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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 återvin-

ner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter.



Det ska vara
lätt att göra rätt

Följ vårt arbe
te på 

sociala medier

Hässleholm Miljö AB

hassleholmmiljo

Premiär för årets 

verksamhetstema på 

Hässleholm Miljö AB: 

Engagerat medarbetar-

skap. Målsättningen med 

temat har varit att ska-

pa öppna och positiva 

relationer inom bolaget, 

öka delaktigheten samt 

bidra till och stimulera 

kompetensutveckling.

Ny VD på plats i bolaget 

och utveckling av webb-

platsen påbörjas.

Ny slogan röstas fram 

för bolaget och andra 

etappen i projekt Sjörröd 

ansluts till fjärrvärme-

nätet. 

Region Skånes byggna-

tion av tågdepån i Kär-

råkra har inletts och Häss-

leholm Miljö AB är en av 

leverantörerna i projektet 

avseende marksanering 

och fjärrvärme.
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Workshop hålls i Hässle-

holm tillsammans med 

danska kollegor inom 

fjärrvärmebranschen. För 

att hylla alla de förskolor 

som deltagit i Håll Sverige 

Rents kampanj under 

våren, bjuder Hässleholm 

Miljö AB in barn och 

pedagoger från kom-

munens förskolor till en 

Skräpplockarfest.

Insamlingsstatistiken från 

årets sex första månader visar 

på att mer avfall återvinns och 

mindre går till förbränning 

sedan fyrfackskärl infördes i 

kommunen. 

Vi börjar mäta kund-

nöjdheten på våra 

återvinningscentraler 

för att få möjlighet att 

förbättra det arbete 

som vi gör och en ny 

skolhemsida lanseras.

Vinnare av årets miljö-

stipendium utses och vi 

arbetar vidare med att 

utveckla introduktio-

nen av nyanställda på 

bolaget.

Våra fjärrvärmekunder 

får miljöåterbäring och 

vi utför förebyggande 

underhållsarbeten på 

fjärrvärmenätet.

Vi smygöppnar vår nya 

verksamhet Magneten i 

samband med mellanda-

garna och går i mål med 

den organisationsjuste-

ring som pågått inom 

bolaget sedan 2016.

En bolagssida för Häss-

leholm Miljö AB lanseras 

på Facebook och pyssel-

boken Sopsmart delas ut 

till kommunens elever i 

årskurs två som en del i 

årets skolprojekt. 

Tack vare ett samarbete 

mellan Hässleholm Miljö 

AB, Hässleholms Fritid 

och Tekniska förvaltning-

en placeras nya färgglada 

källsorteringskärl ut på 

Österås Idrottsplats.
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2017 har varit ett år då vi kunnat se resultat av 
genomförda projekt både inom insamlings- och 
fjärrvärmeverksamheten. Våra sopsamlarmons-
ter har tagit klivet ut i landet och vi har fått 
möjlighet att ge våra fjärrvärmekunder mil-
jöåterbäring. 

VD:N HAR ORDET

2017
ett år med många resultat

    ETT ÅR MED BÅDE  
MILJÖÅTERBÄRING  
  OCH ÖKAD
    ÅTERVINNING

LÄTTARE ATT GÖRA
RÄTT MED FYRFACK

Vår nya modell för insamling av hushållsavfall 
hos de kunder som bor i enfamiljshus har under 
2017 visat på fantastiska resultat. När vi jämför 
hur mycket plast vi samlat in i år mellan janua-
ri och september jämfört med i fjol har vi ökat in-
samlingen med 43 % för plastförpackningar och 
24 % för pappersförpackningar. Ännu mer gläd-
jande är att vi har minskat insamlingen av bränn-
bart avfall med över 800 ton, motsvarande 21 %!  
 
 
 
 
 
Nyckeln till att nå resultat inom insamlingsområdet 
tror vi är att göra det lätt att göra rätt. På så vis kan 
våra kunder, dvs alla invånare i Hässleholm, lättare 
göra sitt bästa för att dra sitt strå till stacken. Därför 
vill vi rikta ett stort tack till våra kunder: Bra jobbat 
under 2017- Nu gör vi det ännu bättre 2018!
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Vi tror på fjärrvärme som en miljövänlig och eko-
nomiskt effektiv uppvärmningsform och vill såklart 
ge fler möjlighet att på ett enkelt sätt få värme och 
varmvatten i sina bostäder. Under året har vi därför 
anslutit fler boende i Sjörröd till fjärrvärmenätet och 
arbetar nu löpande med förtätning i området. Nästa 
projekt som vi tar oss an är Tvärskogsområdet i Ty-
ringe, där de boende kommer att erbjudas fjärrvär-
me under 2018.  
I år fick vi möjlighet att visa våra fjärrvärmekunder 
uppskattning på ett väldigt konkret sätt. En ny tolk-
ning av hur energiskatt ska betalas har bidragit till 
att vi har kunnat ge tillbaka i form av miljöåterbä-
ring. Detta som tack för att våra fjärrvärmekunder är 
med och bidrar till en bättre miljö! 
Vi vill erbjuda våra kunder en trygg och långsiktigt 
konkurrenskraftig värmelösning. Därför är vi glada 
över att kunna erbjuda oförändrade priser för både 
vil laägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsäga-
re under 2018. 

MILJÖÅTERBÄRING FÖR
FJÄRRVÄRMEKUNDER

En del av vårt uppdrag innebär att informera och ut-
bilda invånarna i Hässleholms kommun om vikten av 
källsortering.  Under 2015 togs våra sopsamlarmons-
ter fram för att användas i undervisningen på försko-
lor och skolor i kommunen. Ett koncept som blir allt 
mer populärt och nu används monstren i förskolor 
och skolor i hela Sverige: från Lyckelse i Lappland till 
Malmö i Skåne.
 Att våra monster har fått så stor spridning gör oss 
både glada och stolta eftersom vi gärna delar med 
oss av metoder som kan göra nytta för miljön, både 
för oss och kommande generationer. Detta ligger 
verkligen i linje med den slogan som bolaget och 
våra medarbetare har som ledstjärna: Vi brinner för 
en hållbar framtid!

SOPSAMLARMONSTER FRÅN
NORR TILL SÖDER
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02

Engagerat medarbetarskap 
Under 2017 har personalen på Hässleholm Miljö AB arbetat 

med verksamhetstemat: Engagerat medarbetarskap. 

Målet har varit att skapa öppna och positiva relationer, öka 

delaktigheten samt bidra till och stimulera kompetensut-

veckling. Vi har och kommer även framöver att sträva efter 

ett kreativt arbetsklimat och vill i ännu större utsträckning 

främja delaktighet och utveckling. Därför har intern praktik 

införts och medarbetare har provat på att arbeta inom an-

dra delar av verksamheten än den egna. Temat har löpt som 

en röd tråd igenom verksamhetsåret och har genomsyrat 

våra arbetsplatsträffar, såväl som medarbetarkvällar och den 

kick-off som inledde året.

 
 

Arbete i egen regi på Hässleholms Kretsloppscenter
I januari togs verksamheten på Hässleholms Kretsloppscen-

ter över i egen regi. Krossning och siktning av inkommet 

material utförs numera av egen personal. En satsning som 

fallit väldigt väl ut och bidragit till ökad flexibilitet, kortare 

ledtider och högre kvalitet. 

Ny VD på plats 
Från och med den 1 februari tillträdde Sven Carlsson som 

VD i bolaget, efter fyra månader som tillförordnad på 

posten.

Förbättring av hassleholmmiljo.se
För att få reda på hur besökarna upplever vår webbplats 

gjorde vi en enkätundersökning som avslutades i januari 

2017. I februari inleddes arbetet med att utveckla och 

förbättra hemsidan, utifrån besökarnas önskemål. Under 

året har vi arbetat med att underlätta för kunder att hitta 

informationen de söker. Rubriker, texter och bilder har upp-

daterats och färgval och design har setts över för att göra 

informationen lätt att ta till sig.

Januari

Februari

ÅRET SOM GÅTT

EN SATSNING SOM 
FALLIT VÄLDIGT VÄL 
UT OCH BIDRAGIT TILL 
ÖKAD FLEXIBILITET, 
KORTARE LEDTIDER 
OCH HÖGRE KVALITET.  
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03
Slogan framröstad
I mitten av mars anordnades en omröstning inom Hässle-

holm Miljö för att utse en ny slogan för bolaget. Det förslag 

som tack vare medarbetarna röstades fram var: ”Vi brinner 

för en hållbar framtid”. Ett sätt för oss att förmedla våra 

värderingar och lyfta fram det som engagerar oss! 

Vi välkomnar nya fjärrvärmekunder
Under året har vi anslutit fler boende i Sjörröd till fjärrvär-

menätet och arbetar nu löpande med förtätning i området. 

Nästa projekt som vi tar oss an är Tvärskogsområdet i Tyringe, 

där de boende kommer att erbjudas fjärrvärme under 2018.

Mars

ÅRET SOM GÅTT

04
Tågdepå byggs i Kärråkra
I mars inleddes arbetet med byggnationen av Sveriges 

modernaste tågverkstad i Kärråkra utanför Hässleholm. 

Hässleholm Miljö AB har varit en av de leverantörer som 

bidragit till att Region Skånes infrastrukturprojekt drivits 

framåt, dels genom kompetens gällande marksanering 

och behandling av överskottsmassor och dels genom att 

förse samtliga byggnader på området med klimatsmart 

fjärrvärme. Vi har tagit emot och behandlat restmassorna 

från saneringsarbetet på Hässleholms Kretsloppscenter i 

Vankiva. Vid årsskiftet 2017/2018 påbörjas arbetet med 

att ansluta tågdepån till fjärrvärmenätet i Hässleholm.

April
Vi brinner

för en hållbar
framtid 
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ÅRET SOM GÅTT

05
Samarbete för att minska ledningsförluster 
Under året har vi samarbetat med våra danska kollegor 

inom fjärrvärmebranschen, i ett förprojekt inom Interreg 

som delvis är EU-finansierat. Målsättningen med förpro-

jektet har varit att undersöka möjligheterna att minska 

ledningsförluster i fjärrvärmenäten. I början av maj hölls 

en workshop i Hässleholm och i september anordnades 

en på Jylland.

 

Vi håller Hässleholm rent!
Hässleholms kommun är medlem i stiftelsen Håll Sverige 

Rent som arbetar för att förebygga och motverka ned-

skräpning. Varje år utses Årets Håll Sverige Rent-kommun 

och i år klättrade Hässleholm över 20 platser på listan, 

från plats 75 till plats 53. Under våren deltog över 3000 

barn, ungdomar och vuxna i Hässleholms kommun, i Håll 

Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. För att hylla alla 

de förskolor som bidragit till att göra kommunen lite re-

nare och finare, bjöd vi in barn och pedagoger från kom-

munens förskolor till en Skräpplockarfest. Under festen 

uppträdde Sopkommissionen från Kristianstad, det anord-

nades tipspromenad och deltagarna fick se hur en sopbil 

fungerar. Nästa år siktar vi ännu högre!

Maj 06
Ökad återvinning med fyrfack
Målet med att införa fyrfackskärl hos våra villa- och fri-

tidsabonnenter hösten 2016 var att göra det enklare och 

smidigare för kunderna att sortera sitt hushållsavfall. Och 

visst har det gjort skillnad! Jämför vi insamlingsstatistiken 

från januari-juni 2017 med samma period 2016 kan vi 

konstatera att mer avfall återvinns och blir nya förpack-

ningar och nytt material, medan mindre går till förbrän-

ning. Ett mycket glädjande resultat. 

Juni
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ÅRET SOM GÅTT

Lansering av Facebook-sida
I augusti lanserade Hässleholm Miljö AB en bolagssida på 

Facebook där vi delar med oss av saker vi gillar och tycker 

är viktiga. Här informerar vi om förändringar i sophämt-

ningen, driftstörningar i fjärrvärmen, nyheter och mycket 

annat. 

Sopsmart delas ut 
Inför höstterminens start delade vi ut pysselboken Sops-

mart till samtliga elever i årskurs 2 i Hässleholms kommun. 

Pysselboken med en tillhörande lärarhandledning har ta-

gits fram för att användas i undervisningen så att eleverna 

på ett lekfullt sätt kan lära sig om och få träna på källsor-

tering. 

Augusti

07
Smiley-terminaler 
För att veta hur våra kunder upplever besöken på våra 

återvinningscentraler placerade vi under 2017 ut Smi-

ley-terminaler på tre orter: Bjärnum, Vankiva och Vinslöv. 

På så sätt har kunderna haft möjlighet att enkelt kunna 

tycka till om sitt besök och vi har haft möjlighet att för-

bättra det arbete som vi gör.

Ny skolhemsida lanseras
I slutet av sommaren lanserades vår nya skolhemsida mit-

tavtryck.se. På den nya webbplatsen finns allt vårt mate-

rial som riktar sig till förskole- och skolelever samlat. Vi 

får många förfrågningar från kommuner i hela landet om 

att använda vårt material och sopsamlarmonster används 

i undervisningen från Lycksele i norr till Malmö i söder. Att 

samla information om skolprojekt på en egen webbplats 

underlättar för pedagoger när de letar efter material till 

sina klasser och förenklar vår marknadsföring. Nyhet för 

2018 blir ett digitalt källsorteringsspel.

Juli

08

NYHET FÖR 2018
BLIR ETT DIGITALT 
KÄLLSORTERINGSSPEL
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09
Färgglad sopsortering på Österås
Tack vare ett samarbete mellan Hässleholm Miljö AB, 

Hässleholms Fritid och Tekniska förvaltningen kunde nya, 

färgsprakande källsorteringskärl placeras ut på Österås 

Idrottsplats under september månad, lagom till att den 

första etappen av ombyggnationen blev klar. Målet med 

samarbetet har varit att få en väl fungerande källsortering 

på idrottsanläggningen. Med hjälp av olika färgkoder kan 

avfallet sorteras in i fyra fraktioner: matavfall, plastför-

packningar, pappersförpackningar och brännbart. 

Inom området kommer totalt åtta stationer, med fyra sor-

ters kärl, placeras ut bland de tio spelplaner som finns på 

Österås IP.  

September 10
Vinnare av 2017 års miljöstipendium
Under 2016 instiftade Hässleholm Miljö ett stipendium för 

att uppmuntra och främja insatser som bidrar till hållbar 

utveckling i Hässleholms kommun. 2017 års miljöstipendi-

um tilldelades stiftelsen Malmö Sommargårdar som bedri-

ver kolloverksamhet i bland annat Hässleholms kommun 

med tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Varje sommar 

besöker ca 1500 barn kolloverksamheten och genom  

stipendiesumman på 20.000 kronor hoppas Hässleholm 

Miljö AB att stiftelsens goda miljöarbete kan fortsätta ut-

vecklas och glädja många barn och ungdomar framöver.

Från checklista till individuellt introduktionsprogram 
Under 2017 har vi utvecklat rutinerna för hur vi introdu-

cerar nyanställda på Hässleholm Miljö AB. Detta för att 

säkerställa att vi följer arbetsmiljölagstiftningen och får 

medarbetare som känner sig välkomna och trygga i sin 

nya gemenskap. Men också för att anpassa introduktio-

nen efter den nya medarbetarens olika förkunskaper och 

erfarenheter, så att denne kan komma in i sin nya roll och 

utvecklas efter sina individuella förutsättningar. På så sätt 

tror vi även att bilden av oss som en professionell och att-

raktiv arbetsgivare kan stärkas.

Oktober 

ÅRET SOM GÅTT

MED HJÄLP AV OLIKA
FÄRGKODER KAN AV-
FALLET SORTERAS IN I
FYRA FRAKTIONER
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ÅRET SOM GÅTT

Miljöåterbäring
När våra kunder värmer sina fastigheter med fjärrvärme 

hjälper de till att minska koldioxidutsläppen och spara 

på våra naturresurser. Luften blir renare och vi kan skapa 

energi av brännbart avfall och flis – resurser som annars 

skulle gå förlorade. Under 2016 fick vi tillbaka en del av 

den energiskatt som vi betalt under de senaste åren. Det 

innebar en positiv engångseffekt i vårt resultat och det 

valde vi att dela med oss av till våra fjärrvärmekunder. Som 

tack för att de är med och bidrar i vår klimatkamp gav vi 

alla kunder miljöåterbäring i form av 2 % av deras fjärr-

värmekostnad för 2016. Återbäringen beräknades indivi-

duellt och drogs av på fakturan i november. 

Förebyggande underhåll av fjärrvärmenätet
För att bibehålla den höga driftsäkerheten på fjärrvär-

meleveransen utförde vi under hösten förebyggande un-

derhållsarbeten. Fjärrvärmekulvertar byttes ut både på 

Ljungdala och på Garnisonen enligt den långsiktiga un-

derhållsplan som är aktuell för vårt distributionsnät. 

11November

Förhandstitt
När 2017 började lida mot sitt slut passade vi på att 

smygöppna vår nya verksamhet Magneten. Magneten 

kommer att drivas av Hässleholm Miljö AB och RSFI (ett 

projekt finansierat av Europiska socialfonden). Verksam-

heten kommer att bestå av en återvinningspunkt, en 

återvinningsbutik samt ett Makerspace, i enlighet med 

den resursoptimeringsplan som styr HMAB:s verksamhet. 

I mellandagarna välkomnade vi invånare i Hässleholms 

kommun att komma med presentpapper och förpack-

ningar som blivit över efter julfirandet och samtidigt få en 

förhandstitt på lokalerna. Verksamheten kommer att slå 

upp portarna på riktigt våren 2018 med målsättningen att 

öka återanvändningen i kommunen. 

Ny organisation på plats
I slutet av december gick Hässleholm Miljö AB i mål med 

det organisationsarbete som pågått under delar av 2016 

och hela 2017. Målsättningen med projektet har varit att 

justera den befintliga organisationen för att komma när-

mare kunden, bättre kunna möta förändringar på mark-

naden, få ett bättre stöd för att optimera processer och 

tydliggöra samt säkerställa naturliga gränssnitt. Den nya 

organisationen trädde i kraft 1 januari 2018.

12 December

MÅLSÄTTNINGEN MED 
PROJEKTET HAR VARIT 
ATT JUSTERA DEN BE-
FINTLIGA ORGANISATIO-
NEN FÖR ATT KOMMA 
NÄRMARE KUNDEN
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Framtiden då, vad kommer 2018 att innebära för 
Hässleholm Miljö AB? Jo, vi ska fortsätta göra det vi 

gör - fast lite bättre!
Under 2018 kommer vi att arbeta vidare med de saker 
som utgör ryggraden i vår verksamhet. Vi kommer att se 
till att våra kunder även fortsättningsvis får sitt sorterade 
avfall hämtat och att de kan besöka välskötta återvin-
ningscentraler. Vi ska leverera klimatsmart fjärrvärme un-
der dygnets alla timmar, årets alla dagar. På Hässleholms 
Kretsloppscenter kommer vi att fortsätta ta emot och 
behandla avfall från verksamheter och industrier, utifrån 
gällande tillstånd. 
För att vi ska bli bättre på det vi gör, öka kundnöjdheten 
och skapa mervärde för invånarna i Hässleholms kommun 
kommer vi att genomföra följande aktiviteter:

Öppning av Magneten
Under 2018 kommer vi att öppna vår nya verksamhet 
Magneten som vi driver tillsammans med EU-projektet 
RSFI. Målet är att öka återanvändningen, enligt kom-
munens resursoptimeringsplan. Magneten består av en 
återbruksbutik där saker kan få nytt liv, en återvinnings-
punkt där kunder kan lämna mindre mängd material för 
återvinning samt ett Makerspace. Den centralt belägna 
återvinningspunkten blir vår sjunde mottagningsenhet i 
Hässleholms kommun och ska fungera som ett komple-
ment till övriga återvinningscentraler för de kunder som 
bor i lägenhet, inte har tillgång till bil eller bara ska lämna 

mindre mängder avfall. Hit tar man sig bäst via kollektiv-
trafik, cykel eller gång då anläggningen inte är anpassad 
för biltrafik. 

Byggnation av en större ackumulator
2018 är året då vi planerar för att bygga en 60 m hög ack-
umulator, något som kommer att förändra Hässleholms 
skyline. Ackumulatorn ger oss möjlighet att under lång tid 
framöver göra vår produktion och leverans av fjärrvärme 
ännu säkrare. Dessutom kan investeringen möjliggöra en 
flexiblare och effektivare produktion som kommer våra kun-
der tillgodo i form av ett långsiktigt konkurrenskraftigt pris. 

MED SIKTET
INSTÄLLT PÅ 2018 

FRAMTIDEN

20182018
Förslag på gestaltning framtaget av arkitektgården.
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2018
FRAMTIDEN

Förbättring av våra återvinningscentraler
Kommande år kommer vi fortsätta arbetet med att mo-
dernisera våra återvinningscentraler så att invånarna i 
Hässleholm på ett ännu säkrare sätt kan hjälpa miljön på 
traven när de besöker oss. Arbetet har pågått en tid och 
kommer att fortsätta flera år framöver.

Fjärrvärmeutbyggnad på Tvärskogsområdet
Som ett led i att utveckla fjärrvärmenätet och fortsätta 
med att bidra till den positiva miljönytta som det resulte-
rar i, kommer vi under året att bygga ut distributionsnätet 
på Tvärskogsområdet i Tyringe. På så vis kan vi erbjuda fler 
kunder i Tyringe klimatsmart fjärrvärme.

Skolprojektet går in i nästa fas
I enlighet med vårt uppdrag att utbilda och informera 
kommuninvånarna om vikten av källsortering kommer 
vårt skolprojekt att löpa på under 2018. Nu kommer vi att 
vända oss till en ny målgrupp i form av mellanstadieele-
ver och fokusera på att ta fram material som ska kunna 
användas av pedagoger och elever i den ordinarie under-
visningen. Nytt för 2018 blir ett digitalt sopsorteringsspel 
som kommer att ligga på vår skolhemsida
www.mittavtryck.se.

Slutligen
Något som kommer att påverka vår verksamhet under 
2018 är den nya dataskyddsförordning som träder i kraft 
den 25 maj. Under årets första månader kommer vi att 
slutföra arbetet med att finslipa våra rutiner så att all han-
tering av personuppgifter följer gällande lagar. 
Utöver de mer synliga aktiviteterna kommer även en 
mängd utredningar att pågå som ska leda till uppdaterade 
strategier, investeringsplaner och kundorienterade planer. 
Detta för att Hässleholm Miljö AB även fortsättningsvis 
ska kunna vara en motor och initiativtagare inom miljö- 
och energiområdet och kunna leverera prisvärda tjänster 

med hög kvalitet till Hässleholms kommuninvånare. 
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4194
Årets resultat är 4 194 tkr. 
(Bolagets resultat efter 
skatt, ifjol var det 4 048 tkr)
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7
5234 21,3%

Soliditeten har ökat från 
19,4% til 21,3%

Omsättning 283 762 tkr (Ifjol var 
omsättningen 276 126 tkr)

283 762
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STYRELSE & VD 

Marianne Nilsson  |  Vice Ordförande 

Kristina Berglund  |  Ledamot 

Maria Larsson  |  Ledamot

Christer Caesar  |  Ordförande 

Sven Carlsson  |  VD

Eva Persson  |  Ledamot Hebbe Herbst  |  Ledamot

Ulf Berggren  |  Ledamot 

Nils-Arne Petersson  |  Ledamot 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Hässleholm Miljö AB (HMAB) med säte i Hässleholm, är 
ett affärsdrivande företag. Bolaget ägs av Hässleholms 
kommun och har två uppdrag: att ansvara för produktion 
och leverans av värme - Fjärrvärme; samt att bedriva en 
effektiv ekonomisk renhållningsverksamhet med största 
möjliga miljöhänsyn - Renhållning.

Renhållningsuppdraget innebär att HMAB arbetar med 
avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, 
industrier och andra verksamheter.

Fjärrvärmeuppdraget innebär att HMAB arbetar med vär-
meproduktion för distribution i Hässleholm och Tyringe.
De båda verksamhetsområdena verkar med hänsyn till 
långsiktiga ekonomiska mål, positiva miljöeffekter, tek-
nisk utveckling, hög tillförlitlighet, god service och kon-
kurrenskraftiga priser.

Verksamheten
Bolagets verksamhet har sin utgångspunkt i tre olika 
kundkategorier, renhållningsabonnenter, avfallsleveran-
törer och fjärrvärmekunder. Möjligheterna att påverka 
prissättningen på de olika produkterna varierar. Bolaget 
är organiserat i affärsområden utifrån den funktion som 
respektive område innehar. De tre områdena är produk-
tion, support och ekonomi/IT.

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 håll-
bar kommun att leva och verka i.

Vi brinner för en hållbar framtid!”

Renhållning
Bolaget ska bedriva en effektiv ekonomisk renhållnings-
verksamhet 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 det 
enligt lag obligatoriskt för varje hushåll 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 söd-
ra Sverige. När det gäller dessa kunder är verksamheten 
konkurrensutsatt av andra avfallsanläggningar.

Fjärrvärme
Bolaget ska ansvara för produktion och leverans av vär-
me. Produktionen ska baseras på långsiktiga ekonomis-
ka bedömningar och ta hänsyn till positiva miljöeffekter. 
Värmeproduktionen ska så långt som möjligt baseras på 
inhemska energislag och spillenergikällor. Värmeleveran-
serna ska kännetecknas av hög tillförlitlighet. De ska ske 
med god service och till konkurrenskraftiga priser med 
förvissningen om att övergripande miljöhänsyn är tillgo-
dosedda och att samhällsekonomiska aspekter beaktas i 
rimlig omfattning. Verksamheten ska drivas enligt affärs-
mässiga och marknadsorienterade grunder under iaktta-
gande 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 utgångs-
punkt i priset på andra uppvärmningsalternativ samt hur 
kostnaderna för bolaget utvecklas men också hur prisbil-
den 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.
• 4 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 industri-
område 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 2 684 (2 639) kunder un-
der 2017. I Hässleholm är det 506 (504) stora fastigheter 
och 1 981 (1 943) villor som är anslutna. I Tyringe är det 66 
(65) stora fastigheter och 131 (127) villor som är anslutna. 
Antalet hushåll som har fjärrvärme uppgår till ca 9 000 (9 
000) och under året levererades 198,0 (199,0) GWh värme.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



19

Resultat och ställning 
Hässleholm Miljö AB redovisar ett resultat för räkenskapsåret efter finansiella poster på 35 607 (28 588) tkr. 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av Tilläggsupplysningar.

Soliditeten i bolaget uppgår till 21,3 procent, vilket är 
ett mått på att bolagets fortsatt höga låneskuld i förhål-
lande till det egna kapitalet fortsätter att minska. Under 
2017 har ingen amortering skett. Istället för att amortera 
har bolaget valt att självfinansiera samtliga investeringar. 
Detta ligger i linje med finanspolicyn. Policyn innebär att 
bolaget ska arbeta för en framtida långsiktig ekonomisk 
stabilitet med högre soliditet.

Resultatet efter finansiella poster 2017 fördelas per verk-
samhetsområde enligt följande:

Renhållning
+ 13 209 (+3 653 )

• Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) har under 2017 
mottagit 200 (228) kton avfall och det är framför allt 
förorenade jordar och konstruktionsmaterial av olika 
slag som genererat volymerna. Avsättning till återställ-
ningsfonderna har gjorts enligt plan. Arbetet med att 
finna effektiva och lönsamma processer på HKC fortgår 
och vi ser olika användningsområden för de massor som 
kommer in. Resultatet för HKC:s verksamhet för 2017 
är 17 239 tkr.

• Insamlingen av hushållsavfall är budgeterad med ett 
visst underskott och subventioneras av verksamheten på 
HKC. Detta innebär att renhållningstaxan blir lägre och att 
invånarna i Hässleholm gynnas ekonomiskt. Taxan höjdes 
1/1 2017 enligt beslut i Kommunfullmäktige. Resultatet 
är –4 030 tkr vilket är en något lägre förlust än budgete-
rat. Anledningen till detta är att mängden insamlat bränn-
bart material har minskat kraftigt medan utsorteringen av 
pappers- och plastförpackningar ökat

Fjärrvärme
+ 22 398 (+ 24 955)

• 2017 var ett vädermässigt marginellt varmare år än 
2016. Vi sålde 198 (199) GWh. Intäkterna är trots det 
något högre än 2016 och hänför sig från ökade intäkter 
på hushållsavfallet. Vi har även haft en stor ökning av 
anslutningsavgifter och helhetslösningar i takt med att 
kunderna anslutits i Sjörröd och i Tyringe. Under året 
har underhållsbehovet varit stort och mycket resurser 
har lagts på detta. Bolaget har lyckats bra med bränsle-
mixen och vi eldar en väldigt liten del olja. Vi har lyckats 
bättre under sommarperioden vad gäller vår avfallshan-
tering och bortkylningen har varit den lägsta hittills 6,3 
GWh, ca 3% av producerade timmar. Ingen höjning av 
taxan gjordes 2017. Vi har under år 2017 producerat 
238 (239) GWh.

Viktiga händelser under räkenskapsåret
Under året har det skett vissa förändringar i styrelsen. 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27 
utsågs Christer Caesar till styrelsens ordförande och Ulf 
Erlandsson till styrelsens vice ordförande. Ulf Erlandsson 
avsade sig samtliga politiska uppdrag i kommunen, inklu-
sive styrelseuppdraget i HMAB, vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-03-27 och vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-04-24 utsågs Ulf Berggren till leda-
mot i Hässleholm Miljö AB. Marianne Nilsson blev vid 
nästkommande kommunfullmäktigesammanträde 2017-
05-29, utsedd till vice ordförande i Hässleholm Miljö AB.
 Den budgetmodell som infördes under 2016 har nu 
använts fullt ut i budgetarbetet under 2017. Respektive 
funktions budgetansvar är klart och tydligt i hela bolaget.
Under året har utvecklingsarbetet med vårt affärssystem, 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nettoomsättning  tkr 283 762 273 344 263 620 251 213 268 318

Resultat efter finansiella poster  tkr 35 607 28 588 23 676 5 316 30 530

Balansomslutning  tkr 847 709 805 971 749 552 765 202 783 707

Antal årsanställda  st. 85 75 70 69 72

Soliditet  % 21,3 19,4 18,3 15,8 15,3

Avkastning på totalt kapital  % 5,4 5,1 5,2 3,1 6,3

Avkastning på eget kapital  % 19,7 18,3 17,3 4,3 25,5

   2017 2016 2015 2014 2013
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Pyramid, fortsatt. Det är främst inom fjärrvärmeområdet 
som utvecklingen har skett i form av en tydligare projekt-
struktur och lagerhantering. 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.

Renhållning 
Insamling av avfall från stora fastigheter och industrier 
i egen regi är nu i full drift i bolaget. Efter vissa inkör-
ningsjusteringar i början av året flyter verksamheten på 
enligt plan. Samtidigt med denna förändring bytte vi 
insamlingsmodell från villafastigheterna till fyrfackskärl. 
En positiv effekt av denna kärlförändring märktes om-
gående och under 2017 har insamlingen av brännbart 
material minskat med över 800 ton. Detta ger en po-
sitiv effekt på resultatet eftersom kostnaderna för det 
brännbara materialet minskar. Det skapar även utrymme 
för att framöver kunna öka arbetet med miljömässigt 
förebyggande åtgärder istället för att bekosta omhän-
dertagande av kommuninvånarnas avfall. Som ett led i 
detta tjuvstartade vi i december bolagets första stads-
återvinningspunkt som är belägen på Magneten-områ-
det. Magneten består av en återvinningspunkt, en åter-
bruksbutik och ett Makerspace och bedrivs tillsammans 
med RSFI.

Ny entreprenör för insamling av hushållsavfall från villa-
fastigheter från och med hösten 2016, är Nordisk Åter-
vinning Service AB. Även en ny entreprenör för insam-
ling av slam har upphandlats och avtal med Ohlssons AB 
gäller från 1/1 2017.

På HKC gick avtalet med entreprenören för omhänder-
tagande av brännbart material ut 31/12 2016. I och med 
detta beslutade styrelsen att bedriva även denna verk-
samhet i egen regi. Beräkningarna visade att en över-
gång till egen regi skulle vara mest kostnadseffektivt för 
bolaget så styrelsen beslutade om detta. Verksamheten 
startade under första kvartalet 2017 och utfallet bekräf-
tade kalkylerna.

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 va-
rit möjligt. Samtliga fordon för insamling i egen regi 
använder HVO och AdBlue. Även entreprenörerna för 
hämtning av avfall och slam använder sig av dessa miljö-
klassade drivmedel.
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Fjärrvärme 
Under 2017 har arbetet med att ansluta Sjörröd till fjärr-
värmenätet fortsatt. Även kunder boende på Tvärskogs-
området i Tyringe har erbjudits anslutning. Hittills har 
totalt 45 nya kunder anslutits i dessa båda marknads-
satsningar som innebär att vi erbjuder presumtiva kunder 
en helhetslösning där 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.

Under 2017 fick vi tillbaka pengar på energiskatten på 
grund av en annorlunda beräkningsmodell som godkänts 

av Skatteverket. Detta gav en positiv engångseffekt på 
vårt resultat och vi valde att betala tillbaka en del av detta 
till våra kunder som ett tack för att de, genom att välja 
fjärrvärme som uppvärmningskälla, är med och bidrar i 
arbetet för en bättre miljö. Återbetalningen beräknades 
till två procent på den förbrukning respektive kund hade 
haft under år 2016.

Årets produktionsmix av bränsle i våra två produktionsanläggningar, 

Hässleholm och Tyringe, framgår av stapeldiagrammen nedan. Totalt 

producerades 238 (239) GWh fjärrvärme och 11,0 (10,1) GWh el, 

under året. Produktionen baseras på följande produktionsmix:
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Framtida utveckling

Vår vision
”Motor och initiativtagare för Hässleholm och närregio-
nens 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.

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 bland annat sluttäckningen av deponin som ger ett 
överskott. Mängderna är stora och även om vi kan an-
vända en hel del för egen del i den övriga verksamheten 
så kvarstår behovet av att finna nya intäktsmöjligheter 
framöver.

Vårt samhällsansvar gällande att informera och förebyg-
ga avfallsproduktion är under ständig utveckling. Vi har 
under 2017 påbörjat ett arbete med RSFI som innebär 
att vi gemensamt kommer att bedriva en återbruksbu-
tik, en återvinningspunkt och ett Makerspace. Området 
kallas Magneten och kommer att vara i fullt bruk under 
våren 2018.

Fjärrvärme
Under 2017 fortsatte utbyggnaden av fjärrvärmenätet till 
Sjörröd och vi kunde även erbjuda kunder i Tyringe i ett 
område norr om väg 21, Tvärskogsområdet, att ansluta 
sig till fjärrvärmenätet. Under 2018 avser vi att vara klara 
med dessa båda punktinsatser. Anslutningen av tågdepån 

i Kärråkra beräknas pågå under hela 2018 och 2019.
Projekteringsarbetet med uppförandet av en ackumulator 
startade. Ackumulatorn kommer att skapa en jämnare 
produktion av fjärrvärme, minska bortkylningen av värme 
under sommaren och skapa en leveranssäkerhetsbuffert 
vid nätstopp. Kunderna kommer alltså förhoppningsvis 
inte att märka av kortare nätstopp utan kommer att få 
sin fjärrvärme levererad utan avbrott. Det innebär även 
att pannorna får en jämnare belastning kontinuerligt och 
att det vid hastiga väderomslag finns en buffert att tillgå 
både vid kallar och varmare väderlek.
Beslut togs i styrelsen om att skjuta investeringen med 
förbindelseledningen till Tyringe på framtiden då för-
utsättningar för ett lönsamt projekt för närvarande inte 
finns.
Som en del av utvecklingen för att minska andelen olja i 
produktionen har bolaget under året börjat använda sig 
av HVO istället. Uppblandningen sker kontinuerligt och 
vid årsskiftet var HVO-andelen 51,8%.
Vi är medlemmar i Prisdialogen, en modell vars mål är att 
skapa förutsägbar och transparent prissättning för fjärr-
värmeleveranser. Syftet är att skapa en gemensam platt-
form där kunder och leverantör tillsammans bidrar till en 
sund utveckling för fjärrvärmemarknaden.
Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme förutspår en 
minskning av förbrukning med totalt 10 % fram till 2025. 
Arbetet med att finna nya fjärrvärmelösningar pågår. Som 
ett led i detta arbete har det vid omorganisationen bild-
ats en teknik- och utvecklingsgrupp som ska arbeta med 
dessa frågor.

Personal

Organisationen
Bolaget är sedan november 2013 organiserat i en funk-
tionsorganisation bestående av affärsområde Produktion 
och affärsområde Support. Våra stödfunktioner finns or-
ganiserade i affärsområde Ekonomi/IT. Direkt underställda 
VD finns också HR-chef och kommunikatör. Under hösten 
2016 gjordes en genomlysning av bolagets organisations-
struktur och under 2017 har ett grundligt arbete med att 
ta tillvara resultatet av denna utförts. För att bättre kunna 
svara mot den ökade konkurrens som bolaget utsätts för 
gjordes en marknadsanpassning av organisationen och 
ett helt nytt verksamhetsområde, Marknad, bildades. 
Även en ny position som säkerhetsansvarig tillsattes då 
frågor av säkerhetskaraktär inom våra olika områden lyfts 
fram mer och mer. Samtidigt justerades funktionsorgani-
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sationen för att bättre kunna styras efter de tydliggjorda 
processflöden som verksamheten arbetar efter.
Den nya organisationen gäller från och med 1/1 2018.

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 arbetsuppgif-
ter och gemenskap.”

Samtliga enheter har regelbundna arbetsplatsträffar med 
närmsta chef. Under året hade vi två företagskvällar med 
information om bolaget och det har även genomförts 
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 bola-
gets ledarförväntningar och skapande av samsyn kring för 
bolaget viktiga frågor. 
 

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp på Skyddskommit-
téns regelbundna sammankomster. Arbetet med riskbe-
dömning, handlingsplaner och skyddsronder följer nu en 
implementerad arbetsmetod som fungerar väl. 

Löneöversyn
2017 års lönerevision genomfördes enligt samma struktur 
som infördes under 2016, där en tydligare koppling till 
avdelnings- och individuella mål är ett av syftena.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget har identifierat de viktigaste riskerna och osäker-
hetsfaktorerna och de utgörs av följande:
• ändringar av de ekonomiska förutsättningarna;
 kraftiga prisförändringar på energiråvaror, nya
 och ändrade miljöavgifter, energiskatter;
 miljötillstånd
• Avbrott och haverier i tillförsel-, distributions- och   
 produktionssystem.
• Energi- och miljöpolitiska åtgärder, av- och    
 omreglering av marknader, ny lagstiftning, ökad  
 konkurrens och minskade avfallsmängder.

Bolaget har en Risk- och Sårbarhetsgrupp som har till 
syfte att dels hantera övergripande säkerhetsfrågor och 
identifiera oönskade händelser, dels underhålla den bo-
lagsövergripande nödlägesberedskapsplanen. I den nya 
organisationen finns en ny post som säkerhetsansvarig 
tillsatt.

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, lak-
vattenläckage, 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 se-
parat kapitel om riskanalys i enlighet med kraven i SFS 
1998:901 (Förordningen om verksamhetsutövares egen-
kontroll). Verksamheten på Hässleholm Kretsloppcenter 
har noga avvägda arbetsmetoder för att reducera negativ 
miljöpåverkan. Reningsverk för lakvatten, utvinning av 
metangas från deponier för energiproduktion och tillverk-
ning av biobränsle från organiskt avfall är några av dessa 
metoder.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Renhållning
Renhållningsverksamheten har under merparten av 2017 
bedrivits enligt tillstånd tilldelat och beslutat av Miljödom-
stolen 2005-11-14. Ett nytt tillstånd är beviljat med verk-
ställighet och taget i anspråk 2017-12-21. Det nya till-
ståndet innebär bland annat att mängderna vi får hantera 
har ökat enligt våra önskemål medan kraven på tätare 
kontroller skärpts jämfört med tidigare tillstånd. Vårt nya 
tillstånd har övervägande villkor som balanserar miljökrav 
med affärsmässighet. Enstaka villkor anser HMAB inte 
vara sådana att nyttan står i paritet med de resurser som 
krävs för att uppfylla dem. Dessa krav har vi överklagat till 
Mark- och Miljööverdomstolen.

Miljöpåverkan avseende renhållning består i huvudsak 
av utsläpp till luft och vatten från avfallsanläggningen i 
Vankiva samt utsläpp till luft från insamlingsfordon. De-
ponigasen tas omhand och används för energiproduk-
tion. Lakvatten renas i eget reningsverk och renat lakvat-
ten släpps ut i Prästabäcken. Till verksamheten hör även 
en egen kontrollplan som är ett kontinuerligt uppdaterat 
styrdokument för verksamheten. Under 2017 renade bo-
laget 105 884 (152 505) m3 lakvatten. En relativt liten 
mängd beroende på en torr sommar.

Bolaget har på begäran av Miljödomstolen gjort en 
heltäckande beräkning av vad det skulle kosta att helt 
oplanerat avsluta verksamheten vid varje tidpunkt under 
anläggningens driftstid. Hässleholms kommun har ställt 
tillräcklig säkerhet, 35 mkr, till Länsstyrelsen Skåne för 
detta.

Anläggningen har ett omfattande kontrollprogram vars 
resultat bland annat redovisas till tillståndsmyndigheten i 
den årliga miljörapporten.

Fjärrvärme
Bolaget bedriver en tillståndspliktig anläggning en-

ligt miljöbalken. Tillståndet i Hässleholm avser förbrän-
ning av utsorterat brännbart avfall (högst 50 000 ton/
år), torv, träbränsle, olja och deponigas samt lagring 
av olja och flis. Tillståndet lämnades av Länsstyrelsen 
2001-11-22. Ett ändringstillstånd för utbyggnad med 
en 30 MW:s biobränslepanna lämnades 2008-12-18. 
Fjärrvärmecentralen i Tyringe är från och med 2008-
01-01 inte längre tillståndspliktig. Det tidigare tillstån-
det (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 sam-
förbränningspannan och en tillståndsansökan är inläm-

nad till Länsstyrelsen som dock ännu inte har behandlat 
ärendet.

Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av ut-
släpp 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. Antalet utnyttjade utsläppsrätter 
för år 2017 uppgår till 21 150 (20 268) stycken (ton). 
Kvar att utnyttja till och med 2020 finns 120 774 styck-
en (ton).

146,6 km långt är nätet för bolagets distribution av 
fjärrvärme i Hässleholm medan det i Tyringe sträcker 
sig 15,5 km.

Verksamhetsmål 2017
Under arbetet med vår strategi ”HMAB 2020” har ut-
gångspunkten i bolagets målarbete varit de fyra övergri-
pande målen för Hässleholms Kommun:

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 ef-
fektiv resursanvändning.

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.

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”.
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De tre övergripande mål som satts upp för 2017 och som 
skulle genomsyra all verksamhet var:

• Lönsamhet och mervärde. Under 2017 ska grunden 
läggas för en ekonomisk styrning som innebär att res-
pektive verksamhet HKC, Fjärrvärme och Insamling har 
en positiv trend för sin resultaträkning. Kunden ska fin-
nas i centrum och aktiviteter kopplade till bolagets sam-
hällsansvar.
• Ledarskap och medarbetarskap. Under 2017 hade 
bolaget ”Engagerat medarbetarskap” som ett genom-
gående tema. Målet med temat var att skapa öppna 
och positiva relationer, öka delaktigheten samt bidra till 
och stimulera kompetensutveckling.
• Effektiva processer. Under 2017 kommer HKC-affä-
ren fortfarande vara i fokus för att finna effektiva och 
lönsamma processer. Organisationsöversynen kommer 
att grundligt genomarbetas för att ytterligare marknads-
anpassas.

Verksamhetsmål 2017, 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 anläggning-
ens deponigas har uppgått till 97 % (98%) avseende 
energiproduktionen. Anläggningen har brukat 77,05 
% (82,0 %) av egenproducerad el och sålt 22,5%. 
För Fjärrvärmeverksamhetens del var driftsstoppen tre 
(fyra) under 2017. Oljeandelen under 2017 var totalt 
0,53 % (0,49 %), olja används när övriga pannor står 
stilla på grund av olika produktionsstörningar, vid ha-
verier eller vid extrem kyla. I samband med införandet 
av fyrfackskärl kunde insamlingen direkt se en kraftigt 
ökad utsorteringsgrad av plast- och pappersförpack-
ningar. Den ökade utsorteringsgraden ger effekten att 
brännbart avfall minskar och vi fortsätter ett steg uppåt 
i avfallstrappan, från förbränning till återvinning. Vi kan 
istället för att bekosta förbränning av avfall bekosta fö-
rebyggandet av att avfall uppstår.

Ekonomi och Finans
Vid årsbokslutet är avkastningen på eget kapital 19,7% 
(18,3 %) och bolagets soliditet är 21,3 % (19,4 %). Un-
der året har inga nya lån upptagits. Ingen amortering 
har skett. Bolagets skulder till kreditinstitut i förhållande 

till balansomslutningen vid utgången av 2017 uppgår till 
62,3% (65,5) %. Den budgetmodell som infördes under 
2016 används nu fullt ut och skapar en större möjlighet 
för ansvarig chef att vara med och påverka sitt budget-
ansvar.

Kunder och Medborgare
Bolaget har introducerat e-fakturamöjlighet till sina 
privatkunder och nu är drygt 26 % av kundfakturorna 
e-fakturor. Antal samtal till kundtjänst har uppgått till 14 
940 (20 258) stycken och på hemsidan hade vi 54 000 
(136 339) besök under 2017. Den kraftiga minskningen 
av hemsidebesökare och kundsamtal beror till största 
delen på att frågor och informationssökande gällande 
byte av insamlingsmodell under 2016 inte längre är ak-
tuella utan en normal aktivitet råder. Under hösten 2017 
introducerade vi en Facebooksida där våra inlägg under 
hösten nåddes av 40 861 personer.

Medarbetare och Organisation
Den 1 februari 2017 tillträdde bolagets nye VD, Sven 
Carlsson.
Under 2017 har även ett antal andra rekryteringar gjorts. 
Inför varje rekrytering görs en behovsanalys och en krav-
profil för att säkerställa att vi söker rätt kompetens. Vi 
bedömer att vi finner den kompetens som vi behöver ge-
nom de kanaler som står oss till buds. Under året genom-
fördes en medarbetarundersökning där alla medarbetare 
gavs möjlighet att medverka. Sjukfrånvaron har under 
2017 varit 4,29 % (4,14 %) och övertidsuttag har varit 
2,04 % (4,87 %) av arbetat antal timmar. Årets sjukfrån-
varo kan delas upp i långtidssjukfrånvaro som motsvarar 
2,53 % (2,52%) och korttidssjukfrånvaro som motsva-
rar 1,76 % (1,62%). Korttidssjukfrånvaron har ökat nå-
got sedan föregående år men ligger ändå på en rimlig 
nivå. När det gäller bolagets utveckling vad gäller lång-
tidssjukfrånvaron kan vi se en knappt marginell ökning 
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 en-
skilt rehabiliteringsfall och vidta förbättringsåtgärder i de 
fall vi kan identifiera brister i arbetsmiljön för att minska 
andelen långa sjukdomsfall. Inom ramen av bolagets sys-
tematiska arbetsmiljöarbete kommer bolaget fokusera på 
att vidareutveckla arbetet av förebyggande åtgärder.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Avstämning av bolagsordning och ägardirektiv
Inga beslut har fattats som står i strid med gällande 
bolagsordning eller ägardirektiv.

Förslag till vinstdisposition (i kr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 11 236 289
Årets resultat 4 193 913 
 15 430 202

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägare utdelas 3 000 000
i ny räkning överförs 12 430 202
  15 430 202

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 in-
vesteringar. 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 ekonomis-
ka ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i öv-
rigt av efterföljande resultat- och balansräkning, kassa-
flödesanalys samt noter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning    1,2  283 762  273 344

Aktiverat arbete för egen räkning       0 0

Övriga rörelseintäkter       2 639 2 782

        286 401  276 126

         

Rörelsens kostnader        

Råvaror och förnödenheter    2  -73 107  -82 489

Övriga externa kostnader    1,2,3,4  -56 836 -53 513

Personalkostnader    5  -54 423 -49 119

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar     -56 868 -49 852

Övriga rörelsekostnader      -0 -281

      -241 234 -235 254

Rörelseresultat       45 167 40 872

        

Resultat från finansiella poster    6      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter      621 494 

Räntekostnader och liknande resultatposter      -10 181 -12 778

        -9 560 -12 284

Resultat efter finansiella poster       35 607 28 588

         

Bokslutsdispositioner    7  -30 270 -23 370

Resultat före skatt       5 337 5 217

         

Skatt på årets resultat    8  -1 144 -1 168

Övriga skatter      -0 -1

Årets resultat       4194 4 048

    Not  2017-01-01- 2016-01-01-
      2017-12-31 2016-12-31

tkr

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

         

Materiella anläggningstillgångar        

Byggnader, markanläggningar och mark    9  125 014 121 628

Maskiner och andra tekniska anläggningar    10  518 428 515 789

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 11  7 310 14 662

        650 752 652 079

         

Finansiella anläggningstillgångar        

Andelar i intresseföretag      15  15 

Summa anläggningstillgångar       650 767 652 094

         

Omsättningstillgångar        

         

Varulager m m        

Råvaror och förnödenheter       8 215 6 787

         

Kortfristiga fordringar        

Kundfordringar       53 409 47 840

Fordringar hos koncernföretag     12  9 143 9 801

Kommunkoncernkonto    13, 14  119 418 86 623

Övriga fordringar       1 079  4 481

Aktuella skattefordringar      1 103 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   15  3 549 1 737  

       188 715 147 080

         

Kassa och bank    13  12 11

Summa omsättningstillgångar       188 717 153 878  

       

SUMMA TILLGÅNGAR       847 709 805 971

    Not  2017-12-31 2016-12-31   
 

tkr
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    Not  2017-12-31 2016-12-31   
 

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER          

Eget kapital       16       

Bundet eget kapital          

Aktiekapital          10 000 10 000

Reservfond          2 000 2 000  

          12 000 12 000  

         

Fritt eget kapital          

Balanserad vinst eller förlust          11 236 10 189

Årets resultat          4 194 4 048  

          15 430 14 237

Summa eget kapital          27 430 26 237

           

Obeskattade reserver       17  196 607 166 337

           

Avsättningar          

Övriga avsättningar       18  38 813 37 717

           

Långfristiga skulder       19, 20       

Skulder till kreditinstitut          477 700 502 700

           

Kortfristiga skulder          

Skulder till kreditinstitut        20  50 000 25 000

Förskott från kunder          457 344

Leverantörsskulder          19 185 23 911

Skulder till koncernföretag       12  1 676 4 462

Aktuella skatteskulder          0 1 369 

Övriga skulder          10 457 7 164

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     21  25 384 10 730

Summa kortfristiga skulder          107 159 72 980

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          847 709 805 971  

         

    Not  2017-12-31 2016-12-31
     

tkr
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
tkr

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång       10 000 2 000 10 189 4 048

Disposition enligt beslut          

av årets årsstämma

Balanseras         1 048 -1 048

Utdelning          -3000 

Årets resultat           4 194

Belopp vid årets utgång       10 000 2 000 11 237 4 194

Aktie-

kapital

Reserv-

fond

Balanserat

resultat

Årets

resultat
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KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten        

Resultat efter finansiella poster          35 607 28 588

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet (inkl. avskrivningar) 22  55 627 44 296

Betald skatt          -4 629 -3 620

Kassaflöde från den löpande verksamheten         86 605 69 264  

       

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet        

Förändring av varulager och pågående arbete        -1 428  400

Förändring av kundfordringar och koncernfordringar       -6723 -6 203

Förändring av kortfristiga fordringar          0 2 824

Förändring av leverantörsskulder och koncernskulder       -7 398 - 4 101

Förändring av kortfristiga skulder          20 322 - 6 938

Kassaflöde från den löpande verksamheten        91 378 55 246

Investeringsverksamheten        

Förvärv av materiella anläggningstillgångar         -55 582 -92 843

Sålda materiella anläggningstillgångar         0 943

Kassaflöde från investeringsverksamheten        -55 582  -91 900 

   

Finansieringsverksamheten        

Upptagna lån/Amorteringar          0  40 000

Betald utdelning         - 3 000 -3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten        -3 000  -37 000

    

Årets kassaflöde          32 796 346  

       

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets början        

Likvida medel vid årets början          86 634  86 288

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets slut   13  119 430  86 634

    Not  2017 2016
     

tkr

KASSAFLÖDESANALYS
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-

ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregå-
ende år.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffnings-
värde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärde om annat ej anges.

Utländska fordringar och skulder har värderats till ba-
lansdagens valutakurs.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått 
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar in-
komsten 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 er-
hållits eller kommer att erhållas och redovisas i den om-
fattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan be-
räknas på ett tillförlitligt sätt.

Försäljning av fjärrvärme redovisas efter mätning hos 
kunden i enlighet med allmänna villkoren. Försäljning re-
dovisas netto efter moms och rabatter. Intäkter från för-
bränning 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. Hyres-
intäkter redovisas i den period uthyrningen avser.

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Be-
räkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggan-
de tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns 
rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bo-
laget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande 
villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kost-
nader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäkts-
förs i den period då de kostnader uppkommer som det 
statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för 
anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar 
tillgångens redovisade värde.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, se-
mester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättning-
ar som förfaller inom 12 månader från balansdagen det 
år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnads-
förs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffnings-
värdet för en anläggningstillgång.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade 
belopp som företaget förväntas betala till följd av den 
outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättning-
ar 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 opera-
tionell leasing. Klassificering av leasingavtal görs vid lea-
singavtalets ingående. Bolagets samtliga leasingavtal har 
klassificerats som operationella.

Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal 
där företaget är leasetagare kostnadsförs linjärt över le-
asingperioden.
 
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska beta-
las 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 inne-
hav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell an-
läggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det 
bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre vär-
de om det kan antas att värdenedgången är bestående
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgif-
ter 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-regelver-
ket tillämpar bolaget regelverket kring komponentav-
skrivning. Följande avskrivningstider tillämpas:

  Antal år
Byggnader 25-50
Markanläggningar 20
Värmeproducerande anläggningar 20
Ledningsnät för fjärrvärme 30
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10
Inventarier, verktyg och installationer 5-35
Reservdelar 5

Den bedömda ekonomiska livslängden för våra nya fyr-
fackskärl 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 färdig-
ställa tillgången för dess avsedda användning eller försälj-
ning. 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.

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. Inkurans 3% 
avräknas från samtliga materiallager.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, öv-
riga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till 
det belopp som efter individuell prövning beräknas bli 
betalt.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffnings-
värdet.

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 
kommunens koncernkonto.

Avsättningar
Avsättning för deponi beräknas genom att beräknad 
utgift för sluttäckning och underhåll nuvärdesberäk-
nas och fördelas linjärt över återstående nyttjandepe-
riod för deponin, dvs. tiden fram till sluttäckning görs.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s.k. indirekt me-
tod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans-
aktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflö-
det redovisas uppdelat på den löpande verksamheten, 
investeringsverksamheten och finansieringsverksam-
heten. Vid upprättandet av kassaflödesanalysen har 
bolagets kommunkoncernkonto hanterats som likvida 
medel, se not 21.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sido-
intäkter 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.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade re-
server med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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NOTER
Not 1 Nettoomsättningens fördelning  

  
I nettoomsättningen ingår intäkter från  2017 2016

Renhållning    
HKC  72 871 63 296

Insamling av hushållsavfall  64 076 56 979

Övriga intäkter  715 330

   137 661 120 605
     

Fjärrvärme    

Värmeförsäljning  128 340 136 476

Intäkter brännbart avfall  15 131 13 721

Övriga intäkter  2 674 2 542

   146 101 152 739

Under året har bolaget fått återbetalning av energiskatt på drygt 11 mkr. 

Efter avdrag för kostnader för detta på drygt 5 mkr har kunderna fått en 

miljöpremie utbetald. Detta medför att intäkterna för fjärrvärmeförsäljning-

en ter sig betydligt lägre än tidigare år.

Not 2 Försäljning och inköp, koncernbolag
Under 2017 uppgår försäljningen till koncernbolag till 33 456 (33 458) tkr 

och inköp från koncernbolag har gjorts för 7 388 (6 942) tkr.

 

Not 3 Leasingavtal
   2017 2016 

Årets bokförda kostnader för leasing

uppgår till:  1 387 1 098 

   1 387 1 098 
 

Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföring-

en samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-

uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
  

   2017 2016
Revisionsuppdrag    

PwC  121 99

   121 99
     

Övriga uppdrag    

PwC  16 106

   16 106

Not 5 Anställda och personalkostnader
   2017 2016
Medelantalet anställda    

Kvinnor  30 22 

Män  55 53 

   85 75 

Löner och andra ersättningar      

Styrelse och verkställande direktör  1 225 1 885 

Övriga anställda  35 794 31 613 

    37 019 33 498

     

  2017 2016
Sociala kostnader      

Pensionskostnader för styrelse och  

verkställande direktör  115 187 

Pensionskostnader för övriga anställda  3 194 3 042 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  11 562 10 263 

   14 871 13 492 
 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader   
  51 868 46 990 

 

Personalkostnaderna har ökat markant beroende på förändringar i verk-

samheten. Insamlingen av avfall från hyresfastigheter och verksamheter 

körs i egen regi och en del av verksamheten på HKC drivs i egen regi istället 

för på entreprenad.

   

Könsfördelning bland ledande befattningshavare     

Andel kvinnor i styrelsen  50 % 50 % 

Andel män i styrelsen  50 % 50 % 

Andel kvinnor bland verkställande direktör och övriga  

ledande befattningshavare   60 % 32 % 

Andel män bland verkställande direktör och övriga 

ledande befattningshavare  40 % 68 % 

 

Avgångsvederlag VD
Vid uppsägning från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till 15 måna-

der varav de tre sista månaderna är avräkningsbara. Under uppsägningsti-

den är VD att anse som anställd i bolaget och omfattas av för anställningen 

aktuella förmåner enligt lag och avtal, även om denne befriats från 

arbetsskyldighet.

Not 6 Resultat från finansiella poster
   2017 2016 

Ränta kommunkoncernkonto  0 0

Ränta kundfordringar  291 288 

Övriga finansiella intäkter  330 206 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 621 494 

 

Ränta kreditinstitut  -7 441 -10 241 

Borgensavgift, Hässleholms kommun  -2 690 -2 442 

Övriga finansiella kostnader  -50 -96 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -10 181 -12 285 
Resultat från finansiella poster  -9 560 -12 285

Not 7 Bokslutsdispositioner
   2017 2016 

 

Förändring av överavskrivningar  30 270 23 371

  30 270 23 371
  

  

NOTER
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NOTER

Not 8 Skatt på årets resultat  

  2017 2016

Aktuell skatt  -1 144 -1 167

  

Avstämning av effektiv skattesats  

Redovisat resultat före skatt  5 337 5 217

Skatt på redovisat resultat enligt gällande  

skattesats, 22 %:  -1 174 -1 147

Skatteeffekt av:    

Övriga ej avdragsgilla kostnader  -30 -13

Ej skattepliktiga intäkter  60 104

Redovisad skattekostnad  -1 144 -1 167

Not 9 Byggnader, markanläggningar och mark
   2017 2016  

     

Ingående anskaffningsvärden  193 714 188 820

Inköp  11 154 4 894

Omklassificeringar  - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  204 868 193 714
       

Ingående ackumulerade bidrag  -2 913 -2 913

Utgående ackumulerade bidrag  -2 913 -2 913
       

Ingående avskrivningar  -69 173 -61 512

Årets avskrivningar  -7 767 -7 661

Utgående ackumulerade avskrivningar  -76 940 -69 173
       

Utgående redovisat värde  125 014 121 628
       

Taxeringsvärde är inte åsatt på byggnader och mark.

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
   2017 2016
       

Ingående anskaffningsvärden  972 199 893 354

Inköp  51 781 93 

708Försäljningar/utrangeringar  -341 -14 918

Omklassificeringar  0 56

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 023 639 972 199
       

Ingående ackumulerat bidrag  -19 700 -19 700

Utgående ackumulerade bidrag  -19 700 -19 700
       

Ingående avskrivningar  -436 712 -406 693

Försäljningar/utrangeringar  341 12 327

Årets avskrivningar  -49 141 -42 290

Utgående ackumulerade avskrivningar  -485 512 -436 712
       

Utgående redovisat värde  518 427 515 788

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningar
   2017 2016
       

Ingående nedlagda kostnader  14 662 7 628

Under året nedlagda kostnader  55 583 105 636

Under året genomförda omfördelningar  -62 934 -98 602

   7 311 14 662
       

Not 12 Fordringar och skulder hos koncernföretag
I posten fordringar hos koncernföretag ingår fordringar på Hässleholms 

Kommun med 5 370 (6 277) tkr.

 I posten skulder till koncernföretag ingår skulder till Hässleholms Kommun 

med 1 587 (4 174) tkr.

Not 13 Likvida Medel
  2017 2016

Kassa och bank  12 11

Kommunkoncernkonto  119 418 86 623

   119 430 86 634

Not 14 Kommunkoncernkonto
Kommunkoncernkontoteknik tillämpas med kommunen. Med kommun-

koncernkonto avses ett samlingskonto för ränteberäkning och saldohåll-

ning 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.

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   2017 2016
       

Övriga upplupna intäkter  656 909

Övriga förutbetalda kostnader  2 893 828

   3 549 1 737

Not 16 Eget kapital
Aktiekapitalet består av 10 000 st aktier.
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Not 22 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
För egna avsättningar och skulder

   2017 2016

Bankgaranti Naturvårdsverket  1 250 1 500 

  1 250 1 500

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Not 24 Händelser efter balansdagen
Inga händelser av stor betydelse har inträffat efter balansdagen.

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

    

Balanserade vinstmedel   11 236 289

Årets resultat   4 193 913

   15 430 202

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägare utdelas   3 000 000

i ny räkning överförs   12 430 202

15 430 202

Not 17 Obeskattade reserver
   2017 2016
       

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 

avskrivningar och avskrivningar enligt plan  196 607 166 337

   196 607 166 337

Not 18 Övriga avsättningar
   2017 2016
       

Återställningsfond IFA * (stängd deponi)  21 344 22 706

Återställningsfond FA **  11 797 9 525

Återställningsfond IFA *  5 673 5 485

   38 813 37 717
       

*IFA = icke farligt avfall

**FA = farligt avfall

Avsättning till återställningsfond har skett för framtida återställnings-

kostnader, baserade på beräkningar från utomstående konsultfirma.

Not 19 Långfristiga skulder
   2017 2016
       

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen  0 0

Förfaller inom 2 till 5 år efter balansdagen  322 700 417 700

Rörligt lån  155 000 105 000

   477 700 527 700

Not 20 Skulder som avser flera poster
   2017 2016
       

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut   477 700  422 700

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut   50 000  105 000

   527 700 527 700

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  2017 2016
       

Upplupna löner  754 223

Upplupna semesterlöner  2 066 1 853

Upplupna sociala avgifter  1 516 1 280

Upplupna räntekostnader  1 372 3 731

Upplupna kostnader lager  3 910 1 831

Övriga upplupna kostnader  0 1 812

Övriga upplupna kostnader Fjärrvärme  9 389 0

Övriga upplupna kostnader Renhållning  6 377 0

  25 384 10 730

Not 22 Kassaflödesanalys

Bolagets behållning på kommunkoncernkontot har vid upprättandet av 

kassaflödesanalysen behandlats som likvida medel.

Behållningen är 119 418 (86 623) tkr på bokslutsdagen.

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

   2017 2016
   

Avskrivningar  56 868 49 852

Avsättningar deponier  2 459 2 366

Uttag ur återställningsfond  -1 362 -7 381

Övriga ej kassapåverkande poster  -2 338 -541

   55 627 44 296
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas 

årsstämman den 27 mars 2018 för fastställelse.

Hässleholm den 16 februari 2018

UNDERSKRIFTER

Christer Caesar Sven Carlsson Marianne Nilsson

Styrelsens ordförande Verkställande direktör Styrelsens vice ordförande

Nils-Arne Petersson Kristina Berglund Hebbe Herbst

Eva Persson  Ulf Berggren Maria Larsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 februari 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Mattias Johansson

Huvudansvarig revisor
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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 2017. 

 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-

den rättvisande bild av Hässleholm Miljö ABs finansiella ställning 

per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och 

kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-

telsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-

en och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-

darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-

ende 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 revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktö-

ren 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 oegentlig-

heter 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 verksam-

heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 

om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställan-

de direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-

heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 

av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-

aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 

att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som an-

vän_dare fattar med grund i årsredovisningen. 

 Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-

döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom:

• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 

bland annat utifran dessa risker och inhamtar revisionsbe-

vis 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, förfalsk-

ning, 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 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite-

ten i den interna kontrollen. 

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande  

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhöran-

de upplysningar. 

REVISIONSBERÄTTELSE
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planera-

de 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. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
forfattningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-

vision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

Hässleholm Miljö AB för år 2017 samt av förslaget till dispositio-

ner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

 Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-

slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-

svar enligt denna 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 an-

svar enligt dessa krav. 

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-

tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att 

tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-

stämmelse 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:

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fort-

satt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 

också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-

bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker-

hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 

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 revisions-

berättelsen 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. 

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-

ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-

ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-

gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 

ger en rättvisande bild.

• Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bo-

laget på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-

gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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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 fören-

ligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-

der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 

och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-

dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkomman-

de granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-

bär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 

och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 

situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder-

lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 

för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt utta-

lande 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 20 februari 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson  

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
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Vi brinner för en 
hållbar framtid



Det ska vara
lätt att göra rätt

Följ vårt arbe
te på 

sociala medier

Hässleholm Miljö AB

hassleholmmiljo

Premiär för årets 

verksamhetstema på 

Hässleholm Miljö AB: 

Engagerat medarbetar-

skap. Målsättningen med 

temat har varit att ska-

pa öppna och positiva 

relationer inom bolaget, 

öka delaktigheten samt 

bidra till och stimulera 

kompetensutveckling.

Ny VD på plats i bolaget 

och utveckling av webb-

platsen påbörjas.

Ny slogan röstas fram 

för bolaget och andra 

etappen i projekt Sjörröd 

ansluts till fjärrvärme-

nätet. 

Region Skånes byggna-

tion av tågdepån i Kär-

råkra har inletts och Häss-

leholm Miljö AB är en av 

leverantörerna i projektet 

avseende marksanering 

och fjärrvärme.

JAN

FEB

MAR

APR

s.6

s.7

s.7

s.8

VD:N HAR  
ORDET

FRAMTIDEN
ÅRET I
KORTHET s.4 s.12

2



ÅRS 
REDO 
VISNING

1

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 återvin-

ner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter.




