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Året inleds med lanseringen av tjänsten ”Mina
Sidor”, på hemsidan.
Arbetet med att erbjuda
företag och verksamheter
hjälp med att förbättra
källsorteringen inleds och
löper sedan på under
hela året. Den interna
kommunikationen inom
bolaget stärks genom fler
personalträffar.

FRAMTIDEN
s.14

s.7

s.6

JAN
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FEB
Ett nytt avvikelsehanteringssystem införs för
att vidareutveckla det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsammans med
organisationen Retoy planeras kalas in under året
för att lära kommande
generationer att konsumera på ett mer hållbart
sätt och på sikt minska
avfallet i kommunen.

Byggnation av ett nytt
ledningssystem till
Prästabäcken på Hässleholms Kretsloppscenter
inleds. Vi sprider kunskap
om vår verksamhet i
sociala medier, genom att
under en veckas tid låna
Hässleholms kommuns
Instagram-konto. För att
kunna ta emot större
grupper under våra studiebesök samt säkerställa
god ljudkvalitet vid våra
guidade turer köps ett
nytt guidesystem in.

s.8

APR
Vi inleder våra besök på
kommunens förskolor
för att dela ut material om våra populära
sopsamlamonster och
berätta om avfall och
källsortering. Förslaget
om ny renhållningstaxa
och nya renhållningsföreskrifter ställs ut för
granskning på kommunens bibliotek. Arbetet
med att utveckla och
förbättra återvinningscentralen i Vinslöv påbörjas och anmälan om
byggstart av en ny etapp
på deponicellen skickas
till Länsstyrelsen.

s.9

MAJ
Vi bjuder in kunder,
kommuninvånare och
allmänheten till öppet
hus på Hässleholms
Kretsloppscenter. Ett
nytt socialt intranät
lanseras som inbjuder till
dialog och samverkan på
gruppnivå. Arbetet med
att ta fram ett serviceavtal till fjärrvärmekunder
påbörjas.

s.11

SEP
Vi lanserar en fjärrvärmekampanj där nya kunder
erbjuds anslutning till
ett konkurrenskraftigt
kampanjpris. Projekt
dagvattenrening på
avfallsanläggningen i
Vankiva går över i drift
vilket möjliggör bättre
omhändertagande av
dagvatten.

Årets resultat

s.10
s.10
s.9

JUN
Hässleholm Miljös personal
hanterar tillsammans med
Räddningstjänsten en brand
på Hässleholms Kretsloppscenter vilket resulterar
i att förbättringsmöjligheter
och förebyggande åtgärder
kartläggs inför framtiden.
Som ett led i att stärka den
interna och externa kommunikationen inkluderas
bolagets Kommunikatör i
ledningsgruppen.

s.11

OKT
Förberedelser inför att
ta över verksamheten
med krossning och
siktning av material på
Hässleholms Kretsloppscenter, påbörjas
och en ny VD tillträder.

4 048 000

JUL
Medlemskapet i
Prisdialogen förlängs
och upphandling av
entreprenad, inför
höstens utbyggnation
av fjärrvärmenätet i
Sjörröd, genomförs.

s.12

NOV
Vi inleder samarbete
med en ny entreprenör som ska tömma
fyrfackskärl hos våra
kunder. Insamling
av avfall i egen regi
påbörjas och sju renhållningschaufförer
anställs. Vi medverkar
på ”Industrinatten
Skåne Nordost”, en
enkätundersökning
på webben inleds och
vi välkomnar två nya
monster till sopsamlarfamiljen.

AUG
Bytet till det nya insamlingssystemet fyrfack
för 16000 kunder,
inleds. Tillsammans med
kommunen genomförs
förbättringsåtgärder
på två äldre deponier
i Tyringe. Nya reningsmetoder för lakvatten
testas på Hässleholms
Kretsloppscenter.

s.13

DEC
Mätning av kundnöjdhet
hos fjärrvärmekunder
genomförs tillsammans
med Svensk Kvalitetsindex (SKI). Årets vinnare
av vårt nyinstiftade
miljöstipendium, för att
uppmuntra och främja insatser som bidrar
till hållbar utveckling,
utses. Årets resultat inom
verksamhetsområde
fjärrvärme summeras och
visar på att vi fortsätter
att minska vårt avtryck.
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MILJÖN,
KLIMATET
OCH DET EGNA
ANSVARET

4

2016 har varit ett år med många intryck. Klimatet
har varit en fråga som diskuterats på olika nivåer, bland annat i det amerikanska presidentvalet. I
Sverige har våra branschorganisationer arbetat vidare inom sina respektive verksamhetsområden. Som
ett led i utvecklingen på energiområdet har de båda
branschorganisationerna Svensk Energi och Svensk
Fjärrvärme gått samman och bildat Energiföretagen.
Visionen för den nya organisationen är ”Hållbar
energi för alla, alltid”. På avfallssidan pågår diskussionen fortfarande kring ansvaret för insamling av
avfall. Ska vi behålla producentansvaret för förpackningar eller ska det kommunala ansvaret utökas så
att vi tar hand om all avfallsinsamling inom Hässleholm Miljö har vi verksamheter som kombinerar
en avfallsåtervinning utifrån avfallstrappan med just
visionen ”Hållbar energi för alla, alltid”.

”ALLA INSATSER FÖR MILJÖN ÄR VIKTIGA OCH DET
BRÅDSKAR. VÅRT AVTRYCK
ÖKAR OCH DET ÖKAR SNABBT.”
Vi ser på avfallet som en resurs och försöker hantera insamlat material så miljövänligt som möjligt och
där är energiåtervinning i fjärrvärmeproduktionen en

VD:N HAR ORDET

2016
ett år med många intryck

viktig komponent. Under året har vi gjort vårt andra
klimatbokslut. Bokslutet fokuserar på en av våra viktigaste miljöparametrar, koldioxidutsläppen, och besvarar egentligen frågan: Hur mycket skulle koldioxidutsläppen påverkas om vi stängde Hässleholm Miljös
verksamhet och ersatte med andra utförare? Svaret
blev att vi bidrar med minskade koldioxidutsläpp med
dryga 49 000 ton. För att göra siffran begriplig motsvarar det utsläppen från kommuninvånarnas bilkörning under 8 månader eller utsläppen som blir följden
om alla i kommunen åker till Gran Canaria och hem
igen med flyg. Bokslutet finns att läsa på vår hemsida. 2016 har varit ett år då vi bytt till fyrfackskärl hos
många kunder. Redan nu har vi sett effekter i en ökad
utsortering av främst pappers- och plastförpackningar
vilket är mycket glädjande.
Alla insatser för miljön är viktiga och det brådskar.
Vårt avtryck ökar och det ökar snabbt. Sverige som
land förbrukar resurser på ett sätt som egentligen
skulle kräva 4,2 jordklots resurser. Ett annat mått på
hur vi hanterar jordens tillgångar är ”Overshoot Day”
som 2016 inföll den 8 augusti. ”Overshoot Day” markerar dagen då vi har förbrukat lika mycket resurser
som jorden förser oss med på ett år. Resten av året
överskrider vi naturens budget och tar av det som vi
borde lämna till kommande generationer. Vi har gjort,
och kommer även fortsättningsvis göra, allt vi kan för
att hjälpa till på miljöområdet. Att löpande utveckla
och förbättra insamlingsmodeller, körrutter och förbränningsteknik är naturligt för oss.

Vi ser som våra främsta uppgifter att förse Hässleholm med bra strukturer och system som skapar de
bästa möjligheterna för att göra rätt. Tillsammans
med vårt upplysningsarbete kring avfall och fjärrvärme skapar vi goda möjligheter för ett gott resultat.
Dessa möjligheter måste dock utnyttjas av alla kunder. Det är först då som vi tillsammans kan åstadkomma effekter som bidrar till en mer hållbar miljö.
Det har hänt mycket under 2016 och nu spänner vi
bågen inför 2017. Vi förbereder oss på ännu ett år

”VI SER SOM VÅRA FRÄMSTA UPPGIFTER ATT FÖRSE
HÄSSLEHOLM MED BRA
STRUKTURER OCH SYSTEM
SOM SKAPAR DE BÄSTA
MÖJLIGHETERNA FÖR
ATT GÖRA RÄTT.”

fyllt av aktiviteter som ska leda till att våra kunder får
ökad valuta för sina taxor och att vi gör ännu större
ansträngningar för vår miljö.
Det har aldrig varit sannare än just nu att ska vi göra
skillnad för vår miljö måste vi göra det tillsammans!
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01

Januari

Lansering av ”Mina Sidor”
Hässleholm Miljö har som målsättning att arbeta proaktivt
och serviceinriktat mot våra kunder. Ett viktigt steg framåt i
arbetet var lanseringen av tjänsten ”Mina Sidor” som skedde
under januari. Tjänsten ger dig som kund möjlighet att, via vår
hemsida, få tillgång till tidigare fakturor, besöka tömningskalendern, anmäla dig till ytterligare tjänster och utföra beställningar. Tjänsten kräver inloggning och på så sätt kan vi erbjuda
en personlig kundservice - öppen dygnet runt, årets alla dagar.
I samband med lanseringen av ”Mina Sidor” uppdaterades
både den tekniska plattformen och designen på hemsidan.
Resultatet blev en hemsida med högre tillgänglighet och ännu
bättre servicenivå.
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Tätare informationsspridning internt
Under 2016 har vi genomfört flera stora projekt parallellt
samtidigt som vi har välkomnat ett antal nya medarbetare
och utvecklat verksamheten. Vår personalidé om medarbetarskap inbegriper att verksamheten utvecklas med stöd av
våra medarbetare och att alla anställda ska känna till verksamheten och våra mål. Därför valde vi att förstärka den interna kommunikationen i bolaget, i form av att anordna fler
bolagsövergripande träffar under året. Personalen har samlats till gemensamma informationsträffar en gång i kvartalet.
Förbättrad sortering i offentliga miljöer och hos verksamheter
Genom att kontakta företag och verksamheter för att erbjuda vår hjälp, har källsorteringen på företag och i offentliga
verksamheter förbättrats på flera håll i kommunen. För att
på ett enkelt sätt delge information och underlätta för dig
som kund att sortera på rätt sätt, har vi tagit fram informationsbroschyrer och planscher som placerats ut i anslutning
till källsorteringen. Arbetet har gjorts i samarbete med Miljökontoret och kommer att fortsätta under 2017.

ÅRET SOM GÅTT

RESULTATET BLEV
EN HEMSIDA MED
HÖGRE TILLGÄNGLIGHET
OCH ÄNNU BÄTTRE
SERVICENIVÅ.
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Februari

Samarbete med Retoy
Samarbetet med Retoy har fortsatt under 2016 med målsättningen att lära kommande generationer att konsumera på
ett mer hållbart sätt och på sikt minska avfallet i kommunen.
Vi har tillsammans med andra aktörer varit delaktiga i att arrangera träffar med leksaksutbyten och hjälpt till att samla in
leksaker som inte längre används, inför dessa tillfällen. Genom samarbetet med Retoy besparade vi miljön på 858 kg
koldioxid. Tack vare de leksaker som skänkts har även barn
på asylboenden, kunnat delta i aktiviteterna och lära sig mer
om hållbar konsumtion och avfallshanteringen i Sverige.
Ansökan om nytt tillstånd för HKC
Verksamheten på Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) har
bedrivits på befintlig plats i Vankiva sedan 1979. Då det
nuvarande tillståndet är begränsat till 10 år, upphör det att

gälla i december 2017. Arbetet med att ansöka om ett nytt
tillstånd för verksamheten har därför pågått under hela året.
Huvudförhandlingar gällande det nya tillståndet hölls i Miljödomstolen under december. Arbete med att komplettera
handlingar kommer att fortsätta under 2017.
Nytt system för att hantera avvikelser (IA-systemet)
För att vidareutveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete
infördes under 2016 ett avvikelsehanteringssystem. IA-Systemet (informationssystem om arbetsmiljö) är främst utvecklat
för hantering av avvikelser inom arbetsmiljö, men kan även
användas inom områdena kvalité, miljö, egendom och säkerhet. Det ger oss även möjligheten att fånga upp förbättringsförslag på ett strukturerat sätt. Genom införandet av
IA-systemet har vi ännu större möjlighet att dela information
om arbetsmiljöhändelser, utredningar och åtgärder. Därmed
kan vi lära av både egna och andras erfarenheter. Detta kan i
sin tur leda till färre olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser.
Medarbetare kan aktivt ta del av arbetsmiljöutvecklingen och
systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp
av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser.
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Mars

”Veckans instagrammare”
I mars fick vi möjlighet att berätta mer om vår verksamhet när vi under en veckas tid lånade Hässleholms kommuns instagramkonto och blev ”Veckans instagrammare”.
Under veckan fyllde vi flödet med bilder och filmklipp från
vår verklighet i form av uppfräschning av miljörum, sopsamlarmonster, förskolebarn på studiebesök och energiåtervinning i form av fjärrvärme.
Nytt guidesystemet
Det är populärt att komma på studiebesök på Hässleholm
Miljö. Varje månad besöker förskolor, skolklasser, företag,
organisationer och föreningar våra anläggningar och lär sig
mer om hur vi arbetar med fjärrvärme och renhållning samt

får veta varför det är viktigt med källsortering och hållbarhet.
För att kunna ta emot större grupper samt säkerställa att informationen når alla under våra guidade turer, investerade vi
under våren i ett nytt guidesystem.
Ny större ledning till Prästabäcken
2016 anlades ett nytt ledningssystem till utsläppspunkten i
Prästabäcken på Hässleholms Kretsloppscenter. Syftet med ombyggnationen var att säkerställa att de mängder lakvatten som
uppstår vid större regnskurar, då flödet i Prästabäcken är högt,
kan hanteras och tas om hand. Flödet i Prästabäcken styr mängden renat lakvatten som vi kan släppa ut, vilket gör att det är viktigt att ledningarna har tillräckligt hög kapacitet så att anläggningens magasin och dammar kontinuerligt töms på vatten.

ÅRET SOM GÅTT
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April

Arbete med ny renhållningstaxa och nya föreskrifter
I april ställde vi ut det förslag som tagits fram till nya
renhållningsföreskrifter och ny renhållningstaxa på kommunens bibliotek. Samtidigt lades informationen ut på
kommunens och Hässleholm Miljös hemsida, för att våra
kunder, kommunen och allmänheten skulle kunna ta del
av materialet och meddela eventuella invändningar. Arbetet med att ta fram förslagen har gjorts i samarbete
med Miljö- och Avfallsbyrån och har pågått sedan 2013
då beslut fattades om införande av en ny renhållningsordning. Vid september månads möte i Kommunfullmäktige
antogs förslaget till den nya renhållningstaxan och nästkommande månad antogs även de nya renhållningsföreskrifterna. Både taxan och föreskrifterna kommer att träda
i kraft 1 januari 2017.
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Uppfräschning av återvinningscentralen i Vinslöv
För att underlätta för våra kunder vid besök och förbättra
arbetsmiljön för vår personal har arbetet med att rusta upp
våra återvinningscentraler fortsatt. Under 2016 har vi fokuserat på att utveckla och förbättra återvinningscentralen
i Vinslöv. Ytorna gjordes större och asfalterades, området
hägnades in med hjälp av staket och in-och utfart separerades. För att göra det lättare att hitta rätt, sattes nya skyltar upp och nya vägmarkeringar målades dit. Som ett led
i utvecklingen förbereddes även för ett inpasseringssystem
med bom. Dels för att öka säkerheten på området och dels
för att kunna samla in statistik över antalet besökare, för
att på så sätt kunna planera öppettider och bemanning på
bästa sätt. För att informera om arbetet och passersystemet
skickade vi ut information till alla privatkunder i Vinslöv med
omnejd och till samtliga verksamheter i hela Hässleholms
kommun. I samband med att inpasseringssystemet togs i
drift under augusti annonserade vi i dagspressen och lokaltidningen, informerade på hemsidan och i sociala medier.
Besök på kommunens förskolor
I april började vi besöka kommunens förskolor för att på
ett roligt och enkelt sätt förmedla kunskap till barn och
personal om våra sopsamlarmonster, olika typer av avfall
och källsortering. Under våren besöktes samtliga förskolor

ÅRET SOM GÅTT

och material som vi tagit fram innehållande bland annat
flanosaga, spel, magnettavla och klistermärken delades
ut. Materialet ska fungera som inspiration och ge stora
som små kunskap i vikten av källsortering och hur vi kan
leva mer hållbart. Under året har sopsamlarmonstren blivit
en succé och det material som delats ut till förskoleklasserna har använts flitigt.
Ny etapp till IFA-cellen byggd
För att säkerställa framtida mottagning av IFA-klassat material
på Hässleholms Kretsloppscenter anmälde vi i april byggstart
av en ny etapp på IFA-cellen till Länsstyrelsen. Projektet innebar
en utbyggnad av befintlig deponicell, med en yta på 5000 m2.
Deponicellen kommer att tas i drift i början av 2017.
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Maj

06

Juni

Nytt intranät lanseras
Under våren introducerades ett nytt intranät inom Hässleholms kommun. Hos oss skedde lanseringen i slutet av maj.
Trots nytt uteseende och förbättrad funktionalitet förblev
namnet på intranätet detsamma som innan: Navet. Förutom
att den nya samarbetsytan fungerar som en serviceportal som
hjälper medarbetare att utföra sitt arbete effektivt, ökade
möjligheten att dela kunskap och information samt att samarbeta effektivt på gruppnivå.

Utökning av Ledningsgruppen
Som ett ytterligare led i att stärka den interna såväl som den
externa kommunikationen togs under året beslut om att inkludera bolagets kommunikatör i Ledningsgruppen. Detta
med målsättning att medarbetare ska känna sig informerade
om beslut som tas, diskussioner som pågår och saker som
händer inom bolaget. Genom att inkludera kommunikatören
i Ledningsgruppen stärks även den externa kommunikationen mot kunder, kommuninvånare och media.

Öppet hus!
Under året har vi bjudit in kunder, kommuninvånare och
allmänheten till våra anläggningar. I maj välkomnade vi besökare till Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva och i september anordnades festligheter på Värmeverket. I september
slog vi besöksrekord då ca. 600 personer deltog i evenemanget. Besökarna fick möjlighet att följa med på guidade
turer runt anläggningarna för att få en fördjupad kunskap
om våra verksamheter. Hässleholm Miljös medarbetare fanns
på plats för att berätta om det nya insamlingssystemet fyrfack, förklara hur sopor kan förvandlas till el och fjärrvärme
samt svara på frågor. De splitternya sopbilarna visades upp
och många besökare deltog i våra tipsrundor. För barnen
fanns det hoppborg, ansiktsmålning och pyssel. Många av
barnen samt en och annan vuxen, ville även få en tatuering
med något av våra populära sopsamlamonster på armen.
Två lyckade dagar tack vare vår fantastiska personal och alla
besökare.

Hantering av brand på Hässleholms Kretsloppscenter
I juni sammankallades bolagets krisgrupp då en brand utbröt
på Hässleholms Kretsloppscenter. Branden resulterade i att
anläggningen fick utrymmas och hållas stängd efterföljande
dag. Personal från Hässleholm Miljö samarbetade med Räddningstjänsten för att få branden under kontroll och allmänheten hölls kontinuerligt informerad om händelseförlopp och
risker. Efter ett effektivt utfört släckningsarbete kunde anläggningen öppna två dagar efter brandens utbrott. Hanteringen
av branden utvärderades internt samt på kommunal nivå och
förbättringsmöjligheter samt förebyggande åtgärder har kartlagts inför framtiden.

Serviceavtal för fjärrvärme
Som ett led i att erbjuda våra kunder en ännu högre servicenivå och fler kundanpassade lösningar har vi under
året arbetat fram ett serviceavtal som vi kommer att erbjuda våra fjärrvärmekunder. Avtalet innebär att du som
kund kan vända dig direkt till oss vid behov av service eller felavhjälpning. Syftet med tjänsten är att kunden ska
kunna känna sig trygg med sitt val av uppvärmningssystem och med att vi hanterar allt det praktiska, vid anslutningstillfället såväl som löpande när systemet är i drift.
Serviceavtalet kommer att lanseras under 2017.

ÅRET SOM GÅTT
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Juli

Fortsatt medlemskap i prisdialogen
Vårt medlemskap i Prisdialogen förlängdes under året till att
omfatta hela 2017. Prisdialogen som är ett branschgemensamt initiativ mellan SABO, Riksbyggen och Energiföretagen
Sverige, arbetar för att stärka kundens ställning samt åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Som medlemmar arbetar Hässleholm Miljö för att
kunddialogen ska vara lokalt förankrad, bygga på öppenhet,
långsiktigt stärka kundernas ställning samt öka förtroendet
mellan kunder och fjärrvärmeföretag.
Utbyggnad i Sjörröd
Under året inleddes utbyggnaden av fjärrvärmenätet i
Sjörröd. Upphandling av entreprenad gällande grävning
och rörförläggning gjordes under juli. Byggnationen påbörjades under hösten i samarbete med FASAB och arbetet har delats upp i två etapper. I december anslöts samtliga kunder i den första etappen till fjärrvärmenätet. För att
informera kunderna om byggstart samt tidplan har brev
skickats till samtliga boende i Sjörröd. Även skyltar och
banderoller har tagits fram och placerats ut i området där
grävning förekommit. Arbetet med att ansluta kunder i
den andra etappen kommer att inledas i början av 2017.

ÅRET SOM GÅTT

Augusti

Byte till fyrfackskärl
I augusti påbörjade vi bytet till ett nytt insamlingssystem i
Hässleholms kommun tillsammans med entreprenören PWS.
I november placerades det sista av de 32 000 nya kärlen ut
och därmed hade alla en- och tvåbostadshus samt fritidshus i
kommunen fått sina efterlängtade fyrfackskärl. Säckar, hinkar
och gamla kärl ersattes av två stycken nya fyrfackskärl med
möjlighet att samla in totalt elva fraktioner. Bytet till fyrfack
har marknadsförts genom en stor informationskampanj där vi
under våren och sommaren har stått utanför matbutiker och
på marknadsplatser runt om i kommunen för att berätta om
det nya insamlingssystemet samt svara på frågor från kunder.
Förbättringsarbeten på nedlagda deponier
Under året har ett arbete med att genomföra förbättringsåtgärder på de nedlagda deponierna som finns runt om i
kommunen inletts. Hässleholm Miljö har i samarbete med
kommunen genomfört utredningar samt vidtagit förbättringsåtgärder för två äldre deponier i Tyringe: Tvärskogen
och Släbobygget. Mer täckmassor har tillförts för att minska
miljöpåverkan på närmiljön för framtiden. Även förberedande geotekniska utredningar och kompletterande vattenprovtagningar på två andra deponier har utförts. Detta för att se
vilka åtgärder som behöver vidtas framöver.
Test av nya reningsmetoder på lakvatten
Hässleholm Miljös verksamhet bygger på ett aktivt miljöarbete och ständiga förbättringar för att kunna möta nya
mål och strängare miljökrav. Vi arbetar målmedvetet för
att minimera vår egen miljöpåverkan inom samtliga av våra
verksamheter. Som ett led i detta har vi under det gångna
året provat på några, för anläggningen, nya reningstekniker
för att hitta ytterligare sätt att effektivisera vår hantering av
uppkommet lakvatten. Det befintliga lakvattenmagasinet
på anläggningen har även tömts på slam för att se till att
maximera utnyttjandet av detta volymmässigt. Det största
samlingsmagasinet med lakvatten har dessutom kompletterats med flytväggar och moderna luftare för att förbättra
den naturliga reningsprocessen av organiska ämnen.
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September

Projekt dagsvattenrening
Projekt dagsvattenrening som påbörjade under 2015
kunde under slutet av året gå över i aktiv drift. Projektet
har innefattat anläggning av ett mindre våtmarksområde
i södra delen av Hässleholms Kretsloppscenter med syfte
att syresätta och biologiskt rena eventuella föroreningar
som kan förekomma i utgående dagvatten. Projektet är
ett ytterligare steg i att minimera verksamhetens påverkan på omgivningen och den yttre miljön samtidigt som
vi hörsammar de krav gällande hantering och klassning av
dagvatten som finns idag och som är aktuella framöver.
Genom att leda dagvattnet från avfallsanläggningen via
våtmarksområdet, får vi bättre möjlighet att omhänderta
dagvatten, förbättra egenkontrollen och utföra fler analyser avseende utloppet av dagvatten. Arbetet med reningen av dagvattnet på Hässleholms Kretsloppscenter kommer att löpa på i takt med utvecklingen av anläggningen.

Fjärrvärmekampanj
I september inleddes en fjärrvärmekampanj där vi erbjöd alla
nya kunder fjärrvärmeanslutning till ett konkurrenskraftigt
kampanjpris. Vid tecknande av vår helhetslösning, ingick en
fjärrvärmecentral till ett värde av 15 000 kronor, kostnadsfritt. Dessutom ingick ledningsdragning upp till 20 meter på
egen tomt, istället för ordinarie 10 meter. Kunderna kunde
alltså spara upp till 30 000 kronor vid anslutning till fjärrvärme. Kampanjen genererade under 2016 flertalet nya kunder
och kommer att löpa på till och med september 2017.
11

ARBETET HAR
INNEFATTAT
UPPHANDLING
AV NYA MASKINER,
KOMPETENSKARTLÄGGNING AV
PERSONAL SAMT
FRAMTAGNING AV
RUTINER FÖR DEN
NYA VERKSAMHETEN
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Oktober

VD-skifte
Den sista september lämnade Gunilla Holmberg sin anställning
som VD för Hässleholm Miljö, efter nio år inom bolaget. Den
första oktober tillträdde Sven Carlsson, tidigare Affärsområdesansvarig för Ekonomi och IT inom HMAB, posten som VD.
Förberedelser inför egen regi på Hässleholms
Kretsloppscenter
Under 2016 har ett arbete pågått med att ta över krossning
och siktning av material på Hässleholms Kretsloppscenter
i egen regi. Arbetet har innefattat upphandling av nya
maskiner, kompetenskartläggning av personal och framtagning av rutiner för den nya verksamheten. Tidigare har
arbete utförts av företaget RGS90 och kontraktet löper
på till den sista december, innan Hässleholm Miljös egen
personal tar över verksamheten.

ÅRET SOM GÅTT
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Samarbete med Nordisk Återvinning Service

Två nya monster flyttar in

Den första november inledde Hässleholm Miljö samarbetet med en ny entreprenör inom renhållning: NÅS (Nordisk
Återvinning Service). NÅS kommer att ha ansvar för att
tömma de nya fyrfackskärlen hos en- och tvåbostadshus
samt fritidshus. Bilarna är vita och förutom den egna loggan är de märkta med Hässleholm Miljös logga. Självklart
pryds de av våra populära sopsamlarmonster.

Under 2015 lanserade Hässleholm Miljö 11 sopsamlarmonster, ett för varje fraktion som sorteras ut i hushållen. Sopsamlarmonstren är en del av Hässleholm Miljös satsning mot
förskole- och skolbarn och i november utökades sopsamlarfamiljen ytterligare när två nya monster flyttade in. Våra
nya familjemedlemmar samlar på trädgårdsavfall respektive
farligt avfall.

Uppstart av insamling av avfall i egen regi

Enkätundersökning på webben

Under hösten anställde vi sju renhållningschaufförer till
avdelningen Insamling/Kundtjänst. I november när den
tidigare entreprenaden för tömning av avfall hos flerfamiljshus och verksamheter tog slut, togs verksamheten
över i egen regi. Utöver utökning av personalstyrkan, har
fyra sopbilar köpts in och uppställningsplats för fordonen
förberetts. Som drivmedel används HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja) som är ett helt förnybart biodrivmedel som
framställs från animaliska fetter och rapsolja.

Vi tror att det bästa sättet att ta reda på vad vi är bra på och
vad vi kan göra bättre är att lyssna på våra kunder. Därför
lade vi i november ut en undersökning på vår hemsida där
vi efterfrågade hur besökarna upplevde webbplatsen. Undersökningen löper på till och med januari 2017. Därefter
kommer vi med hjälp av de svar som kommit in utveckla
och förbättra webbplatsen.

Industrinatten
I vår strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare valde
Hässleholm Miljö att medverka på ”Industrinatten Skåne
Nordost” som arrangerades av Region Skåne och Industriella utvecklingscentra Syd (IUC). Syftet med satsningen var
att ge ungdomar en möjlighet att träffa representanter för
regionens industriföretag och för företagen att presentera sin
verksamhet. För Hässleholm Miljö var det ett perfekt tillfälle
att skapa intresse för vår verksamhet och berätta om den
bredd av yrkesroller och kompetenser som vi har inom bolaget. Dessutom kunde vi bygga en grund inför framtidens
rekryteringar och kommande generationsväxlingar. Under
dagen anordnades en mässa där Hässleholm Miljö var närvarande. På kvällen organiserades studiebesök på Fjärrvärmeverket, där ett 80-tal ungdomar deltog.

ÅRET SOM GÅTT
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December

Premiär för Miljöstipendium
Under året instiftade Hässleholm Miljö ett årligt stipendium
för att uppmuntra och främja insatser som bidrar till hållbar
utveckling. Stipendiesumman var 20.000 kronor och kunde delas ut till en mottagare alternativt fördelas på flera.
Marknadsföring gjordes via annonser i dags-och lokalpress,
på hemsidan samt i sociala medier. Enskilda personer såväl
som grupper, föreningar och organisationer fick möjlighet
att söka, såvida de var födda, eller hade sin hemvist i Hässleholms kommun eller på annat sätt hade tydlig anknytning
till kommunen. I ansökan ombads de sökande redovisa vad
stipendiesumman skulle användas till och det skulle helst finnas en anknytning till bolagets verksamhetsområden: Renhållning och fjärrvärme. Vid årets sista styrelsesammanträde
utsågs mottagare av 2016 års miljöstipendium. Utdelning av
stipendiet kommer att ske i början av 2017.
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Mätning av kundnöjdhet hos fjärrvärmekunder
Hässleholm Miljö strävar efter att ha hög tillgänglighet samt
erbjuda bra service och kundanpassade tjänster och produkter. Som en del i arbetet med att stärka relationen med våra
kunder genomför vi regelbundet mätningar gällande kundnöjdhet tillsammans med Svensk Kvalitetsindex (SKI). För att
få veta hur våra fjärrvärmekunder upplever oss som leverantör genomfördes en undersökning under perioden september – oktober, där totalt 2802 personer deltog i telefonintervjuer. Resultatet visade att våra kunder är nöjda på gränsen
till mycket nöjda. På listan över de tio fjärrvärmeleverantörer
med nöjdast kunder, hamnade Hässleholm Miljö på sjätte
plats, av de företag som deltog i årets undersökning.

Hässleholm Miljö fortsätter att minska sitt avtryck
Ansvar är ett av ledorden som genomsyrar vår verksamhet
och genom systematiskt förbättringsarbete och förebyggande insatser arbetar vi för att minska miljöpåverkan från våra
verksamheter och anläggningar. Därför är vi stolta över att
resultatet för verksamhetsområdet fjärrvärme visar på att vi

VILKET GÖR ATT VERKSAMHETEN ÄR NÄSTINTILL FOSSILFRI.
ständigt minskar vårt avtryck. Vi kan konstatera att mängden
sålda kilowattimmar under 2016 ökat gentemot föregående
år. Samtidigt har vi kunnat minska mängden bortkyld överskottsvärme under sommarperioden, genom uppgradering
av panna och styrsystem. För att optimera tillgången på biobränsle påbörjades flisning av stock inne på området i november. Detta har resulterat i mindre lagerhållning av flis vilket tillsammans med utplacering av legoklossar, har bidragit
till en minskad brandrisk. Mängden olja som används som
bränsle i fjärrvärmeproduktionen utgörs av mindre än 0,5%
vilket gör att verksamheten är nästintill fossilfri.

ÅRET SOM GÅTT
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RESAN FORTSÄTTER
MOT NYA MÅL
Under 2016 har fler stora parallella projekt präglat Hässleholm Miljös verksamhet. Framförallt har införandet av
fyrfack, vårt nya insamlingssystem för hushållsavfall, legat
i fokus. Därtill har vi tagit över insamlingen av avfall hos
verksamheter och flerfamiljshus i egen regi och förberett
för att verkställa de beslut som tagits i Kommunfullmäktige gällande införande av ny renhållningstaxa samt nya
renhållningsföreskrifter. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet
i Sjörröd har inletts och samtliga kunder i den första etappen har under hösten anslutits. Vi kan konstatera att vi är
stolta, men inte nöjda. Under 2017 fortsätter resan mot
nya mål och mycket av det arbete som utfördes under
2016 ska nu tas i drift och förvaltas, samtidigt som nya
projekt rullas ut, i linje med vår strategi HMAB 2020.
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Fokusområden under 2017
Under 2017 året kommer vi att fokusera på att genomföra förändringar kopplat till den nya renhållningstaxan
och de nya föreskrifterna samt fortsätta arbetet med att
göra det ”lätt att göra rätt”. Genom plockanalyser och
informationsmaterial kommer vi även fortsättningsvis att
sträva efter att öka andelen utsorterade förpackningar,
minska mängden avfall per invånare och öka den totala
graden av utsortering. Utbyggnaden av fjärrvärmen i Sjörröd fortsätter med etapp två och för att fortsätta bidra till
den positiva miljönytta som är ett resultat av fjärrvärme,
kommer vi samtidigt utreda nya områden där kunder kan
anslutas till nätet. För att förenkla för våra kunder och

FRAMTIDEN

öka graden av tillgänglighet kommer vi att fortsätta att
utveckla ”Mina sidor” och övriga delar av hemsidan.
Nya projekt rullas ut
• Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Hässleholm 		
och Tyringe.
• Byggnation av en större ackumulatortank.
• Uppstart av Egen Regi gällande krossning, siktning och
sortering på Hässleholms Kretsloppscenter.
• Fortsatt förbättring och utveckling av våra återvinningscentraler

Engagerat medarbetarskap
Att Hässleholm Miljös verksamhet ständigt kan utvecklas
beror på de medarbetare som står bakom varumärket.
Vår personalbank växer och bredden av yrkesroller ökar.
Därför kommer ett av våra prioriteringsområden under
2017 att vara att förvalta och utveckla vårt viktigaste kapital: Våra medarbetare. Vi kommer fokusera på ”engagerat medarbetarskap” med målsättning att skapa öppna
och positiva relationer, öka delaktigheten samt bidra till
och stimulera kompetensutveckling. Vi ska sträva efter
ett kreativt arbetsklimat och vill i ännu större utsträckning främja nytänkande och utveckling. Temat ”engagerat medarbetarskap” kommer att löpa som en röd tråd
igenom verksamhetsåret och genomsyra våra aktiviteter,
arbetsplatsträffar och bolagsmöten.
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VI KAN KONSTATERA
ATT VI ÄR STOLTA,
MEN INTE NÖJDA.
UNDER 2017 FORTSÄTTER RESAN MOT
NYA MÅL

15

FRAMTIDEN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

s.20-40

16

4048

Årets resultat är 4 048 tkt.
(Bolagets resultat efter
skatt, ifjol var det 4 106 tkr)

5

23

5

276 126

Omsättning 276 126 tkr (Ifjol var
omsättningen 265 501 tkr)
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19,4%

Soliditeten har ökat från
18,3% till 19,4%

STYRELSE & VD

Marianne Nilsson | Ordförande

Christer Caesar | Vice Ordförande

Nils-Arne Petersson | Ledamot

Ulf Erlandsson | Ledamot

Kristina Berglund | Ledamot

Sven Carlsson | VD

Eva Persson | Ledamot

Magnus Herbst | Ledamot

Maria Larsson | Ledamot
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STYRELSE & VD

LEDNINGSGRUPPEN

Sven Carlsson | VD

Matilda Ekström | HR-chef

Maria Kalén | Kommunikatör
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Lotta Wilnerzon Thörn

Leif Holmberg

Ola Nilsson

Affärsområdeschef för Ekonomi och IT

Affärsområdeschef för Produktion

Affärsområdeschef för Support

LEDNINGSGRUPP

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Hässleholm Miljö AB (HMAB) med säte i Hässleholm, är
ett affärsdrivande företag. Bolaget ägs av Hässleholms
kommun och har två verksamhetsområden; Fjärrvärme
och Renhållning.
Verksamhetsområde Renhållning arbetar med avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier
och andra verksamheter.
Verksamhetsområde Fjärrvärme arbetar med värmeproduktion för distribution i Hässleholm och Tyringe.
De båda verksamhetsområdena verkar med hänsyn till
långsiktiga ekonomiska mål, positiva miljöeffekter, teknisk
utveckling, hög tillförlitlighet och konkurrenskraftiga priser.

VERKSAMHETEN
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Vår verksamhetsidé
”Erbjuda medborgare och företagskunder ett brett utbud
av produkter och tjänster inom energi- och miljöområdet
som bidrar till att göra Hässleholm till en attraktiv och hållbar kommun att leva och verka i.
Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen!”
Bolagets verksamhet har sin utgångspunkt i tre olika
kundkategorier, renhållningsabonnenter, avfallsleverantörer och fjärrvärmekunder. Möjligheterna att påverka prissättningen på de olika produkterna varierar.
Verksamhetsområde Renhållning
Bolaget ska bedriva en effektiv ekonomisk renhållningsverksamhet med stort miljömässigt hänsynstagande.
Bolaget ska sträva efter att aktivt förbättra utvecklingen
inom avfallshanteringsområdet och särskilt beakta miljö,
teknisk utveckling, ekonomi och personal.
När det gäller avfallshantering för konsumenter är
varje hushåll enligt lag tvingade att inneha ett abonnemang. HMAB är kommunens genomförare för denna monopolverksamhet. Renhållningstaxan beslutas av
kommunfullmäktige.
Våra avfallsleverantörer är en kundgrupp som bygger
på långsiktigt samarbete inom mottagning av avfall i södra Sverige. När det gäller dessa kunder är verksamheten
konkurrensutsatt av andra avfallsanläggningar.
Verksamhetsområde Fjärrvärme

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget ska ansvara för produktion och leverans av värme. Produktionen ska baseras på långsiktiga ekonomiska bedömningar och ta hänsyn till positiva miljöeffekter.
Värmeproduktionen ska så långt som möjligt baseras på
inhemska energislag och spillenergikällor. Värmeleveranserna ska kännetecknas av hög tillförlitlighet. De ska ske
med god service och till konkurrenskraftiga priser med
förvissningen om att övergripande miljöhänsyn är tillgodosedda och att samhällsekonomiska aspekter beaktas i
rimlig omfattning. Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga och marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten.
Fjärrvärmekunderna väljer fjärrvärme i konkurrens med
andra uppvärmningsalternativ. Fjärrvärmetaxan grundas
på principer som fastställs av bolaget och har sin utgångspunkt i priset på andra uppvärmningsalternativ samt hur
kostnaderna för bolaget utvecklas men också hur prisbilden på fjärrvärme ser ut i andra fjärrvärmebolag.
Värmeproduktionen i Hässleholm sker huvudsakligen
inom Läreda industriområde i följande enheter:
• Samförbränningspanna, 20 (20) MW värme och cirka
1,7 (1,7) MW el, baserad på utsorterat hushålls- 		
och industriavfall.
• Fyra stycken biobränslepannor, en på 30 MW, två på 		
sex MW och en på åtta MW.
• Tre stycken oljepannor, två på 20 MW och en på sex 		
MW, baserad på lättolja.
I Tyringe sker värmeproduktion på Smedstorps industriområde i följande enheter:
• Biobränslepannor, två stycken på tre MW.
• Oljepannor, en på två och en på fyra MW.
Biobränsle- och samförbränningspannorna bidrar till en
mycket låg andel olja.
Fjärrvärme levererades till totalt 2 639 (2 619) kunder
under 2016. I Hässleholm är det 504 (503) stora fastigheter och 1 943 (1 925) villor som är anslutna. I Tyringe
är det 65 (64) stora fastigheter och 127 (127) villor som
är anslutna. Antalet hushåll som har fjärrvärme uppgår till
ca 9 000 (9 000) och under året levererades 199,0 (189,0)
GWh värme.

Resultat och ställning
Hässleholm Miljö AB redovisar ett resultat för räkenskapsåret efter finansiella poster på 28 588 (23 676) tkr.
			
Nettoomsättning		
tkr
Resultat efter finansiella poster		
tkr
Balansomslutning		
tkr
Antal årsanställda		
st.
Soliditet		
%
Avkastning på totalt kapital		
%
Avkastning på eget kapital		
%

2016

2015

2014

2013

2012

273 344
28 588
805 971
75

263 620
23 676
749 552
70

251 213
5 316
765 202
69

268 318
30 530
783 707
72

269 942
28 671
782 648
69

19,4
5,1
18,3

18,3
5,2
17,3

15,8
3,1
4,3

15,3
6,3
25,5

12,0
6,6
30,5

Nyckeltalsdefinitioner framgår av Tilläggsupplysningar.

Soliditeten i bolaget uppgår till 19,4 procent, vilket är ett
mått på att bolagets fortsatt höga låneskuld i förhållande
till det egna kapitalet fortsätter att minska. Under 2016
har ingen amortering skett. Istället för att amortera har
bolaget tagit upp ett nytt lån på 40 mkr för att finansiera
de höga investeringar på 110 mkr som gjorts. Resterande
del av investeringarna är självfinansierade. Detta ligger i
linje med finanspolicyn. Policyn innebär att bolaget ska
arbeta för en framtida långsiktig ekonomisk stabilitet med
högre soliditet.

att invånarna i Hässleholm gynnas ekonomiskt. Taxan
höjs 1/1 2017 enligt beslut i Kommunfullmäktige. Taxan kommer även att förändras från ett flervalsalternativ
till en enhetstaxa. Detta för att effektivisera insamlingen
och bedriva en miljömässigt bättre insamlingsverksamhet. Resultatet är –6 042 vilket är en större förlust än
budgeterat. Anledningen till det lägre resultatet är kostnader för en längre inkörningsperiod än beräknat med
insamling i egen regi, samt kostnader för fördröjning av
utsättning av nya fyrfackskärl. Avskrivningarna har också varit större än budgeterat.

Resultatet efter finansiella poster 2016 fördelas per verksamhetsområde enligt följande:
Verksamhetsområde Renhållning			
+ 3 653 (+4 334 )
• Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) har under 2016
mottagit 228 (206) kton avfall och det är framför allt
förorenade jordar och konstruktionsmaterial som genererat volymerna. Avsättningen till återställningsfonden
har gjorts enligt plan. Arbetet med att sluttäcka den
deponi som inte längre används är nästan slut. I år har,
utöver avsättningar också ianspråktagits medel för att
färdigställa sluttäckningen. Arbetet med att förstärka
marginalerna har gett resultat. Vår investering i en ny
oljeplatta (OP2) har inneburit ökade volymer av förorenade vätskor och vi är nu uppe i de volymer som vårt
miljötillstånd tillåter. Resultatet för HKC:s verksamhet
för 2016 är 9 695 tkr.
• Insamlingen av hushållsavfall är budgeterad med ett
visst underskott och subventioneras av verksamheten på
HKC. Detta innebär att renhållningstaxan blir lägre och

Verksamhetsområde Fjärrvärme			
+ 24 955 (+ 19 342)
• 2016 har inneburit ett avsevärt bättre utfall än 2015.
Orsaken till det förbättrade utfallet står att finna i en
kallare väderlek under 2016 samt en bättre kostnadskontroll. Försäljningsvolymen är högre än 2015. Detta
tillsammans med att bolaget lyckats bättre med bränslemixen har lett till att resultatet förbättrats mer än vad
volymökningen motiverar. Vi har lyckats bättre under
sommarperioden vad gäller vår avfallshantering och
kostnadsutfallet i övrigt har också varit gynnsamt. Värmeåtgången har under året varit normal för bolagets
kunder med tanke på väderbetingelserna. Fjärrvärmetaxan höjdes 1/1 2016 med 1,5 %. Ingen höjning av
taxan kommer att ske under 2017. Vi producerade färre GWh än 2015, 239 (243) GWh, men sålde fler, 199
(189) GWh. Värmebortfallet har varit lägre och vi har
kylt bort 0,6 GWh mindre än 2015.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Viktiga händelser under räkenskapsåret
Under året har arbetet med vårt affärssystem, Pyramid,
fortsatta utveckling fortgått. Målet är att affärssystemet
ska underlätta arbetet med att följa upp verksamhetens
olika delar. Detta för att tydligare kunna analysera olika
verksamhetsområdens utveckling och lönsamhet.
En ny budgetmodell har tagits fram som ett verktyg för
att ytterligare förtydliga respektive funktions budgetansvar och skapa större delaktighet i budgetarbetet.

Verksamhetsområde Renhållning
2014 fattade bolagets styrelse beslut om att byta insamlingsmodell för hushållsavfall. Under 2015 godkändes
detta beslut av Kommunfullmäktige. Hela 2016 har
präglats av arbetet med att på olika sätt informera om
fyrfack för hushåll och den nya sorteringsrutin som detta
innebär samt förbereda verksamheten för insamling av
avfall från stora fastigheter och industrier i egen regi.
Hösten 2016 satte arbetet igång med att byta ut 32 000
avfallskärl till samtliga villahushåll i kommunen. Samti-
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digt bytte bolaget entreprenör för tömning av hushållsavfall och började med hämtning av avfall i egen regi
från stora fastigheter och industrier. Upphandling av ny
entreprenör för insamling av slam från enskilda avlopp
avslutades och ett nytt avtal börjar gälla från 1/1 2017.
På HKC går avtalet med entreprenören för omhändertagande av brännbart material ut 31/12 2016. I och
med detta har bolaget undersökt möjligheten att bedriva även denna verksamhet i egen regi. Beräkningarna
visade att en övergång till egen regi skulle vara mest
kostnadseffektivt för bolaget och styrelsen beslutade om
detta. Upphandling av maskinell utrustning pågår och
verksamheten kommer att starta under första kvartalet
2017.
En del i att bedriva verksamhet på miljömässigt bästa
sätt är att använda miljöklassat drivmedel. Under året
har diesel ersatts med HVO och AdBlue där så har varit
möjligt. Samtliga fordon för insamling i egen regi använder HVO och AdBlue. Även entreprenörerna för hämtning av avfall och slam använder sig av dessa miljöklassade drivmedel.

Behandling avfall HKC

300 000
253,2

250,3

250 000

239,6
205,7

200 000

206,3

205,5

192,3

228,3

176,6
136,2

150 000
104,1
100 000
69,4

69,9

2004

2005

50 000
0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verksamhetsområde Fjärrvärme
Under 2016 har arbetet med att ansluta Sjörröd till
fjärrvärmenätet fortsatt. Vi erbjuder presumtiva kunder
en helhetslösning som innebär att de beställer fjärrvärme av oss och därefter tar vi ansvar för hela lösningen
fram till dess att fjärrvärmen är ansluten och fungerar.
Detta till ett fast pris enligt överenskommelse. Hittills
har 17 anslutningar gjorts. Projekteringsarbetet med
att bygga en ackumulator har påbörjats, detta som en
del i att vi samtidigt binder samman fjärrvärmenäten i
Tyringe och Hässleholm.

MWh/Månad

Årets produktionsmix av bränsle i våra två produktionsanläggningar, Hässleholm och Tyringe, framgår av stapeldiagrammen nedan. Totalt producerades 239 (243,3) GWh
fjärrvärme och 10,1 (9,9) GWh el, under året. Produktionen baseras på följande produktionsmix:

Bortkyld värme 7,2 GWh

Beleverket, produktionsmix 2016, totalt: 219 GWh

Elproduktion från avfallsbränning 10,1 GWh
Oljeförbränning 0,8 GWh
40 000

Tillförd spillvärme 2,4 GWh
Brännbart avfall 110,1 GWh

35 000

Flisproduktion 105,3 GWh
30 000
25 000
20 000
15 000
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Tyringe, produktionsmix 2016, totalt: 20 GWh
Bortkyld värme 0 GWh
Flisproduktion 20,3 GWh
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Framtida utveckling
Vår vision
”Motor och initiativtagare för Hässleholm och
närregionens hållbara utveckling inom energi och
miljöområdet.”
Grundläggande värderingar
Ansvar, engagemang och kunskap för en hållbar framtid:
Ansvar, genom ett systematiskt förbättringsarbete och
förebyggande insatser minskar vi miljöpåverkan från
våra verksamheter och anläggningar.
Engagemang, sunda idéer ges kraft och utrymme att
utveckla de bästa förutsättningarna för kundanpassade lösningar för att leva, bo och arbeta - nu och i
framtiden.
Kunskap, genom allas delaktighet och hög kunskapsnivå får vi trygga och kompetenta medarbetare som vill
och kan förbättra våra verksamheter.
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Verksamhetsområde Renhållning
Marknaden för behandling av avfall är i kontinuerlig
förändring. Fram till 2009 var deponeringen en viktig
inkomstkälla till bolaget och bidrog till stora delar av
vårt överskott. I dagsläget är det i huvudsak behandlingen av förorenad jord och mottagning av konstruktionsmaterial till sluttäckningen av deponin som ger ett
överskott.
I takt med att vårt behov av massor för sluttäckning
av deponin minskar är det viktigt att finna andra sätt för
att generera intäkter framöver. Under 2015 startade vi
en ny oljeplatta, OP2. Investeringen har gett oss en ökad
kapacitet att hantera förorenade vätskor på ett rationellt
sätt. Under 2016 har anläggningen finjusterats och det
arbetet kommer att fortgå även under första kvartalet
2017. Vi kan redan nu se att produktionsvolymerna ökar
avseende OP2.
Verksamhetsområde Fjärrvärme
Planerna som tagits fram under tidigare år ledde till
beslut under 2015. Besluten är av en sådan storlek att
bolagets verksamhet under flera år framåt kommer att
präglas av dessa. Under 2016 började utbyggnaden av
fjärrvärmenätet till Sjörröd. Under 2017 kommer det-
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ta att fortsätta och vi kommer även att erbjuda kunder i Tyringe i ett område norr om väg 21 att ansluta
sig till fjärrvärmenätet. Därefter väntar ett ännu större
projekt, sammankoppling av näten i Tyringe och Hässleholm och uppförandet av den ackumulator som är
en förutsättning för sammankopplingen. I förlängningen ger investeringen möjlighet att erbjuda fler kunder
även i Finja fjärrvärme framöver. Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme förutspår en minskning av förbrukning med totalt 10 % fram till 2025. Med dessa
investeringar påbörjar bolaget arbetet med att finna
nya kunder och utöka utbudet av service och tjänster
inom fjärrvärmeområdet.
Vi är medlemmar i Prisdialogen, en modell vars mål
är att skapa förutsägbar och transparent prissättning
för fjärrvärmeleveranser. Syftet är att skapa en gemensam plattform där kunder och leverantör tillsammans
bidrar till en sund utveckling för fjärrvärmemarknaden.

Personal
Organisationen
I november 2013 stärktes bolaget genom att organisationen funktionsindelades. Istället för att ha två olika
affärsområden, Renhållning och Fjärrvärme, består nu
bolaget av affärsområde Produktion och affärsområde
Support. Våra stödfunktioner finns organiserade i affärsområde Ekonomi/IT. Direkt underställda VD finns
också HR-chef och kommunikatör. Löpande utvecklas
organisationen, så även under 2016. En ny HR-chef
har rekryterats. En ny enhet för insamling i egen regi
har bildats. I denna enhet ingår en arbetsledare och
sju chaufförer. En genomlysning av bolagets organisationsstruktur genomfördes under hösten och under
2017 kommer resultatet av denna genomlysning att
bearbetas på olika sätt.
Medarbetarskap
Vår personalidé
”HMAB utvecklas ständigt med stöd av medarbetare
som arbetar självständigt, tar ansvar och är kunniga.
Alla känner till verksamheten och våra mål. Vi sätter
kunden i fokus och är öppna för mångfald – en engagerande och trygg arbetsplats som erbjuder omväxlande arbetsuppgifter och gemenskap.”

Samtliga enheter har regelbundna arbetsplatsträffar
med närmsta chef, och utöver det bjuds samtlig personal in till bolagövergripande informationsträffar, fyra
gånger under 2016. Under året genomfördes medarbetar- och lönesamtal. Utöver detta genomfördes dialogmöten i olika former i enheterna.
Ledarskap
Ledarskapet på HMAB ska genomsyras av tydlighet och
respekt.
Tydlighet visar vi genom att
• Arbeta för ett öppet klimat genom att aktivt bygga
förtroende
• Uppskatta nyfikenhet och uppmuntra alla 			
medarbetare till att ställa frågor
• Ge positiv och korrigerande feedback
• Stå för tagna beslut utåt i organisationen
• Vara en god förebild
Respekt visar vi genom
• Ett professionellt bemötande mot såväl kollegor som
kunder
• Att aktivt hantera kränkningar och arbeta för allas 		
lika värde
• Uppmuntra och använda varandras olikheter
• Följa regler och ha ett tillåtande förhållningssätt
Chefsgruppen träffas månadsvis. Månadsmötena leds
av HR-chefen och syftar till att upprätthålla den plattform som tidigare skapats för ett tryggt ledarskap i
bolaget. Träffarna genomsyras av information, arbete med bolagets ledarförväntningar och skapande av
samsyn kring för bolaget viktiga frågor.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp på Skyddskommitténs regelbundna sammankomster. Arbetet med riskbedömning, handlingsplaner och skyddsronder följer
nu en implementerad arbetsmetod som fungerar väl.
Löneöversyn
2016 års lönerevision genomfördes enligt samma struktur som infördes under 2015, där en tydligare koppling
till avdelnings- och individuella mål är ett av syftena.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget har identifierat de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna och de utgörs av följande:

• Ändringar av de ekonomiska förutsättningarna; 		
kraftiga prisförändringar på energiråvaror, nya och 		
ändrade miljöavgifter, energiskatter.
• Avbrott och haverier i tillförsel-, distributions- och 		
produktionssystem.
• Energi- och miljöpolitiska åtgärder, av- och 		
omreglering av marknader, ny lagstiftning, ökad		
konkurrens och minskade avfallsmängder som på 		
kort sikt kan leda till minskade intäkter.
Bolaget har en Risk- och Sårbarhetsgrupp som har till
syfte att dels hantera övergripande säkerhetsfrågor och
identifiera oönskade händelser, dels underhålla den
bolagsövergripande nödlägesberedskapsplanen.
Miljöpåverkan
Kontrollplanen är verksamhetens styrdokument och
innefattar en hanteringsplan för de risker för människors hälsa och miljön som identifierats i riskanalysen. Bland dessa kan nämnas: brand i olika avfall,
pumphaveri, lakvattenläckage, förorening av mark
och grundvatten, lukt, nedskräpning och buller. Dokumenten ligger till grund för arbetet med ständiga
kvalitetsförbättringar i bolaget och uppdateras kontinuerligt. Kontrollplanen har ett separat kapitel om
riskanalys i enlighet med kraven i SFS 1998:901 (Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll).
Verksamheten på Hässleholm Kretsloppcenter har
noga avvägda arbetsmetoder för att reducera negativ
miljöpåverkan. Reningsverk för lakvatten, utvinning
av metangas från deponier för energiproduktion och
tillverkning av biobränsle från organiskt avfall är några av dessa metoder.
Verksamhetsområde Renhållning
Renhållningsverksamheten bedrivs enligt tillstånd tilldelat och beslutat av Miljödomstolen 2005-11-14.
Miljöpåverkan avseende renhållning består i huvudsak av utsläpp till luft och vatten från avfallsanläggningen i Vankiva samt utsläpp till luft från insamlingsfordon. Deponigasen tas omhand och används för
energiproduktion. Lakvatten renas i eget reningsverk
och renat lakvatten släpps ut i Prästabäcken. Till verksamheten hör även en egen kontrollplan som är ett
kontinuerligt uppdaterat styrdokument för verksamheten. Under 2016 renade bolaget 152 505 (136 990)
m3 lakvatten.
Bolaget har på begäran av Miljödomstolen gjort en
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heltäckande beräkning av vad det skulle kosta att helt
oplanerat avsluta verksamheten vid varje tidpunkt
under anläggningens driftstid. Hässleholms kommun
har ställt tillräcklig säkerhet, 35 mkr, till Länsstyrelsen
Skåne för detta.
Anläggningen har ett omfattande kontrollprogram
vars resultat bland annat redovisas till tillståndsmyndigheten i den årliga miljörapporten.
Under 2014 påbörjades arbetet med att erhålla ett
nytt tillstånd för verksamheten i Vankiva och arbetet
fortskrider som planerat. Nuvarande tillstånd gäller till
och med 2017.

Verksamhetsmål 2016
Under arbetet med vår strategi ”HMAB 2020” har utgångspunkten i bolagets målarbete varit de fyra övergripande målen för Hässleholms Kommun:

Verksamhetsområde Fjärrvärme
Bolaget bedriver en tillståndspliktig anläggning enligt
miljöbalken. Tillståndet i Hässleholm avser förbränning av utsorterat brännbart avfall (högst 50 000 ton/
år), torv, träbränsle, olja och deponigas samt lagring
av olja och flis. Tillståndet lämnades av Länsstyrelsen
2001-11-22. Ett ändringstillstånd för utbyggnad med
en 30 MW:s biobränslepanna lämnades 2008-12-18.
Fjärrvärmecentralen i Tyringe är från och med 200801-01 inte längre tillståndspliktig. Det tidigare tillståndet (2001-04-19) gäller dock för verksamheten. Under
2014 har samrådsmöten hållits avseende en utökning
av förbränning av utsorterat brännbart avfall till 70 000
ton/år och en ökad tillåten effekt till 30 MW på samförbränningspannan och en tillståndsansökan är inlämnad
till Länsstyrelsen.
Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp till luft samt vatten i form av rökgaskondensat.
Bolaget har tilldelats utsläppsrättigheter för koldioxid
avseende perioden 2013-2020, totalt 213 803 stycken (ton). Dessa delas upp på de olika åren och minskar över åren 2013-2020. Bolaget har från och med
2013 redovisat ett mycket större utsläpp av koldioxid
än tidigare år eftersom riktlinjerna för redovisningen
av utsläppen ändrats. Från och med 2013 adderas avfallsförbränningsutsläpp till redovisningen av utsläpp
av koldioxid. Under 2016 har ytterligare justeringar av
beräkningsmetoden gjorts och numera sätts det upp
samma parametrar för de bolag som beräknar värdena, däribland HMAB, som för de stora bolagen som
mäter värdena. Detta medför att värdena för 2016 är
betydligt högre än för 2015. Antalet utsläppsrätter för
år 2016 uppgår till 20 268 (16 823) stycken (ton).
Nätet för bolagets distribution sträcker sig ca 140 km
i Hässleholm och ca 14 km i Tyringe.

Omsorg, service och trygg livsmiljö
Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av
hög kvalitet och erbjuda en god och trygg livsmiljö till alla.
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Ekologiska förutsättningar
Hässleholms kommun ska utvecklas i samklang med de
ekologiska förutsättningarna.
Hållbar ekonomi med effektiv resursanvändning
Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med effektiv resursanvändning.

Attraktiv arbetsgivare och kreativa arbetsplatser
Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
med tillåtande och kreativa arbetsplatser.
Utifrån dessa fyra målområden har bolaget identifierat
fem mål områden. ”Ekologiska förutsättningar” och
”Omsorg, service och trygg livsmiljö” har delats upp i tre
målområden för bolaget:
• Kunder och Medborgare
• Miljö
• Verksamheter
”Hållbar ekonomi och effektivresursanvändning” har i
bolagets eget målarbete rubriken ”Ekonomi och finans”
och för ”Attraktiv arbetsgivare och kreativa arbetsplatser”
har vi använt uttrycket ”Medarbetare och organisation”.

De tre övergripande mål som satts upp för 2016 och som
skulle genomsyra all verksamhet var:
• Lönsamhet och mervärde. Under 2016 skulle grunden läggas för en ekonomisk styrning som innebär att
respektive verksamhet, HKC, Insamling och Fjärrvärme,
har en positiv trend för sin resultaträkning. Bolaget skulle
fokusera på att aktivt arbeta med att ha kunden i centrum och aktiviteter kopplat till bolagets samhällsansvar.
• Ledarskap och medarbetarskap. Hässleholm Miljö
AB ska vara ett värderingsstyrt bolag, vilket innebär att
samtliga medarbetare efterlever och arbetar utifrån vår
värdegrund och ett ledarskap som agerar utifrån våra
ledarskapskriterier.

• Effektiva processer. Under 2016 skulle HKC-affären
genomlysas för att finna lönsamma och effektiva processer. Även interna processer skulle ses över och effektiviseras.
Verksamhetsmål 2016, uppföljning
Bolaget har utvecklat nyckeltal för att kunna följa upp
utvecklingen för olika målområden. Nedan redovisas
utfallen för en del av nyckeltalen.
Miljö och Verksamheter
På anläggningen i Vankiva har verksamhetsmålen uppfyllts till stora delar. Utnyttjad andel av anläggningens
deponigas har uppgått till 98 % (99 %) avseende energiproduktionen och anläggningen har brukat 82,0 %
(82,4 %) av egenproducerad el.
För Fjärrvärmeverksamhetens del var driftsstoppen fyra
(fem) under 2016. Oljeandelen under 2016 var totalt
0,49 % (0,50 %), olja används när övriga pannor står
stilla på grund av olika produktionsstörningar, vid haverier eller vid extrem kyla.
I samband med införandet av fyrfackskärl kunde insamlingen direkt se en kraftigt ökad utsorteringsgrad
av plast- och pappersförpackningar. Den ökade utsorteringsgraden ger effekten att brännbart avfall minskar
och vi tar ett steg uppåt i avfallstrappan, från förbränning till återanvändning.
Ekonomi och Finans
Vid årsbokslutet är avkastningen på eget kapital 18,3%
(17,3 %) och bolagets soliditet är 19,4 % (18,3 %). Under året har ett lån på 40 mkr upptagits. Ingen amortering har skett. Bolagets skulder till kreditinstitut i förhållande till balansomslutningen vid utgången av 2016
uppgår till 65,5 (65,3) %. En ny budgetmodell har införts vilken skapar en större möjlighet för ansvarig chef
att vara med och påverka sitt budgetansvar.
Kunder och Medborgare
Bolaget har introducerat e-fakturamöjlighet till sina kunder och nu är drygt 20 % e-fakturor. Antal samtal till
kundtjänst har uppgått till 20 258 (12 413) och på hemsidan hade vi 136 339 (82 626) besök under 2016. Den
kraftiga ökningen av hemsidebesökare och kundsamtal
beror till största delen på frågor och informationssökande gällande byte av insamlingsmodell. Under 2017 räknar vi med att kundsamtalen sjunker ner till nivåerna för
2015 eller lägre. Hemsidebesöken torde däremot öka

i takt med den ökade digitaliseringen i samhället men
med år 2016 som ett undantag i statistiken.
Medarbetare och Organisation
Under 2016 har vi rekryterat ett antal nya medarbetare bl
a i samband med att vi startat upp insamling i egen regi.
Rekrytering av ny VD påbörjades under hösten då vår förra VD sade upp sig under sommaren. Vi räknar med att
VD-rekryteringen slutförs under kvartal ett 2017. Vi har
upplevt att det fungerat väl att hitta den kompetens vi
behöver och inför varje rekrytering har vi gjort en behovsanalys och kravprofil som kvalitetssäkring.
Under året genomfördes en medarbetarundersökning
och alla medarbetare gavs möjlighet att medverka. Resultatet har inte publicerats än eftersom undersökningen
genomfördes sent på året.
Sjukfrånvaron har under 2016 varit 4,14 % (4,5 %) och
övertidsuttag har varit 4,87 % (1,7 %) av arbetat antal
timmar. Årets sjukfrånvaro kan delas upp i långtidssjukfrånvaro som motsvarar 2,52 % och korttidssjukfrånvaro
som motsvarar 1,62 %. Korttidssjukfrånvaron har ökat
något sedan föregående år men ligger ändå på en rimlig
nivå. När det gäller bolagets utveckling vad gäller långtidssjukfrånvaron kan vi se en minskning vilket är positivt.
Från de undersökningar som har gjorts för att kartlägga
orsakerna till långtidssjukfrånvaron har vi kunnat dra slutsatsen att för närvarande kan orsakerna till långtidssjukskrivningarna härledas till andra faktorer än arbetsmiljön
i majoriteten av fallen. Bolaget kommer även fortsättningsvis att arbeta med att utreda varje enskilt rehabiliteringsfall och vidta förbättringsåtgärder i de fall vi kan
identifiera brister i arbetsmiljön för att minska andelen
långa sjukskrivningar. Inom ramen av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete kommer bolaget fokusera på att
vidareutveckla arbetet av förebyggande åtgärder.

Avstämning av bolagsordning och ägardirektiv
Inga beslut har fattats som står i strid med gällande
bolagsordning eller ägardirektiv.
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Förslag till vinstdisposition (i kr)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
		

10 188 662
4 047 627
14 236 289

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägare utdelas
i ny räkning överförs
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3 000 000
11 236 289
14 236 289

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen
inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på
kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Såväl soliditet som likviditet påverkas inte på
ett sådant sätt att det skadar bolaget. Utdelningen kan
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL
17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

RESULTATRÄKNING
tkr
Not		
2016-01-01					
2016-12-31
				

2015-01-012015-12-31

Nettoomsättning				
1,2		
Aktiverat arbete för egen räkning
					
Övriga rörelseintäkter
					
					

273 344
0
2 782
276 126

263 620
465
1 416
265 501

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter				
2		
Övriga externa kostnader				
2, 3, 4		
Personalkostnader				
5		
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 				
Övriga rörelsekostnader
					
					
Rörelseresultat
					

-82 489
-53 513
-49 119
-49 852
-281
-235 254
40 872

-85 991
-48 361
-45 844
-46 034
-226 230
39 271

Resultat från finansiella poster				
6
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 				
Räntekostnader och liknande resultatposter
				
					
Resultat efter finansiella poster
					

494
-12 778
-12 284
28 588

294
-15 889
-15 595
23 676

Bokslutsdispositioner				
7		
Resultat före skatt
					

-23 370
5 217

-18 635
5 041

Skatt på årets resultat				
8		
-1 168
Övriga skatter						
-1
Årets resultat
					
4 048

-1 128
193
4 106
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BALANSRÄKNING
tkr
				

Not		
2016-12-31

2015-12-31		

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, markanläggningar och mark				
Maskiner och andra tekniska anläggningar 			
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
				

9		
10		
11		
		

121 628
515 789
14 662
652 079

124 395
466 961
7 628
598 984

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag						
Summa anläggningstillgångar					

15
652 094

15
598 999

					

6 787

7 187

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
					
Fordringar hos koncernföretag
			
12		
Kommunkoncernkonto				
13, 14		
Övriga fordringar
					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
15		
					

47 840
9 801
86 623
1 079
1 737
147 080

43 289
8 149
86 279
4 481
1 159
143 357

11

9

Summa omsättningstillgångar					

153 878

150 553

SUMMA TILLGÅNGAR

805 971

749 552

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
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Kassa och bank				

BALANSRÄKNING

14		

					

BALANSRÄKNING
tkr
				
Not		
2016-12-31
					

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital							
16
Bundet eget kapital
Aktiekapital
								
Reservfond								
									
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

								
								
								
								

2015-12-31

10 000
2 000
12 000

10 000
2 000
12 000

10 189
4 048
14 237
26 237

9 083
4 106
13 189
25 189

Obeskattade reserver							

17		

166 337

142 966

Avsättningar
Övriga avsättningar							

18		

37 717

42 731

Långfristiga skulder							
19
Skulder till kreditinstitut
								

502 700

462 700

25 000
344
23 911
4 462
1 369
7 164
10 730
72 980

25 000
245
23 806
466
149
11 305
14 995
75 966

805 971

749 552

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
								
Förskott från kunder
								
Leverantörsskulder
								
Skulder till koncernföretag							
12		
Aktuella skatteskulder
								
Övriga skulder
								
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter					
20		
Summa kortfristiga skulder
								
		
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER								

BALANSRÄKNING
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
tkr
Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Belopp vid årets ingång							
10 000
2 000
9 083
Disposition enligt beslut										
av årets årsstämma
Balanseras									
1 105
Utdelning									
Årets resultat
									
Belopp vid årets utgång							
10 000
2 000
10 189
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Årets
resultat
4 105

-1 105
-3000
4 048
4 048

KASSAFLÖDESANALYS
tkr
				
Not		
2016
					

2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster						 			
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet (inkl. avskrivningar)
21		
Betald skatt							
		
Kassaflöde från den löpande verksamheten
					

28 588
44 296
-3 620
69 264

23 676
46 077
-1 548
68 205

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete						
Förändring av kundfordringar och koncernfordringar 					

400
-6 203

-1 119
1 334

Förändring av kortfristiga fordringar
								
Förändring av leverantörsskulder och koncernskulder					
Förändring av kortfristiga skulder								
Kassaflöde från den löpande verksamheten 						

2 824
- 4 101
- 6 938
55 246

1 958
-3 924
-1 480
64 974

- 92 843
943
-91 900

-30 502
-30 502

40 000
- 3 000
37 000

-30 000
-3 000
-33 000

346

1 472

86 288
86 634

84 816
86 288

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 							
Sålda materiella anläggningstillgångar									
Kassaflöde från investeringsverksamheten
						
				
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån/Amorteringar
								
Betald utdelning									
Kassaflöde från finansieringsverksamheten						
				
Årets kassaflöde
								
Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets början
Likvida medel vid årets början
								
Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets slut			
21		

KASSAFLÖDESANALYS
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Ersättningar till anställda

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.
Utländska fordringar och skulder har värderats till balansdagens valutakurs.

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det
år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade
belopp som företaget förväntas betala till följd av den
outnyttjade rättigheten.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget
får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag
görs för lämnade rabatter.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Försäljning av fjärrvärme redovisas efter mätning hos
kunden i enlighet med allmänna villkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Intäkter från förbränning av sorterat brännbart avfall redovisas i samband
med invägning. Intäkter från renhållningsverksamheten
redovisas när leverans av vara eller tjänst har utförts och
alla rättigheter och risker har övergått till köparen. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns
rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande
villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det
statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för
anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar
tillgångens redovisade värde.
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Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter
betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller
informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns
inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga
tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda.
Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs
under det räkenskapsår de avser.
Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående. Bolagets samtliga leasingavtal har
klassificerats som operationella.
Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal
där företaget är leasetagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten
skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/ fordringar sker
till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och
med stor säkerhet kommer att fastställas.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver
ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde.
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som
kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer
av materiella tillgångar. I enlighet med K3-regelverket tillämpar bolaget regelverket kring komponentavskrivning. Följande avskrivningstider tillämpas:
		
Byggnader
Markanläggningar
Värmeproducerande anläggningar
Ledningsnät för fjärrvärme
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Reservdelar

Antal år
25-50
20
20
30
5-10
5-35
5

Den bedömda ekonomiska livslängden för våra nya fyrfackskärl har bestämts till 15 år.
I anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde uppgår
lånekostnaderna till ett belopp av 11 132 (11 132) tkr.
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp,
konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång
aktiveras under den tidsperiod som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning eller försäljning. Övriga låneutgifter kostnadsförs i den period som
de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och
liknande resultatposter.
Reservdelar överstigande 20 (20) tkr klassificeras som
anläggningstillgångar. Övriga reservdelar betraktas som
förnödenheter och kostnadsförs löpande.
Under året har inget arbete för egen räkning aktiverats.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till
det belopp som efter individuell prövning beräknas bli
betalt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden
hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga,
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt
belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för
värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid
på maximalt tre månader
I likvida medel ingår företagets tillgodohavanden på
koncernens koncernkonto.
Avsättningar
Avsättning för deponi beräknas genom att beräknad
utgift för sluttäckning och underhåll nuvärdesberäknas och fördelas linjärt över återstående nyttjandeperiod för deponin, dvs. tiden fram till sluttäckning görs.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s.k. indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den löpande verksamheten,
investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Vid upprättandet av kassaflödesanalysen har
bolagets kommunkoncernkonto hanterats som likvida
medel, se not 21.

Varulager
Bränslelagret värderas enligt lägsta värdets princip och
först in – först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att
varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Övrigt lager
värderas till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret omräknat
till heltidstjänster
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
balansomslutningen.
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Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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NOTER
Not 1 Nettoomsättningens fördelning		
2016

2015

63 296
56 979
330
120 605

66 488
54 714
310
121 511

136 476
13 721
2 542
152 739

125 342
14 830
1 937
142 109

I nettoomsättningen ingår intäkter från		
Renhållning
HKC		
Insamling av hushållsavfall		
Övriga intäkter		

Fjärrvärme
Värmeförsäljning		
Intäkter brännbart avfall		
Övriga intäkter		
		

Not 2 Försäljning och inköp, koncernbolag
Under 2016 uppgår försäljningen till koncernbolag till 33 458 (31 421) tkr
och inköp från koncernbolag har gjorts för 6 942 (8 004) tkr.

Not 3 Leasingavtal
		
Årets bokförda kostnader för leasing
uppgår till:		

2016

2015

1 098
1 098

874
874

		
2016
2015
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och
verkställande direktör		
187
192
Pensionskostnader för övriga anställda		
3 042
2 509
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal		
10 263
9 691
		
13 492
12 392
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader
(varav aktiverat 0 tkr (465 tkr))		

46 990

43 396

Under 2016 har återbetalning skett av 251 tkr från Fora avseende räkenskapsåret 2004. Beloppet har resultatförts under 2016.			
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen		
Andel män i styrelsen		
Andel kvinnor bland verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare 		
Andel män bland verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare		

50 %
50 %

50 %
50 %

32 %

25 %

68 %

75 %

Avgångsvederlag VD
Avtal om avgångsvederlag med VD föreligger.
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Not 6 Resultat från finansiella poster

Not 4 Arvode till revisorer

		
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsRänta kommunkoncernkonto		
uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning
Ränta kundfordringar		
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
Övriga finansiella intäkter		
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
		
		
2016
2015
Ränta kreditinstitut		
Revisionsuppdrag
Borgensavgift, Hässleholms kommun		
PwC		 99
120
Övriga finansiella kostnader		
		
99
134
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Resultat från finansiella poster		
Övriga uppdrag
PwC		106
27
		
106
31

2016

2015

0
288
206
494

110
189
8
307

-10 241
-2 442
-96
-12 779
-12 285

-13 409
-2 453
-40
-15 902
-15 595

2016

2015

Not 7 Bokslutsdispositioner
		

Not 5 Anställda och personalkostnader
		
2016
2015
Medelantalet anställda			
Kvinnor		 22
21
Män		 53
49
		
75
70
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör		
1 885
1 342
Övriga anställda		
31 613
29 662
33 498
31 004
		

Förändring av överavskrivningar		
23 371
18 635
		
23 371
18 635

		

NOTER

Not 8 Skatt på årets resultat		
2016

2015

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningar
		

Aktuell skatt		
-1 167
-1 128
Ingående nedlagda kostnader		
		
Under året nedlagda kostnader		
Avstämning av effektiv skattesats		
Under året genomförda omfördelningar		
Redovisat resultat före skatt		
5 217
5 041
Skatt på redovisat resultat enligt gällande
skattesats, 22 %:		
Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader		
Ej skattepliktiga intäkter		
Redovisad skattekostnad		

-1 147

-1 109

-13
104
-1 167

-21
2
-1 128

2016

2015

7 628
105 636
-98 602
14 662

15 262
31 092
-38 726
7 628

I det ingående beloppet ingår ett projekt för utbyte och förtätning av distributionsnätet för fjärrvärme i Hässleholm, 6,1 mkr. Under 2016 avgjordes
ärendet i rätten och domen utföll så att HMAB fick en kredit på 1,3 mkr.
Avskrivningstiden är justerad så att samtliga delar i projektet blir slutligt
avskrivna vid samma tidpunkt.

Not 12 Fordringar och skulder hos koncernföretag
Not 9 Byggnader, markanläggningar och mark
		

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden		 188 820 182 847
Inköp		
4 894
5 973
Omklassificeringar		 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		 193 714 188 820
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Ingående ackumulerade bidrag		
Utgående ackumulerade bidrag		

-2 913
-2 913

-2 913
-2 913

Ingående avskrivningar		
Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		

-61 512
-7 661
-69 173

-54 156
-7 356
-61 512

Utgående redovisat värde		 121 628 124 395
Taxeringsvärde är inte åsatt på byggnader och mark.

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
		

2016

2015

Ingående anskaffningsvärden		 893 354 861 205
Inköp		
93 708
32 753
Försäljningar/utrangeringar		 -14 918
-604
Omklassificeringar		56
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		 972 199 893 354
Ingående ackumulerat bidrag		
Utgående ackumulerade bidrag		

-19 700
-19 700

-19 700
-19 700

Ingående avskrivningar		 -406 693 -368 551
Försäljningar/utrangeringar		
12 327
536
Årets avskrivningar		 -42 290 -38 678
Utgående ackumulerade avskrivningar		 -436 712 -406 693
Utgående redovisat värde		 515 788 466 961

NOTER

I posten fordringar hos koncernföretag ingår fordringar på Hässleholms
Kommun med 6 277 (3 935) tkr.
I posten skulder till koncernföretag ingår skulder till Hässleholms Kommun med 4 174 (294) tkr.

Not 13 Likvida Medel

		
2016
2015
Kassa och bank		
Kommunkoncernkonto		

11
86 623
86 634

9
86 279
86 288

Not 14 Kommunkoncernkonto
Kommunkoncernkontoteknik tillämpas med kommunen. Med kommunkoncernkonto avses ett samlingskonto för ränteberäkning och saldohållning och till vilket ett antal checkkonton, så kallade underkonton, är
anslutna. Alla transaktioner på underkontot överförs automatiskt och
omedelbart av banken till kommunkoncernkontot. Underkontonas saldon
i banken är således alltid noll. Hässleholms Kommun är innehavare av
kommunkoncernkonto. Bolaget innehar ett underkonto med en kreditlimit
på 40 000 (40 000) tkr.
Under 2016 bytte Hässleholms Kommun bank till Nordea.

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

		
2016
2015
Övriga upplupna intäkter		
Övriga förutbetalda kostnader		
		

Not 16 Eget kapital
Aktiekapitalet består av 10 000 st aktier.

909
828
1 737

628
531
1 159

Not 17 Obeskattade reserver
		

Not 22 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2016

2015
		

Ackumulerad skillnad mellan bokförda
avskrivningar och avskrivningar enligt plan		 166 337 142 966
		 166 337 142 966

2016

2015

Bankgaranti Naturvårdsverket		
1500
700
		
1500
700
Ansvarsförbindelser		
Inga
Inga

Not 18 Övriga avsättningar
		

2016

2015

Återställningsfond IFA * (stängd deponi)		
Återställningsfond FA **		
Återställningsfond IFA *		
		

22 706
9 525
5 485
37 717

30 087
7 346
5 298
42 731

Not 23 Händelser efter balansdagen

*IFA = icke farligt avfall
**FA = farligt avfall
Avsättning till återställningsfond har skett för framtida återställningskostnader, baserade på beräkningar från utomstående konsultfirma.

Inga händelser av stor betydelse har inträffat efter balansdagen.

Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
			
Balanserade vinstmedel			 10 188 662
Årets resultat			 4 047 627
			
14 236 289
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Not 19 Långfristiga skulder
		
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
Förfaller inom 2 till 5 år efter balansdagen		
Rörligt lån		

2016

2015

0
0
417 700 341 000
105 000 121 700
522 700 462 700

till aktieägare utdelas			 3 000 000
i ny räkning överförs			 11 236 289
14 236 289
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		

2016

2015

Upplupna löner		
Upplupna semesterlöner		
Upplupna sociala avgifter		
Upplupna räntekostnader		
Upplupna kostnader lager		
Övriga poster		

223
1 853
1 280
3 731
1 831
1 812
10 730

252
1 640
1 219
3 823
3 559
4 502
14 995

Not 21 Kassaflödesanalys
Bolagets behållning på kommunkoncernkontot har vid upprättandet av
kassaflödesanalysen behandlats som likvida medel. Behållningen är 86 623
(86 279) tkr på bokslutsdagen.
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
		
2016
2015
			
Avskrivningar		
49 852
46 034
Avsättningar deponier		
2 366
2 590
Uttag ur återställningsfond		
-7 381
-2 621
Övriga ej kassapåverkande poster		
-541
74
44 296
46 078

NOTER

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas
årsstämman den 23 mars 2017 för fastställelse.

Hässleholm den 17 februari 2017

Marianne Nilsson

Sven Carlsson

Christer Caesar

Styrelsens ordförande

Verkställande direktör

Styrelsens vice ordförande

Nils-Arne Petersson

Kristina Berglund

Magnus Herbst

Eva Persson		

Ulf Erlandsson

Maria Larsson
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Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 februari 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Mattias Johansson
Huvudansvarig revisor

UNDERSKRIFTER

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Hässleholm Miljö AB, arg.nr 556555-0349

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hässleholm Miljö
AB för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 1-27 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hässleholm Miljö ABs finansiella ställning
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Hässleholm Miljö AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisions bevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-12. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande

bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehaller vara
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och bär en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

•

Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för vara uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter ar högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosattande av intern kontroll.

•

Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som bär betydelse för vår revision för att utforma
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•

Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhallande till Hässleholm Miljö AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

•

Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som bär ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,

som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar ar otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
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•

Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgoras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på
ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
•

•

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Hässleholm Miljö AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget.
På något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
for att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse for bolagets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande
samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Kristianstad den 21 februari 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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Layout & Produktion, AM Tryck & Reklam
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Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som
helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar
fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter.

