ibland gratis 
leverans av massor utan att tala om att det 

Vi vill lokalisera de globala Agenda 2030-målen

”Vi är den första generatio-
nen som kan utrota fattig-
domen, och den sista som 
kan bekämpa klimatföränd-
ringarna”

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

”Finjasjön är ett bra exem-
pel på lyckad sjörestaure-
ring trots att långsiktiga 
framgångar ibland döljs av 
tillfälliga bakslag. Det gäller 
att hålla ut”

Miljöminister Karolina Skog

- +

Företagande Ekonomi

- +

- +

Arbete Omsorg

- +

Måluppfyllelse

- +

Varumärke

Regionrådet Dolores Öhman och miljöministern Karolina Skog flankerar en stolt miljöchef. Miljöministern ser 
Finjasjöns restaurering som ett nationellt intresse. Foto: Liselotte Persson, Frilagt Hässleholm 

krävs undersökning och en anmälan till 
miljökontoret som bedömer lämpligheten 
av åtgärden. 

Rökning i tidiga år
All forskning visar vikten av att förhindra 
ungdomar från att börja röka i tidiga år. 
Miljökontoret arbetar såväl med att kont-
rollera tobaksförsäljare så att försäljning 
inte sker till minderåriga, som att kont-
rollera att barn- och utbildningsnämnden 
anstränger sig för att beivra tobaksbruk på 
skolgårdarna.

Miljöministern fördjupade  
sig i Finjasjön
Miljöminister Karolina Skog gjorde även 
2017 ett höstbesök i Hässleholm, denna 
gång var målet att få fördjupade kunskaper 
i hur kommunens långsiktiga arbete med att 
skapa en friskare sjö utvecklats och breddats 
med en mångfald av åtgärder. Reduktionsfis-
ket, sommardämningen och Magle våtmark 
mötte stort intresse. Enligt miljöministern 
är Finjasjön ett bra exempel på lyckad sjö-
restaurering trots att långsiktiga framgångar 
ibland döljs av tillfälliga bakslag. Miljömi-
nistern pekade från Trädhusets altan ut ett 
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VERKSAMHETSMÅTT 2017 2016

Antal inkomna ärenden 2 511 2 397

 - varav anmälan om värmepump 84 80

 - varav tillstånd till enskilt avlopp 219 215

Antal inkomna klagomål 193 196

 - varav om livsmedel 32 32

 - varav om bostad 24 36

 - varav om buller 7 9

 - varav om vedeldning 4 6

Antal tillsynsobjekt med fast årsavgift

 - i livsmedelsbranschen 444 434

 - miljöfarlig verksamhet (industrier, lantbruk med 

mera) 269 258

 - tobaksförsäljning 45 45

lämpligt, för tillfället översvämmat markområde, som vore lämpligt 
att söka det nyinförda våtmarksstödet för.

Ecos 2
På den administrativa sidan pågår ett omfattande och tidskrävande 
projekt kring uppgraderingen av ärendehanteringssystemet till  
Ecos 2. Arbetet med registervård, tester, avtal och andra förbere-
delser är intensivt inför driftsättningen i början av 2018. Projektet 
omfattar även e-arkiv och ett digitalt ärendeflöde. Arbetsrutiner och 
processer behöver arbetas om för att passa ett helt nytt arbetssätt.

Måluppfyllelse 
God medborgardialog
Miljökontorets webbsidor blir allt viktigare som informationskälla och 
målsättningen är att informationen på webben ska vara professionell, 
relevant och aktuell. Under rubrikerna ”Nu är det rätt tid att mäta ra-
don” och ”Elda smartare - tänd från toppen” har miljökontoret under 
året gjort riktade informationskampanjer kring radon och vedeldning. 
Även information om solceller har varit efterfrågad och en solcellsföre-
läsning drog fullsatt aula på Norra Station.

Växande och innovativt näringsliv
Miljönämndens mål är att genom god företagsservice få företa-
gen att känna tilltro till miljökontorets kontroll och uppleva den 
meningsfull. Miljökontoret har under året haft dialogmöten med 
livsmedelsverksamheter, avloppsentreprenörer, lantbrukare samt 
föreståndare för golfbanor. Webbsidorna har kompletterats med 
information om egenkontroll för miljöfarlig verksamhet. 

Människan
Under året har barn och ungas inom- och utomhusmiljöer gran-
skats utifrån den vägledning miljönämnden antagit. Miljökontoret 
har gjort tillsynsbesök på samtliga 56 förskolor för att kontrollera 
att ytorna är tillräckliga för att alla barn ska få utlopp för rörelse 
och upptäckarglädje och att de inte utsätts för lukt- och bullerstör-
ningar. 

Årets resultat
Sammantaget för miljönämndens verksamhetsområden visas ett  
underskott på 50,1 tkr. Investeringsvolymen för 2017 är i paritet 
med budget. Investeringen som gjorts under året avser införskaff-
ning av digitalt mellanarkiv AGS.

Drift -0,1 mnkr
Resultatet för tillsynsverksamheten under 2017 är något sämre än 
budget. Intäkterna för livsmedels- och miljötillsyn är överlag lägre 
än förväntat. Detta uppvägs till viss del av att även personalkost-
naderna varit något lägre än förväntat, främst på grund av en del 
oplanerad frånvaro hos personalen. 
 
Kalkningsverksamhetens nettokostnader har blivit högre än vad 
som budgeterats, främsta orsaken till detta är den regniga hösten 
och vintern 2017. 

Kostnaderna för miljönämnden har däremot inte uppgått till det 
budgeterade. Detta beror främst på minskade arvodeskostnader 

till en följd av låg närvarograd hos ledamöter och ersättare vid 
miljönämndens sammanträden men också på att miljönämndssam-
manträdet i november ställdes in.

Förberedelserna inför uppgraderingen av ärendehanteringssystemet 
ECOS samt införandet av AGS har tagit en hel del tid i anspråk för 
flera av medarbetarna på miljökontoret, skarpt drift är planerad till 
början av 2018.

Utveckling på sikt
Livskvalitet
Visionen att skapa en utvecklingsstrategi som bygger på Agenda 2030 
och med folkhälsa och miljö som grund har mottagits väldigt positivt 
av tjänstepersoner och förtroendevalda. För att nå framgång krävs ett 
helhjärtat engagemang av nyckelpersoner i förvaltningarna och bland 
ledande politiker. Under 2018 behöver också miljöhandlingsplanen 
följas upp och få en fortsättning efter 2018, kanske denna gång även 
med långsiktiga miljömål utöver nya åtgärder. 

Förorenade områden
Efter att i många år ha identifierat fler och fler förorenade 
områden så börjar det hända saker även på åtgärdssidan. De två 
högst prioriterade saneringsobjekten, där det bedrivits impregne-
ringsverksamhet, Björstorp och Kärråkra har nu kommit in i en 
åtgärdsutredningsfas.

Effektiv och rättssäker tillsyn
Ytterligare en statlig utredning, ”Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn 
präglad av ansvar, respekt och enkelhet” påtalar vikten av att kommunal 
myndighetsutövning ska vara effektiv, tillgänglig och likvärdig för 
att kunna få fortsätta utöva det i grunden statliga uppdraget att be-
driva tillsyn. Utredningen bedömer att en lokal tillsynsorganisation 
bör ha en samlad tillsyn av såväl miljö och hälsa- som livsmedel 
och bestå av minst tolv inspektörer. Miljökontoret känner sig väl 
rustade att matcha detta. 
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2017 2016 2015 2014 2013

Invånarantal Hässleholms kommun den 31/12 52 003 51 667 51 048 50 565 50 227

Utdebitering Totalt 33,04 33,17 33,11 33,09 32,34

Hässleholms kommun 20,96 21,06 21,06 21,06 20,61

Region Skåne (Landstinget) 10,69 10,69 10,69 10,69 10,39

Kyrkoavgift (vägd) 1,36 1,39 1,33 1,31 1,31

Stiftsavgift 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Personal* Antal tillsvidareanställda 4 425 4 378 4 110 3 940 3 941

Antal tidsbegränsat anställda (exkl. timanst) 603 633 556 911 758

Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 4 012 3 955 3 549 3 378 3 361

Antal årsarbetare (tidsbegränsat anställda exkl. timanst) 519 536 466 776 629

Antal årsarbetare per 1 000 invånare 77 76 70 67 67

Resultaträkning Verksamhetens nettokostnader, mnkr 2 871 2 732 2 616 2 516 2 408

Verksamhetens nettokostnader per invånare, kr 55 199 52 868 51 238 49 756 47 950

Skatteintäkter inkl gen.statsb, mnkr 2 865 2 764 2 573 2 484 2 408

Verksamhetens nettokostnader i förhållande till 

skatteintäkterna, %

100 99 102 101 100

Finansnetto, mnkr 65 58 71 44 32

Årets resultat, mnkr 59 90 28 12 31

Nämndernas budgetavvikelse, mnkr -61 -14 -33 16 -11

Årets resultat med hänsyn till pensionsförpliktelser i 

ansvarsförbindelser, mnkr

85 129 83 63 -33

Investeringar Bruttoinvesteringar, mnkr 369 323 233 150 173

Nettoinvesteringar, mnkr 328 314 232 148 170

Nämndernas budgetavvikelse, mnkr +50 +73 +93 +149 +166

Balansräkning Tillgångar, mnkr 3 832 3 653 3 333 3 142 2 961

Tillgångar per invånare, kr 73 682 70 708 65 295 62 142 58 960

Låneskuld, mnkr 686 704 496 310 248

Låneskuld per invånare, kr 13 188 13 622 9 771 6 182 4 993

Pensionskapital, mnkr 999 969 949 902 865

Pensionsåtagande (inkl ansv.förbind.), mnkr 993 1 018 1 057 1 112 1 163

Soliditet, % 62 64 67 70 74

Soliditet (inkl. pensionsförpl.), % 36 36 35 35 35

Koncernen Årets resultat, mnkr 98 116 60 38 76

Rörelsekapital, mnkr 647 779 653 605 598

Låneskuld, mnkr 1 984 1 894 1 614 1 493 1 451

Soliditet, % 48 49 51 51 53

Soliditet (inkl. pensionsförpl.), % 31 30 50 29 28

5 år i sammandrag

*) Fram till och med 2015 har de personer som varit tjänstlediga från sin tillsvidareanställning i kommunen samtidigt som de arbetat på en tidsbegränsad anställning redovisats i statis-
tiken som både tillsvidareanställd och tidsbegränsat anställd. Från och med 2016 redovisas de personer endast som tillsvidareanställda. Från och med 2016 ingår inte räddningstjänstens 
medarbetare som tillhör RiB-avtal bland de tillsvidareanställda.

Ekonomisk redovisning
5 år i sammandrag

- 5 år i sammandrag
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Driftredovisning mnkr Budget Avvikelse Redovisning Redovisning
Nämnd/förvaltning 2017 2017 2017 2016

Kommunstyrelse -225,1 -7,8 -232,9 -215,0

  - Kommunledningskontor -121,9 -8,3 -130,2 -117,7

  - Arbetsmarknad och kompetensutveckling -65,3 0,1 -65,2 -60,2

  - Räddningstjänst -37,9 0,5 -37,5 -37,1

Teknisk nämnd -95,8 3,1 -92,7 -100,9

Revision -1,9 0,0 -1,9 -1,8

Byggnadsnämnd -23,8 1,7 -22,1 -19,3

Fritidsnämnd -69,0 1,1 -67,9 -65,1

Kulturnämnd -47,2 0,2 -47,1 -46,6

Barn- och utbildningsnämnd -1165,9 -59,9 -1225,8 -1 152,6

Socialnämnd -183,5 -3,1 -186,6 -168,9

Omsorgsnämnd -958,6 4,4 -954,2 -926,2

Miljönämnd -8,8 -0,1 -8,8 -8,4

Summa verksamheter -2 779,6 -60,5 -2 840,1 -2 704,8
Finansförvaltning 2 841,9 57,5 2 899,4 2 794,8

Totalt 62,3 -3,02 59,31 89,9

1)  = Årets resultat, dvs förändringen av eget kapital

2)  = Driftbudgetens avvikelse

Investeringsredovisning mnkr Budget Avvikelse Redovisning Redovisning
Nämnd/förvaltning 2017 2017 2017 2016

Kommunstyrelse -153,3 3,2 -150,0 -105,0

  - Kommunledningskontor -148,2 1,1 -147,0 -103,6

  - Arbetsmarknad och kompetensutveckling -0,3 0,0 -0,3 -0,3

  - Räddningstjänst -4,8 2,1 -2,7 -1,1

Teknisk nämnd -231,8 43,5 -188,4 -188,5

Byggnadsnämnd -1,4 0,6 -0,8 -1,5

Fritidsnämnd -1,4 0,9 -0,4 -0,4

Kulturnämnd -2,0 0,1 -1,9 -1,5

Barn- och utbildningsnämnd -10,3 1,8 -8,5 -13,1

Socialnämnd -0,5 -0,1 -0,6 -2,9

Omsorgsnämnd -4,8 0,2 -4,5 -4,4

Miljönämnd -0,1 0,0 -0,1 -0,1

Totalt -405,5 50,3 -355,33 -317,23

 - varav bruttoinvesteringar -405,5 36,9 -368,7 -322,6

 - varav försäljning av anläggningstillgångar 0 13,9 13,9 5,8

 - varav förvärv bostadsrätt 0 -0,5 -0,5 -0,4

Förutbetalda investeringsinkomster (skuldbokförda)

Kommunstyrelse 71,6 -54,3 17,3 8,4

  - Kommunledningskontor 71,6 -54,3 17,3 8,4

Teknisk nämnd 0,0 23,2 23,2 0,4

Byggnadsnämnd 0,0 0,1 0,1 0,0

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 0,3 0,3 0,0

Totalt 71,6 -30,7 40,9 8,8

Nettoinvesteringar (bruttoinvesteringar-förutbetalda 
investeringsinkomster) -333,9 6,2 -327,8 -313,8

3)  = Investeringsbudgetens utfall
Specifikation till investeringsredovisningen framgår av bilaga till årsredovisningen

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

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 
SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2 
och redovisas som kortfristig fordran respektive kortfristig skuld 
beroende på utfallet. 

Tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen
Under 2015 erhöll kommunen 69,7 mnkr i statsbidrag avseende 
tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen. 
Kommunen har i enlighet med RKR’s rekommendation periodise-
rat inkomsten med en trettondel per månad från och med decem-
ber 2015 till och med december 2016.

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

Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det är sannolikt 
att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen 
kommer att tillfalla kommunen. De eventuella utgifter som upp-
kommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas från och 
med 2016 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland lång-
fristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandepe-
riod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda 
värdet. Från och med 2017 tas även investeringsbidrag upp som en 
förutbetald intäkt. 

Utdelningar redovisas när rätten att få utdelning bedöms som 
säker. 

Avskrivningar
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs med linjär avskriv-
ning efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Avskriv-
ning påbörjas månaden efter anskaffning eller färdigställandet. 
Komponentavskrivning tillämpas från och med år 2016 för in-
vesteringar som aktiverats under 2016. Om investeringen uppgår 
till högst 1 mnkr läggs värdet på huvudkomponenten. Vid belopp 
däröver beaktas eventuell fördelning på olika delkomponenter. 
I samband med övergången till komponentavskrivning har cirka 
hälften av kommunens fastighetsunderhåll på 33 mnkr förts över 
från drift till investering.

Avskrivningstider
Markanläggningar 10-40 år

Byggnader 10-100 år

Maskiner och inventarier 5-10 år

Datorer 3-5 år

Mark, Konst Ingen

Tillämpade redovisningsprinciper

”Anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar och 
investeringsbidrag periodiseras över tillgångens 
nyttjandeperiod”

- Redovisningsprinciper

Ekonomisk redovisning
Tillämpade redovisningsprinciper

Lånekostnader i samband med investering
Lånekostnader under byggtid aktiveras inte utan kostnadsförs enligt 
huvudmetoden. Lånekostnaden belastar därmed resultatet för 
aktuell period.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer direkt i 
resultaträkningen på en egen rad och specificeras i den not som berörs.
Som jämförelsestörande poster betraktas poster som sällan förekom-
mer och som uppgår till väsentligt belopp. 

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet  
med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. Anslutningsavgifter, gatukostnadsersättningar och investe-
ringsbidrag periodiseras över tillgångens nyttjandeperiod. Inventa-
rieinköp större än ett halvt basbelopp och en nyttjandeperiod på 
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång.

Leasing
Finansiella leasingavtal bedöms enligt rekommendation 13.2 från 
RKR med undantag av att annuitetsavskrivning tillämpas av prak-
tiska skäl. Övriga leasingavtal klassas som operationell leasing och 
redovisas som ansvarsförbindelse.

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

Exploateringsfastigheter
Kommunens exploateringsmark säkerställdes utifrån kartdatabasen 
2005, varvid en försiktig och enhetlig värdering gjordes. Därefter har 
kommunens markinnehav löpande stämts av mot kartdatabasen.

Finansiella tillgångar och skulder
Kommunens pensionsmedel är klassificerade som omsättningstill-
gång. Pensionsmedlens förvaltning regleras i av fullmäktige antagna 
regler KF §135/2013. Värderingen sker portföljsvis till det lägsta av 
marknadsvärde och anskaffningsvärde.

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

Enligt RKR:s rekommendation 20 Redovisning av finansiella 
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”Förpliktelser för pensionsåtaganden 
för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS17”

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

tillgångar och finansiella skulder, ska en skuld klassificeras som kort-
fristig när den förfaller till betalning inom tolv månader räknat från 
balansdagen eller förväntas bli betald inom det normala förloppet 
av kommunens verksamhetscykel. Alla övriga skulder ska klassifi-
ceras som långfristiga. Avsteg sker från RKR:s rekommendation 20 
genom att avsikten att förlänga eller förnya ett lån med en formell 
löptid kortare än ett år beaktas som långfristig, eftersom lånevolymen 
i verkligheten är att betrakta som långfristig utifrån kommunens 
finansieringsbudget.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS17. Kommunens pensionsåtaganden redovisas 
enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pensionsför-
måner intjänade till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. 

Det samlade pensionsåtagandet inklusive löneskatt återfinns i 
balansräkningen under rubrikerna avsättning för pensioner, kortfristiga 
skulder samt ansvarförbindelse. 

Under avsättning redovisas visstids-, garanti och efterlevandepen-
sioner samt pensioner som inte ingår i det nya pensionssystemet. Viss-
tidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som 

avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar och 
innan dess som ansvarsförbindelse. Ålderspension till förtroendevalda 
enligt OPF-KL redovisas som en avsättning.

Som kortfristig skuld redovisas de pensioner som intjänats av de 
anställda under året, men som utbetalas året efter till de anställdas valda 
pensionsförvaltare. 

Utbetalningar av pensionsförmåner intjänade till och med 1997 
redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner som 
intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår alla bolag där kommunen har ett äga-
rinflytande på minst 50 procent. Under 2016 har inkråmet i Hässleholm 
Teknik AB förvärvats och flyttats över till kommunen. Även aktierna i 
Hessleholm Bredband Network AB har förvärvats per 1 juli 2016 och 
det huvudsakliga inkråmet förts över till kommunen. Bolaget likvideras 
så snart det går med hänsyn till juridiska processer.

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det egna 
kapital som förvärvats vid anskaffningstillfället eliminerats. Proportionell 
konsolidering betyder att endast ägda andelar medräknas. I eget kapital 
inräknas 78 procent av bolagens obeskattade reserver, medan resteran-
de 22 procent benämns uppskjuten skatt. Koncerninterna poster har 
eliminerats. Kommunens redovisningsprinciper har varit vägledande vid 
konsolideringen, men marginella skillnader finns som inte korrigerats. 
Exempelvis infördes K3-regelverket för de kommunala bolagen från 
och med 2014. Dessa skillnader bedöms dock inte ha någon väsentlig 
betydelse för bedömningen av koncernens ekonomi.
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Noter Budget
Budget-

avvikelse
Kommun

2017
Kommun

2016
Koncern

2017
Koncern

2016
Verksamhetens intäkter 1 636,1 97,9 734,0 738,6 1 140,1 1 131,6
Verksamhetens kostnader 2 -3 293,4 -180,3 -3 473,7 -3 346,5 -3 700,2 -3 568,1
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1
Avskrivningar 3 -142,5 11,7 -130,8 -123,6 -223,4 -211,5
Verksamhetens nettokostnader -2 799,9 -70,6 -2 870,5 -2 731,5 -2 783,6 -2 651,1

Skatteintäkter 4 2 047,5 14,5 2 062,0 1 966,5 2 062,0 1 966,5
Generella statsbidrag och utjämning 5 795,5 7,4 802,9 797,2 802,9 797,2
Resultat efter skatteintäkter                                              
och generella statsbidrag

43,1 -48,8 -5,7 32,1 81,2 112,6

Finansiella intäkter 6 32,8 42,5 75,3 56,1 63,5 36,4
Finansiella kostnader 7 -13,6 6,1 -7,5 -9,6 -29,4 -33,4
Jämförelsestörande poster 6, 7 0,0 -2,8 -2,8 11,3 -2,8 11,3
Resultat före extraordinära poster 62,3 -3,0 59,3 89,9 112,6 126,9

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5 -5,9
Förändring uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 -5,3
Årets resultat: förändring av eget kapital 62,3 -3,0 59,3 89,9 97,7 115,6

Resultaträkning mnkr

Balansräkning mnkr Noter
Kommun

2017
Kommun

2016
Koncern

2017
Koncern

2016
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 8 10,2 10,7 12,1 12,5
Mark, byggnader och tekniska anläggningar  9 1 925,7 1 814,6 2 994,8 2 775,0
Maskiner och inventarier 10 417,7 290,8 1 293,7 1 117,3
Finansiella leasingavtal  12 5,3 4,2 5,3 4,2
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13-14 117,6 114,7 79,0 69,1
Summa anläggningstillgångar 2 476,5 2 235,0 4 384,9 3 978,1

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 15 43,2 45,6 43,2 45,6

Förråd 16 0,2 0,2 8,9 7,5
Exploateringsfastigheter  17 3,9 13,0 3,9 13,0
Kortfristiga fordringar 18 235,7 283,8 293,5 325,9
Kapitalförvaltning, pensionsmedel 19 998,5 969,2 998,5 969,2
Kassa och bank 20 73,7 106,6 101,4 112,4
Summa omsättningstillgångar 1 312,0 1 372,7 1 406,2 1 427,8
SUMMA TILLGÅNGAR 3 831,7 3 653,3 5 834,3 5 451,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Årets resultat 59,3 89,9 97,7 115,6
Resultatutjämningsreserv 105,8 105,8 105,8 105,8
Övrigt eget kapital 2 222,4 2 132,4 2 572,5 2 456,8
Summa eget kapital 21 2 387,4 2 328,2 2 776,0 2 678,2

Avsättningar för pensioner 22 86,2 81,1 86,2 81,1
Uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 71,4 62,1
Avsättning för övriga ändamål 23 4,5 1,9 43,3 39,6
Summa avsättningar 90,7 82,9 200,9 182,7

Långfristiga skulder 24 762,3 714,4 2 098,1 1 942,0
Kortfristiga  skulder 25 591,3 527,8 759,2 648,5
Summa skulder 1 353,5 1 242,1 2 857,4 2 590,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 831,7 3 653,3 5 834,3 5 451,5

Ansvarsförbindelser 2017 2016 2017 2016
Borgensförbindelser 26 1 535,1 1 393,6 6,7 6,8
Pensionsförpliktelser före 1998 27 992,6 1 018,4 992,6 1 018,4
Operationell leasing 28 936,3 928,7 273,4 331,0
Överenskommelse om medfinansiering dubbelspår Hässleholm-Kristianstad 25,0 0,0 25,0 0,0

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning/Balansräkning
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Kassaflödesanalys mnkr

Ekonomisk redovisning
Kassaflödesanalys

Noter Budget
Budget- 

avvikelse
Kommun

2017
Kommun

2016
Koncern

2017
Koncern

2016
Den löpande verksamheten
Årets resultat 62,3 -3,0 59,3 89,9 97,7 115,6
Justering för av- och upp/nedskrivningar 3 142,5 -11,7 130,8 123,6 223,4 211,5
Justering för upplösning av bidrag till statlig 
infrastruktur

15 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4

Justering för reavinster 1 0,0 -13,6 -13,6 -4,6 -12,1 -3,6
Justering för reaförluster 2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0
Justering för övriga ej likv påv poster 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -12,5
Justering för värdereglering av finansiella 
anläggningstillgångar

14 0,0 1,7 1,7 3,1 1,7 3,1

Justering för avsättning för pensioner 22 9,5 -4,4 5,1 1,0 5,1 1,0
Justering för avsättning för övriga ändamål 23 0,0 3,6 3,6 1,9 3,6 1,9
Skatteutbetalningar utöver skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3
Just. uppskjuten skatteskuld 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 5,3
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

216,7 -27,2 189,4 217,3 328,1 323,5

Ökning (-) / minskning (+) av förvaltade 
pensionstillgångar

19 3,0 -32,4 -29,4 -20,0 -29,4 -20,0

Ökning (-) / minskning (+) förråd och 
exploateringsfastigheter

16-17 0,0 9,0 9,0 12,7 7,6 13,2

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 18 1,8 46,2 48,1 -92,4 32,4 -82,0
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 25 27,8 36,6 64,3 11,7 110,7 -6,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 249,3 32,2 281,5 129,3 449,4 227,9

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 -0,1 -0,1 -11,1 -0,7 -11,5
Investering i materiella anläggningstillgångar 9-10 -405,5 37,0 -368,6 -312,1 -618,9 -506,2
Omklassificering omsättningstillgång/
anläggningstillgång

9-10 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

Omklassificering av periodiserad 
anslutningavgift, fiber

9-10 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

Investeringsinkomster, materiella 
anläggningstillgångar

9-10 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 0,0 13,9 13,9 5,8 14,1 23,6
Förändring av finansiella leasingavtal 12 0,0 -1,1 -1,1 -0,2 -1,1 -0,2
Investering i finansiella tillgångar 14 0,0 -0,5 -0,5 -5,4 -4,8 -3,3
Försäljning av finansiella tillgångar 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -405,5 49,2 -356,4 -322,5 -611,4 -497,1

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 24 0,0 0,0 0,0 208,0 144,3 301,7
Amortering av lån 24 -15,0 -3,0 -18,0 0,0 -54,3 -10,6
Förändring leasingskuld 24 0,0 1,6 1,6 -1,3 1,6 -0,5
Ökning (+) av långfristiga skulder 24 71,6 -7,8 63,8 8,8 64,5 5,1
Minskning (-) av långfristiga skulder 24 -4,4 4,1 -0,3 0,0 0,0 0,0
Ökning (-) av långfristiga fordringar 13 0,0 -9,3 -9,3 -5,0 -9,3 -5,0
Minskning (+) av långfristiga fordringar 13 0,0 5,1 5,1 8,7 5,1 9,5
Minskning av avsättningar p g a utbetalningar 23 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -0,9 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52,2 -10,1 42,1 219,3 151,1 300,3

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

Årets kassaflöde -104,0 71,2 -32,9 26,1 -10,9 31,1
Likvida medel vid årets början 106,6 0,0 106,6 80,5 112,4 81,2
Likvida medel vid årets slut 2,5 71,2 73,7 106,6 101,4 112,4
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8. Immateriella anläggningstillgångar

mnkr 2017 2016 Förändr.
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 11,1 0,0 11,1
Årets Investeringar 0,1 11,1 -11,0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

11,2 11,1 0,1

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar -0,3 0,0 -0,3
Årets avskrivningar -0,7 -0,3 -0,3
Utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

-1,0 -0,3 -0,7

Summa 10,2 10,7 -0,6

1. Verksamhetens intäkter   

mnkr 2017 2016 Förändr.
Barnomsorgsavgifter 37,3 34,9 2,4
Äldreomsorgsavgifter 57,3 56,3 1,0
Övriga taxor och avgifter 70,2 61,6 8,7
Hyror och arrenden 61,7 61,9 -0,2
Bidrag 385,5 412,1 -26,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 82,1 79,4 2,7
Reavinster 13,9 4,6 9,3
Övriga intäkter 26,1 27,9 -1,8
Summa 734,0 738,6 -4,6

6. Finansiella intäkter

mnkr 2017 2016 Förändr.
Räntor på likvida medel 0,0 0,0 0,0
Räntor på lån till dotterbolag 0,2 0,2 0,0
Aktieutdelning från dotterbolag 6,1 6,0 0,1
Borgensavgifter från dotterbolag 7,2 6,5 0,7
Kommuninvest, vinstutdelning 2,7 3,0 -0,2
Övrig finansiell intäkt 0,3 0,2 0,1
Avkastning pensionskapitalförvaltning 

exklusive återföring

58,7 40,2 18,5

Delsumma 75,3 56,1 19,2
Återföring pensionskapital 

(jämförelsestörande post)

0,0 3,9 -3,9

Likvidering av Hässleholm Teknik AB 0,0 7,5 -7,5
(jämförelsestörande post)
Delsumma jämförelsestörande poster 0,0 11,3 -11,3
Summa 75,3 67,4 7,8

7. Finansiella kostnader   

mnkr 2017 2016 Förändr.
Räntor på banklån 0,0 -2,7 -2,7
Räntor på lån från dotterbolagen -0,6 0,3 0,9
Ränta på pensionsavsättning -2,6 -0,9 1,7
Förvaltararvode pensionskapitalförvaltning -2,3 -2,8 -0,5
Övrig finansiell kostnad -0,2 -0,3 -0,1
Nedskrivning aktier Hessleholm Network 

Bredband AB 

-1,7 -3,1 -1,4

Nedskrivning pensionskapital 0,0 -7,2 -7,2
Delsumma -7,5 -9,6 -2,1
Nedskrivning pensionskapital 

(jämförelsestörande post)

-2,8 0,0 2,8

Summa -10,3 -9,6 -1,4

5. Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

mnkr 2017 2016 Förändr.
Inkomstutjämningsbidrag/avgift 620,3 608,9 11,3
Kostnadsutjämningbidrag/avgift -6,1 -8,5 2,4
Regleringsbidrag/avgift -0,5 -1,7 1,2
Generellt statsbidrag 44,8 64,3 -19,6
LSS-utjämningsbidrag/avgift 53,0 44,2 8,8
Kommunal fastighetsavgift 91,4 89,9 1,4
Summa 802,9 797,2 5,7

2. Verksamhetens kostnader   

mnkr 2017 2016 Förändr.
Löner och sociala avgifter enligt lag och avtal -2 205,5 -2 090,6 114,9
Pensionskostnader -184,6 -166,3 18,3
Lokal- och markhyror -134,1 -131,8 2,2
Bränsle, energi och vatten -58,7 -57,8 0,9
Material och förbrukningsinventarier -103,6 -111,5 -7,9
Köp av huvudverksamhet -415,7 -428,2 -12,5
Lämnade bidrag -104,3 -100,8 3,5
Reaförluster -0,2 0,0 0,2
Övriga kostnader -267,0 -259,5 7,5
Summa -3 473,7 -3 346,5 127,2

3. Avskrivningar   

mnkr 2017 2016 Förändr.
Immateriella anläggningar -0,7 -0,3 0,3
Fastigheter och anläggningar -77,9 -73,6 4,3
Maskiner och inventarier -51,8 -43,2 8,6
Återföring av nedskrivning av 

anläggningstillgångar

0,0 0,0 0,0

Nedskrivning anläggningstillgångar -0,5 -6,5 -6,0
Summa -130,8 -123,6 7,3

4. Skatteintäkter   

mnkr 2017 2016 Förändr.
Preliminär kommunalskatt 2 069,7 1 974,8 94,9
Prognos slutavräkn. innevarande år -10,5 -10,5 0,0
Justering av slutavräkning föregående år 

jämfört med prognos

2,7 2,1 0,6

Summa 2 062,0 1 966,5 95,5

Interna intäkter är eliminerade.

Interna kostnader är eliminerade.   

Nedskrivning 2016 för fastigheten Bjärnums skola på grund av sanering, 5,5 mnkr. 

Av de totalt 69,7 mnkr som kommunen erhöll i tillfälligt stöd med anledning av 

flyktingsituationen bokades 12/13-delar, det vill säga 64,3 mnkr, på 2016 och 

redovisades som ett generellt statsbidrag 2016.

Ekonomisk redovisning
Kommunens noter
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12. Finansiella leasingavtal

mnkr 2017 2016 Förändr.
Anskaffningsvärde 16,1 13,6 2,4
Ackumulerade annuitetsavskrivningar -10,8 -9,4 -1,3
Summa 5,3 4,2 1,1
 - varav förfall inom 1 år 1,2 2,5 -1,3
 - varav förfall 1-5 år 4,1 1,7 2,4

13. Övriga långfristiga fordringar

mnkr 2017 2016 Förändr.
Kommuninvest förlagslån 8,6 8,6 0,0
Tyringe Multiarena AB: Kommunens insats på 5 
mnkr 2016 och 2,95 mnkr 2017 har reglerats vid 
köpet av bolagets inkråm

0,0 5,0 -5,0

Multiarenan: Avlyft investeringsmoms i bolaget 

som ska jämkas under 10 år och återfås i

9,3 0,0 9,3

kommunernas momssystem
Övriga långfristiga fordringar 0,6 0,7 -0,1
Summa 18,4 14,3 4,1

10. Maskiner och inventarier

mnkr 2017 2016 Förändr.
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 836,3 686,4 149,9
Investeringar 178,8 150,1 28,7
Försäljningar 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar -0,1 -0,3 0,1
Realisationsvinst 0,0 0,0 0,0
Realisationsförlust 0,0 0,0 0,0
Omklassificeringar periodisering 

anslutningsavgift fiber

0,0 0,1 -0,1

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

1 014,9 836,3 178,6

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar -545,5 -502,3 -43,2
Årets avskrivningar -51,7 -43,2 -8,6
Utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

-597,2 -545,5 -51,7

Summa 417,7 290,8 126,9
 - varav maskiner 7,1 4,1 3,0
 - varav inventarier 387,5 262,5 125,0
 - varav bilar och transportmedel 23,0 24,2 -1,2

14. Övriga finansiella anläggningstillgångar

mnkr 2017 2016 Förändr.
Aktiebolag/Andelar
Aktier i Hässleholms Industribyggnads AB /100% 21,0 21,0 0,0
Aktier i Hässlehem AB/100% 2,2 2,2 0,0
Ovillkorat aktieägartillskott till Hässlehem 
AB/100%

46,4 46,4 0,0

Aktier i Hässleholm Miljö AB/100% 10,0 10,0 0,0
Aktier i Hässleholms Vatten AB/100% 10,0 10,0 0,0
Villkorat aktieägartillskott till Hässleholms 
Vatten AB/100%

35,0 35,0 0,0

Aktier i Hessleholm Network Bredband 
AB/100%

10,0 10,0 0,0

Aktier i Kristianstad Airport/7,5% 5,3 5,3 0,0
Aktier i Kommunassurans Syd/3,8% 2,3 2,3 0,0
Aktier i Kommuninvest i Sverige AB/3,7% 45,5 45,5 0,0
Övriga sv aktier/0 % 0,0 0,0 0,0
Summa aktier      187,7 187,7 0,0
Ekonomiska föreningar
Brittedals Kraftverk 0,0 0,0 0,0
Emmaljunga Byggnadsförening upa 0,0 0,0 0,0
Stiftelsen för regional utveckling/18,5% 0,8 0,8 0,0
Summa andelar   0,8 0,8 0,0
Bostadsrätter 1,7 1,2 0,5
Grundfond, Stift. Bjärnumshus/61,0% 0,1 0,1 0,0
Summa övriga poster 1,7 1,3 0,5
Nedskrivning avseende aktieägartillskott 
Hässlehem AB

-46,4 -46,4 0,0

Befarad förlust avseende aktieägartillskott 
Hässleholm Vatten AB

-35,0 -35,0 0,0

Befarad förlust avseende Kristianstad 
Airport 

-4,2 -4,2 0,0

11. Försäljning av materiella anläggningstillgångar

mnkr 2017 2016 Förändr.
Försäljningspris för:
Garnisonen/Finjasjö Park 5,6 0,8 4,8
Röinge 7:3 0,0 1,3 -1,3
Göktytan 9 tryckeri 0,0 1,8 -1,8
Röinge 34:15 Skogsgården 0,0 0,5 -0,5
Hovslagaren 16 0,0 0,7 -0,7
Vattenverket 1 0,4 0,8 -0,4
Ballingslöv 2:20 0,0 0,0 0,0
Vinslöv 4:39, 129:3 Klocka 0,8 0,0 0,8
Del av Vinslöv Boarp 42:1 0,3 0,0 0,3
Del av Vinslöv 129:2 0,0 0,0 0,0
Björnen 4 0,5 0,0 0,5

9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

mnkr 2017 2016 Förändr.
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 3 103,3 2 949,2 154,1
Investeringar 189,8 161,5 28,2
Försäljningar -13,9 -5,8 -8,0
Upp/nedskrivningar -0,4 -6,2 5,8
Realisationsvinst 13,6 4,6 9,0
Realisationsförlust -0,2 0,0 -0,2
Omklassificeringar (se not 17) 0,1 0,0 0,1
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

3 292,3 3 103,3 189,0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar -1 288,7 -1 215,1 -73,6
Årets avskrivningar -77,9 -73,6 -4,3
Utgående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

-1 366,6 -1 288,7 -77,9

Summa 1 925,7 1 814,6 111,1
 - varav verksamhetsfastigheter 1 384,9 1 318,4 66,5
 - varav publika fastigheter 263,8 245,9 17,9
 - varav markreserv 183,0 167,8 15,2
 - varav fastigheter för annan verksamhet 21,6 12,9 8,7
 - varav fastigheter för affärsverksamhet 72,5 69,7 2,8

Industrimark Bjärnum 0,0 0,0 0,0
Brinova 6,3 0,0 6,3
Sörby n skola 25:63 26:2 0,0 0,0 0,0
Garnisonen/Finjasjö Park 0,0 0,0 0,0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 -0,2
Sörby n skola 25:63 26:2 0,0 0,4 -0,4
Garnisonen/Finjasjö Park 0,0 1,2 -1,2
Övriga materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,0
Summa 13,9 5,8 8,0
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15. Bidrag till statlig infrastruktur

mnkr 2017 2016 Förändr.
Pågatåg Skåne Nordost 60,0 60,0 0,0
Ackumulerad upplösning, 25 år -16,8 -14,4 -2,4
Summa 43,2 45,6 -2,4

16. Förråd

mnkr 2017 2016 Förändr.
Hovdala slottsbutik 0,2 0,2 0,0
Summa 0,2 0,2 0,0

17. Exploateringsfastigheter

mnkr 2017 2016 Förändr.
Ingående anskaffningsvärde 13,0 25,6 -12,6
Omklassificeringar-anläggningstillgångar/

omsättningstillgångar    

0,0 0,0 0,0

Årets upparbetade kostnader 2,3 2,7 -0,4
Försäljningar -11,3 -15,3 4,0
Realisationsvinst 0,0 0,0 0,0
Summa 3,9 13,0 -9,0

18. Kortfristiga fordringar

mnkr 2017 2016 Förändr.
Kundfordringar 25,0 33,0 -8,0
Fordringar på staten 101,5 157,5 -56,0
Fordringar på koncernföretagen 0,0 0,0 0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 87,2 73,3 13,9
Mervärdeskattefordringar 20,9 18,8 2,0
Summa 235,7 283,8 -48,1

20. Kassa och bank

mnkr 2017 2016 Förändr.
Kassa 0,0 0,0 0,0
Bank 0,3 0,8 -0,5
Koncernkonto 73,4 105,8 -32,4
Summa 73,7 106,6 -32,9

19. Kapitalförvaltning, pensionsmedel

mnkr 2017 2016 Förändr.
Aktier och aktiefonder 399,2 410,5 -11,3
Räntebärande värdepapper, svenska 529,8 531,9 -2,0
Upplupen obligationsränta samt fordringar/

skulder, ej likviderade värdepapper

3,7 4,9 -1,2

Likvida medel 71,9 25,2 46,7
Jämförelsestörande post
Nedskrivning (räntebärande värdepapper) -6,1 -3,3 -2,8
Summa 998,5 969,2 29,4

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 105,8 mnkr 

som efter kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under lågkonjunktur. Årets 

balanskravsresultat uppgick till 48,2 mnkr. Det finns inget underskott att återställa  

från tidigare år.

Genom en försäkringslösning för Kompletterande ålderspension, Efterlevandepension 

samt Premiebefrielse har den totala redovisade förpliktelsen minskat med 145,6 mnkr. 

I försäkringen finns  överskottsmedel på 8,0 mnkr. Pensioner intjänade till och med 

1997 redovisas som en ansvarsförbindelse enligt kommunala redovisningslagen.  

(Se not 27).

21. Eget kapital

mnkr 2017 2016 Förändr.
Ingående eget kapital 2 328,2 2 238,2 89,9
Årets resultat 59,3 89,9 -30,7
Utgående eget kapital 2 387,4 2 328,2 59,3
 - varav Resultatutjämningsreserv 105,8 105,8 0,0
 - varav Övrigt eget kapital 2 222,4 2 132,4 89,9

22. Avsättningar för pensioner

mnkr 2017 2016 Förändr.
Ingående värde 65,2 64,4 0,8
Nyintjänad pension 4,0 4,4 -0,4
Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,7 0,7 1,0
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,4 0,0 0,4
Pension till efterlevande 0,2 0,1 0,1
Utbetalningar -2,6 -2,5 -0,1
Övrigt 0,3 -2,0 2,3
Avsättning exkl löneskatt 69,3 65,2 4,1
Löneskatt 16,8 15,8 1,0
Summa 86,2 81,1 5,1
 - varav PA-KL pensioner 27,8 29,4 -1,6
 - varav Förmånsbestämd ÅP 0,0 0,0 0,0
 - varav Särskild ålderspension 22,8 20,6 2,3
 - varav Efterlevandepension 0,4 0,3 0,1
 - varav Visstidspensioner 18,2 14,9 3,3
 - varav Särskild löneskatt 16,8 15,8 1,0

Aktualiseringsgrad, % 98 97

Antal visstidsförordnanden
Politiker 6 6
Tjänstemän 0 0

Befarad förlust avseende Stiftelsen för 
regional utveckling

-0,8 -0,8 0,0

Befarad förlust avseende Hessleholm 
Network Bredband AB

-4,7 -3,1 -1,7

Summa befarade förluster -91,1 -89,4 -1,7
Summa 99,2 100,4 -1,2

Kommunen betalade under 2015 in en extra medlemsinsats upp till den högsta 

stadgemässiga insatsnivån (900 kr per invånare) motsvarande 27,2 mnkr, för att 

snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. 

Kommuninvest har per 17-12-31 en bruttosoliditet på 1,8% , vilket väl matchar det 

förslag som EU-kommissionen lagt fr o m 2019. Under 2017 har 2,7 mkr erhållits i 

överskottsutdelning från Kommuninvest.

Kapitalet har avsatts med uttalat syfte att trygga pensionsutbetalningarna på lång 

sikt. Den 31 december 2017 var marknadsvärdet för aktieportföljen högre än det 

bokförda anskaffningsvärdet. För ränteportföljen var marknadsvärdet lägre än 

anskaffningsvärdet och en ytterligare nedskrivning med 2,8 mnkr har gjorts under 

året. Kvarvarande nedskrivning är 6,1 mnkr. Marknadsvärdet för aktieportföljen 

uppgick till 507,7 mnkr och ränteportföljen uppgick till 528,0 mnkr.

Avstämning av bokfört värde mot projektens kvarstående utgifter och inkomster har 

skett. Inga befarade förluster eller konstaterade vinster har redovisats under året.

Fordran på Migrationsverket uppgår till  56,4 mnkr. 2016 uppgick den till 114,8 mnkr. 

 - varav Cliens, aktier och aktiefonder 400,1 411,6 -11,5
 - varav Öhman, räntebärande värdepapper 

svenska

528,1 537,4 -9,3

 - varav kortfr placering, egen förvaltning 70,3 20,2 50,1

Ekonomisk redovisning
Kommunens noter



83Ekonomisk redovisning - Kommunens noter

Inledning
Förvaltningsberättelse

Verksam
hetsberättelse

Ekonom
isk redovisning

23. Avsättningar för övriga ändamål

mnkr 2017 2016 Förändr.
Avsättning för Linagården 2,9 1,9 1,0
Avsättning Qpoolen PCB-sanering 1,7 0,0 1,7
Summa 4,5 1,9 2,6

26. Borgensförbindelser

mnkr 2017 2016 Förändr.
Kommunala företag 1 528,4 1 386,8 141,6
Riksbyggen (brf Gäddastorp) 6,7 6,8 -0,1
Summa 1 535,1 1 393,6 141,5

Linagården har använts som flyktingförläggning men behövs inte längre och är inte 

lämplig för annat kommunalt ändamål under överskådlig tid. Avsättningen avser 

återstående hyra t o m 2020-10-31. 

Simhallen Qpoolen innehåller för mycket PCB och måste saneras. Miljönämnden har gett 

kommunen ett föreläggande med vite på 1 mnkr. Saneringen är planerad  under maj-aug 

2018. Befarat vite och beräknad driftdel på 1 680 tkr har avsatts i bokslutet för 2017.

Kommunen har i mars 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 

för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 288 kommuner och landsting som per 31 december 2017 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har även ingåtts ett 

regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 

vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på 

medlemskommunernas lån och insatskapital. 

Per den 31 december 2017 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 

till 342,5 mdkr och totala tillgångar till 349,2 mdkr. Kommunens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 2 178 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 

2 220 mnkr.

Borgensåtagandet för Kommuninvest i Sverige AB ingår inte i not 26.

24. Långfristiga skulder

mnkr 2017 2016 Förändr.
Banklån med bunden ränta 400,0 300,0 100,0
Banklån med rörlig ränta 110,0 225,0 -115,0
Upplåning av dotterbolag genom koncernkontot 175,8 178,8 -3,0
Summa låneskuld 685,8 703,8 -18,0
Förutbetald gatukostnadsersättning 5,6 0,4 5,2
Resultatförd gatukostnadsersättning 0,0 0,0 0,0
Summa förutbetald 
gatukostnadsersättning

5,6 0,4 5,2

Förutbetald anslutningsavgifter fiber 24,7 8,4 16,3
Resultatförda anslutningsavgifter fiber -0,3 0,0 -0,3
Summa anslutningsavgifter fiber 24,4 8,4 16,0
Förutbetald ersättning för samförläggning 

fiber

1,1 0,0 1,1

Resultatförd ersättning för samförläggning 

fiber

0,0 0,0 0,0

Summa ersättning för samförläggning 
fiber

1,1 0,0 1,1

Förutbetalda investeringsbidrag 18,4 0,0 18,4
Resultatförda investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0
Summa förutbetalda 
investeringsbidrag

18,3 0,0 18,3

Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse: 
Investeringsbidrag som efterskänks med 

1,5 mnkr/år

13,7 0,0 13,7

Multiarenan: Avlyft investeringsmoms 
i bolaget som ska jämkas under 10 år" 9,3 0,0 9,3
Summa övriga långfristiga skulder 22,9 0,0 22,9
Finansiell leasingskuld (förfall inom 1-5 år) 4,1 2,5 1,6
Summa 762,3 715,2 47,1

27. Pensionsförpliktelser före 1998

mnkr 2017 2016 Förändr.
Ingående värde 819,6 850,6 -31,1
Ränte- och basbeloppsuppräkning 24,0 12,0 12,0
Utbetalningar -45,6 -44,5 -1,1
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0
Nyintjänande -0,6 1,1 -1,6
Övrigt 1,4 0,4 1,0
Utgående värde exkl löneskatt 798,8 819,6 -20,8
Löneskatt 193,8 198,8 -5,0
Summa 992,6 1 018,4 -25,8

Aktualiseringsgrad, % 98 97

25. Kortfristiga skulder

mnkr 2017 2016 Förändr.
Finansiell leasingsskuld, kortfristig del 1,2 1,7 -0,5
Leverantörsskulder 99,6 71,9 27,7
Utgående mervärdesskatt 5,0 4,1 0,9
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 34,8 34,0 0,8
Förutbetalda intäkter 67,9 56,7 11,2
 - varav Förutbetalda skatteintäkter 18,3 6,2 12,1
Upplupna kostnader 365,5 341,4 24,1
 - varav Semesterlöneskuld 93,6 90,4 3,2
 - varav Pensionsförmåner, individuell del 99,0 87,6 11,4
 - varav Arbetsgivaravgifter 42,8 42,0 0,8
 - varav Ferielöneskuld, lärare 33,7 31,2 2,5
 - varav Uppl timlöner och löneavvikelser 23,1 23,1 0,0
 - varav Övertidsskuld 7,6 7,2 0,3
 - varav Uppehållslöneskuld 5,3 5,1 0,2
Övriga kortfristiga skulder 17,3 17,2 0,2
Summa 591,3 527,0 64,3

28. Operationell leasing

mnkr 2017 2016 Förändr.
Avtal som förfaller inom 1 år 139,6 128,0 11,6
- varav fordon och inventarier m m 2,7 3,6 -0,9
- varav fastigheter och moduler 136,9 124,4 12,5
Avtal som förfaller mellan 1 och 5 år 411,1 400,2 10,9
- varav fordon och inventarier m m 2,2 3,0 -0,8
- varav fastigheter och moduler 408,9 397,2 11,7
Avtal som förfaller efter 5 år 385,6 400,5 -14,9
- varav fastigheter och moduler 385,6 400,5 -14,9
Summa 936,3 928,7 7,6
Varav fastigheter och moduler 931,4 922,1 9,3
 - därav Hässlehem AB 469,0 446,6 22,4
 - därav Stenvalvet (fd Lönnbacken AB) 99,9 107,5 -7,6
 - därav Ringcentralens Fastighets AB 41,7 48,3 -6,6
 - därav Hässleholms Industribyggnads AB 193,8 189,7 4,1
 - därav Kunskapsporten Hässleholm AB 48,7 57,2 -8,5
 - därav Angela & Krister Norén 10,9 12,0 -1,1
 - därav Norén Fastigheter AB 5,6 8,6 -3,0
 - därav Gruppbostäder i Sverige AB & Co KB 7,6 3,1 4,5
 - därav Brännmästaren AB 0,0 5,5 -5,5
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Budget
2017

Bokslut
2017

Budget-
avvikelse

Bokslut
2016

Investeringsutgifter -105 199 -113 930 -8 731 -54 749
Nettoinvesteringar -105 199 -113 930 -8 731 -54 749

Investeringsredovisning tkr

Budget
2017

Bokslut
2017

Budget-
avvikelse

Bokslut
2016

Verksamhetens  intäkter 13 183 3 164 -10 019 1 536
Verksamhetens  kostnader -2 280 -2 880 -600 -1 567
Avskrivningar -5 419 -3 067 2 352 -1 436
Verksamhetens nettokostnader 5 484 -2 783 -8 267 -1 466

Finansiella  kostnader -1 305 -193 1 112 -531
Nedskrivning Hessleholm Network 0 -1 670 -1 670 -3 077
Resultat efter finansnetto 4 179 -4 646 -8 825 -5 074

Skattekostnader 0 0 0 0
Årets resultat: förändring av eget kapital 4 179 -4 646 -8 825 -5 074

Resultaträkning tkr

Budget
2017

Bokslut
2017

Budget-
avvikelse

Bokslut
2016

Resultat efter finansnetto 4 179 -4 646 -8 825 -5 074
Justering för av-/nedskrivningar 5 419 4 737 -682 4 513
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 9 598 91 -9 507 -561

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 -11 080
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -105 199 -113 930 -8 731 -54 749
Omklassificering periodisering anslutningsavgift 0 0 0 -100
Inköp av Hessleholm Network AB 0 0 0 -10 036
Kassaflöde från investeringsverksamheten -105 199 -113 930 -8 731 -75 965

Ökning förutbetalda anslutningsavgifter samt ersättning för samförläggn. 64 423 17 336 -47 086 8 414
Minskning förutbetalda anslutningsavgifter 0 -280 -280 0
Förändring av kortfristiga fordringar 0 -321 -321 -44
Förändring av kortfristiga skulder 0 -287 -287 7 091
Ökning av kommunskulden 31 178 97 390 66 212 61 065
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 95 601 113 839 18 238 76 526
Årets kassaflöde 0 0 0 0

Kassaflödesanalys tkr

Budget
2017

Bokslut
2017

Budget-
avvikelse

Bokslut
2016

Förvärvad Goodwill 10 744 10 072 -671 10 744
Fiberanläggningar 160 345 171 427 11 082 60 565
Kortfristiga fordringar 44 364 321 44
Aktier i Hessleholm Network 6 959 5 289 -1 670 6 959
Summa anläggningstillgångar 178 092 187 153 9 062 78 311
SUMMA TILLGÅNGAR 178 092 187 153 9 062 78 311

Ingående eget kapital -5 074 -5 074 0 0
Periodens resultat 4 179 -4 646 -8 825 -5 074
Summa eget kapital -895 -9 720 -8 825 -5 074

Förutbetalda anslutningsavgifter 72 837 25 470 -47 367 8 414
Kortfristiga skulder 7 091 6 804 -287 7 091
Kommunlån 99 058 164 598 65 540 67 880
Summa skulder 178 986 196 873 17 887 83 385
SUMMA SKULDER OCH  EGET  KAPITAL 178 092 187 153 9 062 78 311

Balansräkning tkr
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Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för permanent innehav.

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

Avsättning
Ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt är osäkra.

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

Eget kapital
Utgör skillnaden mellan tillgångar och avsättningar och skulder.

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

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

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

Internränta
Kalkylmässig räntekostnad (för närvarande 1,75 procent) för det kapital som är bundet i anlägg-
nings- och omsättningstillgångar. Internräntan belastar den verksamhet som använder tillgångarna.

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

Kapitalkostnader
Sammanfattande benämning på avskrivning och internränta.

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

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

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

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

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

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

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

Operationella leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt inte 
överförs på leasetagaren. Finansiella leasingavtal med en avtalstid om högst tre år redovisas dock 
även som operationella avtal. Operationella leasingavtal tas inte upp i balansräkningen, men framti-
da betalningsförpliktelser redovisas som ansvarsförbindelse.

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

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommu-
nens finansiella styrka på kort sikt.

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

Ordlista

1. Verksamhetens intäkter

mnkr 2017 2016 Förändr.
Barnomsorgsavgifter 37,3 34,9 2,4 

Äldreomsorgsavgifter 57,3 56,3 1,0 

Övriga taxor och avgifter 389,4 366,8 22,7 

Hyror och arrenden 159,5 155,9 3,6 

Bidrag 385,5 412,1 -26,6 

Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster

65,8 73,2 -7,4 

Övriga intäkter 19,3 12,7 6,6 

Reavinster 26,1 19,8 6,3 

Summa 1 140,1 1 131,6 8,5 

2. Verksamhetens kostnader

mnkr 2017 2016 Förändr.
Löner och sociala avgifter enligt lag 
och avtal

-2 299,4 -2 180,1 119,3 

Pensionskostnader -191,4 -172,2 19,2 

Lokal- och markhyror -61,2 -60,2 0,9 

Bränsle, energi och vatten -126,2 -148,0 -21,8 

Material och förbrukningsinventarier -138,7 -135,7 3,0 

Köp av huvudverksamhet -419,9 -431,5 -11,6 

Lämnade bidrag -104,3 -100,8 3,5 

Övriga kostnader -92,1 -80,1 12,0 

Reaförluster -267,0 -259,5 7,5 

Summa -3 700,2 -3 568,1 132,1 

24. Långfristiga skulder

mnkr 2017 2016 Förändr.
Banklån med bunden ränta 1 691,2 1 524,4 166,8 

Banklån med rörlig ränta 293,0 369,8 -76,8 

Investeringsersättningar, förutbetalda 109,8 45,3 64,5 

Finansiell leasingskuld (förfall inom 1-5 år) 4,1 2,5 1,6

Summa 2 098,1 1 942,0 156,1

Koncernens noter

Ekonomisk redovisning
Koncernens noter/Ordlista
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Revisionsberättelse för år 2017

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnderna och verksamheten i 
de kommunägda bolagen genom utsedda lekmannarevisorer.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning 
till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, 
intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed  
i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfatt-
ning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Hässleholms 
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamåls- 
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i  
huvudsak har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som full- 
mäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse 
och nämnder, enskilda ledamöter i dessa organ samt förtroende- 
valda i övrigt.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredo-
visning för 2017.

Vi åberopar bifogad redogörelse.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Uppföljning av granskningar 2016
Revisorernas redogörelse för år 2017
Granskning av årsredovisningen 2017
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen

Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse



872017 Hässleholms kommun

Stadsutveckling 

2017

”Det är rätt häftigt att få 
vara med och knacka sten 
i en så här fin stensättning 
mitt i stan” 

Stensättarna hos  
Älmby Entreprenad AB

Foto:  exaktacreative.se
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