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Kretsloppscenter

Om Hässleholm Miljö

Bilden ovan visar Hässleholms Kretsloppscenter och verksamhetens olika
delar. Som ett av Europas mest
moderna miljöbolag får Hässleholm
Miljö studiebesök från hela världen,
som vill se hur Hässleholms kommun
på ett framgångsrikt sätt hanterar
och återvinner avfall.

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett
affärsmässigt bolag som är helägt av
Hässleholms kommun. Hässleholm
Miljö behandlar och återvinner avfall
från hushåll, industrier och andra
verksamheter samt producerar och
levererar fjärrvärme till invånare i
Hässleholms kommun.

Läs mer om Hässleholm Miljö på
www.hassleholmmiljo.se

Tillsammans med kommuninvånarna
och med hjälp av entreprenörer, är
Hässleholm Miljö en stor del i att
utveckla det viktiga miljöarbetet i
kommunen. De tjänster, produkter
och insatser som medarbetarna på

Hässleholm Miljö dagligen genomför
minskar miljö- och klimatpåverkan
och bidrar till att skapa en bättre
livsmiljö för alla i kommunen.
Målet är att upprätthålla höga krav
på den samhällsnyttiga verksamhet
som bolaget bedriver för kommunens
och abonnenternas bästa.
Ansvar, engagemang och kunskap för
en hållbar framtid är vår vision –
så gör vi skillnad i vardagen!
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Från vision till aktion
”Det känns meningsfullt på något
sätt”. Detta är ett citat från en ny
medarbetare efter rundvandring på
värmeverket. Det är just detta
meningsfulla miljöarbete som är en
av drivkrafterna bakom arbetet att
leda Hässleholm Miljö.
Arbetet med att producera och
leverera fjärrvärme av resurser som
annars skulle gå förlorade är ett av
de två viktiga affärsområdena i
bolaget. Under 2012 har det pågått
ett intensivt arbete med att ta fram
underlag för en ny avfallsplan i
Hässleholms kommun. Avfallplanen
anger mål för hanteringen av avfall
i Hässleholms kommun och är ett
avgörande dokument för bolagets
andra affärsområde; renhållningen.
Syftet är att hushålla med knappa
resurser, minimera uppkomsten av
avfall och återanvända/återvinna
resurserna om och om igen.

Ledar- och medarbetarskap
Under det händelserika och givande
året har Hässleholm Miljö fokuserat
kring bolagets mjukare värden.
2009 slogs två bolag samman och
blev Hässleholm Miljö. 2012 var det
dags att på allvar sätta ledar- och

medarbetarskap i fokus. Därför har
året till stor del ägnats åt bolagets
medarbetare, förhållningssätt och
kommunikation. Ledarskapsutbildning, medarbetarskapsdagar och
teambuilding var startskottet för en
kraftfull förändringsprocess, med
syfte att öka effektiviteten genom
att lära känna varandra och skapa
en gemensam plattform för tryggt
ledar- och medarbetarskap.

Risk- och sårbarhetsanalys
Under 2012 har även säkerheten i
verksamheterna setts över för att
förutse risker. Syftet är att säkerställa värmeförsörjningen, skydda
anläggningarna från skadegörelse
och hot samt se till att arbetsplatser
och återvinningscentraler är säkra.

Ekonomisk utveckling
Soliditeten ökade till 12,0% under
2012, vilket är en följd av ökad
effektivitet och förbättrat rörelseresultat. Förändringar i ledning och
styrning, med ökad medvetenhet,
bidrar till resultatet. Bolaget har
fortsatt att minska sin skuldbörda.
Under 2012 ökade omsättningen
med 14 Mkr till ca 270 Mkr, för

Ledningsgruppens fokusområden
Ledningsgruppen har under 2012
valt ut ett antal nyckelområden i
bolaget, där man upplever att det
finns ett behov av översyn och
utvecklingsarbete. Skissen illustrerar ledningsgruppens arbetssätt
och de områden som olika arbetsgrupper jobbar med.
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fjärde året i rad. Hässleholm Miljö
levererade 210,5 GWh fjärrvärme
och tog emot runt 250 000 ton avfall
vid Hässleholms kretsloppscenter i
Vankiva.

Investeringar
En av årets största investering gjordes i en ny deponi i Vankiva, vilket
lägger grunden till en fortsatt komplett anläggning, som erbjuder alla
möjligheter att ta emot och hantera avfall.

Från manuellt till maskinellt
Under året har bolaget fortsatt
utvecklas från manuell hantering
till maskinell hantering, bland
annat genom att utnyttja ny teknik
som SMS-avisering av hämtning av
hushållsavfall och maskinell avläsning av fjärrvärme.
Hässleholm Miljö blev i statistik från
branschföreningen ”Avfall Sverige”
bäst på att återvinna i Skåne 2011,
något som kräver fortsatt fokus och
höga krav på det vi gör och står för.
Gunilla Holmberg
VD, Hässleholm Miljö
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Vi odlar det trygga
Hässleholm Miljö har under 2012
arbetat sytematiskt och löpande
med teambuilding och medarbetarskapsdagar, för att stärka lagandan
och lägga grunden till en utveckling mot en ännu bättre, tryggare
och trevligare arbetsplats. Utmaningen har legat i att implementera
ett nytt, målmedvetet arbetssätt
med fokus på mjukare värden.

Teambuilding
Syftet med teambuildingen är att
skapa trygga arbetsgrupper där alla
känner sin roll i bolagets, och den
egna enhetens, arbete. Genom att
lära känna varandra och skapa ett
bra klimat, kan alla bidra till enhetens och bolagets måluppfyllelse.
Vid teambuildingträffarna diskuteras bland annat förväntningar, mål/
syfte, utveckling av arbete samt
egen drivkraft.
”Underhåll och Service” är en 10personers arbetsgrupp som hittills
träffats vid tre tillfällen. ”Insamling
och Kundtjänst” med 9 personer,
har hittills träffats ett flertal gånger.
Det genomförs även punktinsatser i
andra arbetsgrupper, bland annat
inom ekonomi.

Teambuildingen skräddarsys efter
varje enhets behov och förutsättningar och arbetar med olika typer
av frågeställningar, som
• vad är mitt uppdrag?
• vad är bolagets uppdrag och mål?
• vad förväntar vi oss av varandra i
gruppen?
• förväntningar medarbetare –
chef och vice versa
• vem bestämmer, och om vad?
• varför är just vi en enhet?
• vad är målet med vår enhet?
• vad är mina starka sidor?
• hur upplever jag vårt klimat?
• hur vill vi ha det framöver, och hur
tar vi oss dit?
• feedback
• vad krävs för att ett lag ska
fungera?

Medarbetarskapsdagar
Under våren och hösten har medarbetarskapsdagar arrangerats. Föreläsare har inspirerat till arbete med
personalpolicy, bemötande, attityder och förhållningssätt.

All personal har varit kallad och det
har varit obligatoriskt att delta.
Medarbetarskapsdagarna har i efterhand utvärderats via dialog eller
enkät. Resultatet visar att merparten av deltagarna har haft positiva
upplevelser. Det finns nu från flera
håll en efterfrågan och nyfikenhet
kring vad 2013 års medarbetarskapsdagar kommer att innehålla.

Resultat
Resultatet från både teambuilding
och medarbetarskapsdagarna visar
sig delvis i den så kallade PASSprofilen. Här ser man att medarbetare i hög utsträckning känner till
bolagets och den egna enhetens
mål. Många har även uttryckt att
man känner sig sedd och stärkt och
att man fått möjlighet att uttrycka
sin syn på och påverka den arbetsmiljö, som man själv bidrar till.
Resultatet har varit så bra att
projektet nu blivit en del av den
ordinarie verksamheten och kommer
att fortsätta under kommande år
med nya planerade aktiviteter.

Utöver detta har föreläsningar om
miljöarbete med en efterföljande
dialog och arbete kring bolagets
miljömål genomförts.

Vad är teambuildning och medarbetardagar?
Teambuilding är ett engelskt ord
som betyder lagbildning – att bilda
ett lag. Syftet är att svetsa samman
en grupp människor på en arbetsplats, ett arbetslag t ex, eller inom
lagsport för att höja motivationen
och förbättra samarbetet och det
sociala samspelet. Teambuilding
bygger på övningar och aktiviteter
som ger gruppen möjlighet att
fokusera på att stärka gruppen.
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Medarbetarskapsdagar syftar till
att lyfta specifika frågeställningar
och värderingar på en arbetsplats.
Syftet är att ge medarbetare en
plattform för kommunikation kring
samarbete och bemötande. Målet
är att kunna erbjuda alla inblandade en känsla av trygghet och
gemenskap, sammanhang, delaktighet och att väcka lusten att
tillsammans nå längre.
Martina Elofsson, HR-chef
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Tydligare ledarskap
2012 har varit ett år av utveckling
för Hässleholm Miljö. Under året
har en ledarkapsutbildning genomförts, där frågor kring vad ”ledarskap” är har lyfts fram och uppdraget tydliggjorts.

Syfte
Syftet med ledarskapsutvecklingen
på Hässleholm Miljö var att skapa
en trygg plattform för alla chefer,
och att lära känna varandra bättre.
Ökat ansvar och förtroende gör att
medarbetarna växer. En ökad tydlighet kring sitt och enhetens
uppdrag och mål ger tryggare medarbetare. Bolagets ledarskap blir
synkroniserat och det blir en samsyn
och tydlighet kring viktiga frågor.
Resultatet visar sig i högre effektivitet, ökad delaktighet och bättre
resurshantering.

Genomförandet
Grundpelaren är att ”Ledarskapet
på HMAB ska genomsyras av
tydlighet och respekt”. Utifrån
detta togs ”Ledarskapförväntningarna” fram (se nedan), som har
legat till grund för utbildningen.

För att genomföra utbildningen tog
Hässleholm Miljö hjälp av en extern
konsult. I en skräddarsydd process
formade deltagarna gemensamt
mål och syfte och styrde innehållet
utifrån bolagets behov. Cheferna
har träffats en gång i månaden
under drygt ett års tid. Deltagarna
kunde genast använda sig av de
verktyg och förhållningssätt som
gruppen enades kring.
Olika temaområden har lyfts fram:
• vad innebär det att vara chef på
HMAB?
• förändringskompetens
• feedback
• kommunikation
• förtroende
• hur skapa åtagande?
• effektiv delegering för att lyfta
medarbetare
• konflikthantering
• framförande
• effektivisering
Cheferna har även regelbundet
träffats två och två, i olika
konstellationer där man kunnat
arbeta med att coacha varandra i
sina chefsskap. Dessa träffar kommer att fortsätta även under nästa
år.

Resultatet
Ledarskapsutbildningen har resulterat i en mängd positiva effekter.
Cheferna är tryggare på både
individ och gruppnivå och bolaget
har fått ett gemensamt språk och
synsätt. Samverkan mellan olika
enheter initierats när gruppen har
inlett nya bolagsövergripande samarbetsprojekt.
Ledarskapsutbildningen har lett till
att Hässleholm Miljö nyttjar kompetenser på ett mer optimalt sett.
Detta har lett till besparingar och
effektiviseringar i verksamheten.
Effekterna har märkts tydligt i
arbetsgrupperna där medarbetarna
redan under processen fått nytta av
arbetet som chefsgruppen format
tillsammans.
Ett avstamp i processen har varit att
redovisa inför styrelsen. Alla chefer
i bolaget har genomfört nya samarbetsprojekt som på något vis har
effektiviserat bolaget. Även den
personliga utvecklingen lyftes fram
vid den avslutande redovisningen.
Arbetet med fokus på ledarskap
fortsätter med regelbundna träffar
under kommande år.

Ledarskapsförväntningarna
Tydlighet visar vi genom att

Respekt visar vi genom att

•arbeta för ett öppet klimat genom
att aktivt bygga förtroende

•vara professionella i vårt bemötande av såväl kollegor som kunder

•uppskatta nyfikenhet och uppmuntra till att ställa frågor

•arbeta för allas lika värde och
hantera kränkningar aktivt

•ge positiv och korrigerande feedback

•uppmuntra och nyttja varandras
olikheter

•stå för och kommunicera bolagets
mål och fattade beslut

•följa regler och ha ett tillåtande
förhållningssätt

•vara en god förebild

Gunilla Holmberg, VD och Martina Elofsson, HR-chef
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Säkerhet och risker
Under 2012 har Hässleholm Miljö
bildat en ”Risk- och sårbarhetsgrupp”. Arbetet har resluterat i en
mängd konstruktiva åtgärder som
har ökat beredskapen och reducerat riskerna i bolaget.

Arbetsgruppen
Risk- och sårbarhetsanalysen som är
initierad av Räddningstjänsten, har
genomförts i en arbetsgrupp, med
medarbetare från Hässleholm Miljö
under ledning av Pontus Andersson,
Teknisk chef.
Projektet har pågått under hela
året med möten varje månad. Ett
hypotetiskt scenario – en fiktiv kris,
presenterad av Räddningstjänsten,
inledde arbetet. Arbetsgruppen har
jobbat kring frågeställningen hur
bolagets medarbetare skulle agera
under dessa omständigheter.
Övningen resulterade i en åtgärdsplan, som arbetsgruppen har jobbat
kring under året. Vid behov har
speciell kompetens kallats in till
gruppen. Lösningar har tagits fram
i takt med att den punktade
åtgärdsplanen har betats av. Mer
arbete återstår och arbetsgruppen
kommer att jobba vidare med
åtgärdsplanen under kommande år.

Låsta grindar
En stor förändring, för att minska
sårbarheten, har varit att öka säkerheten runt fjärrvärmeverket. Tidigare låstes grindarna bara under
natten. Efter analysen är grindarna
låsta dygnet runt, liksom dörrarna.
Alla medarbetare har fått personliga taggläsare och besökare måste
ringa på en porttelefon vid grinden
och vid huvudentrén för att komma
in samt registrera sig vid besök.

Värmeförsörjning vid kris
En annan punkt på åtgärdslistan
har gällt hur kraftförsörjningen vid
spänningsbortfall säkerställs samt
hur favoriserade enheter kan försörjas med värme vid kris. Arbetsgruppen ”Robusta sjukhus”, som
driver frågor kring säkerheten på
Hässleholms sjukhus, har under året
samarbetat med Hässleholm Miljö
för säkerställa sjukhusets värmeförsörjning vid en kris.

Beredskapspärm
Arbetsgruppen på Hässleholm Miljö
har även tagit fram en ”Beredskapspärm” för nödlägen. Pärmen
är lättillgängligt placerad i de båda
enheternas receptioner. I pärmen
finns checklistor med nödvändiga

åtgärder samt telefonlistor till personal, anhöriga, intressenter samt
media. Det läggs stor vikt vid att
snabbt kunna få ut information,
inte minst till allmänheten.

Brandsäkerhet
Hässleholm Miljö har tillsammans
med Räddningstjänsten brandövningar och har även skaffat en
syrgasutrustning, för att kunna leda
Räddningstjänsten rätt vid en
brand. I samband med riskanalysen
har gruppen konstaterat att de 10
sekundliter vattenflöde som fjärrvärmeverket har, inte är tillräckliga
för att klara en större brand. Man
måste komplettera med större
tankar med reservsläckvatten på de
båda anläggningarna.

Riskanalyser på ÅVC
Under året har Pontus genomfört
riskanalyser på återvinningscentralerna i kommunen samt, i samarbete med Cecilia Braatz, även på
avfallsanläggningen. Dessa analyser
ligger till grund för en åtgärdsplan.

Bakgrund och syfte för risk- och sårbarhetsanalys
Kommuner skall enligt lag ha en
förmåga att hantera olika typer av
kriser och kommunen skall enligt
lag genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Hässleholm Miljö arbetar i
likhet med andra förvaltningar och
kommunala bolag kommunen med
att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Genom olika scenarier bedöms bolagets hanteringsförmåga,
konsekvenser till följd av brister i
hanteringsförmågan, behov som
10

uppstår och gör upp planer, rutiner
och förslag till förbättrad hanteringsförmåga. För att nå bästa möjliga resultat samarbetar de olika
bolagen och förvaltningarna. Gruppen träffas en gång i månaden.
Syftet med arbetsgruppen är att
säkerställa hela bolaget, identifiera
oönskade händelser och se till att
det finns en bolagsövergripande
nödlägesberedskap.
Pontus Andersson, Teknisk chef
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Vi har är
h
jobbatge
län

Maryanne Bertil
Maryanne Jönsson började på Hässleholm Miljö 1977
med att mäta avstånd från tomtgräns till soptunna. Idag
är hon Hässleholm Miljös miljöengagerade informatör.

Bertil Persson blev anställd i december 1982, som alltiallo
på avfallsanläggningen i Vankiva. Idag är Bertil chef för
Drift- och underhåll på anläggningen.

När mätningarna var klara fick Maryanne jobba med att
svara i telefonen och ta emot avfallsleveranser, bedöma
mängden avfall i kubikmeter och föra statistik. ”Då var vi
inte så många, bara jag, sophämtarna och chefen i stort
sett”. När en av arbetsledarna för sopåkarna blev sjuk
hoppade Maryanne in som vikarie och blev ordinarie
arbetsledare så småningom. ”Det har varit kul och väldigt
omväxlande” berättar hon och fortsätter ”om det inte
hänt så mycket hade jag nog aldrig stannat kvar här”.

Bertil fick jobba med sophämtning fram till 2000, då
renhållningen övergick till en inhyrd entreprenör. Efter
tre år som tekniker på ett litet företag i Tyringe, där han
fick börja med att montera utrustning för avläsning av
soptömning på sopbilarna, blev Bertil ombedd av sina
gamla chefer på avfallsanläggningen att söka ett
utannonserat jobb som maskinförare. Senare gick han
över till ”Drift och underhåll” och har varit med och
byggt upp anläggningen till vad den är idag.

År 2000 övergick renhållningen till att skötas av en
entreprenör och Maryanne hoppade på jobbet som
informatör. I samband med att Hässleholm Miljö erbjöd allt mer sopsortering till abonnenterna ökade
också behovet av information till
allmänheten. Maryanne har
varit ute och informerat på
skolor, hos hyresgäster och
hos företag för att berätta
om hur man källsorterar
på rätt sätt. Hon har också
tagit emot studiebesök
från hela världen. Det är
människor som velat titta
på hur man tar hand om
avfallet på anläggningen
i Vankiva där man ligger
långt fram när det
gäller både källsortering och återvinning.

2010 slutade chefen för arbetsgruppen
och Bertil fick frågan om han ville ta över
ledarskapet. Efter moget övervägande
tackade Bertil ja till uppdraget. ”Jag har
ju varit ute själv och jobbat, så jag vet
ju hur det funkar och hur jag själv skulle
vilja att min chef fungerar”.

”Det finns fortfarande
mycket att göra där
ute” säger Maryanne och
berättar att hon planerar
att jobba med att förbättra
källsorteringen i kommunens skolor.
Medarbetarskapsdagarna
tyckte Maryanne var intressanta, med bra föreläsare.
Teambuildingen var också bra,
även om hon tycker att arbetsgruppen redan tidigare kände
varandra väl.
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I slutet av 2011 blev det bestämt
att alla chefer på Hässleholm Miljö
skulle gå en ledarskapsutbildning.
”Jag tycker att utbildningen har
varit fantastisk” säger Bertil, som
menar att den stärkt banden i
bolaget, även mellan avfallsanläggningen och fjärrvärmeverket, samt
skapat en plattform
för samsyn som
sprids till medarbetarna.
Varje månad har cheferna som gått utbildningen träffats två och
två för att coacha varandra i chefsskapet, utbyta
erfarenheter och lära av
varandra. Bertil upplever
det som ett mycket bra
verktyg i arbetet, som man
skall fortsätta med, liksom
regelbundna möten i
chefsgruppen. ”Det har
varit väldigt utvecklande att gå utbildningen, både i jobbet
och för mig personligen” avslutar han.

Klas

David

Det är 28 år sedan Klas Håkansson fick sin anställning på
fjärrvärmeverket. Fler år lär det bli – Klas trivs bra på
jobbet där han har hand om flishanteringen.

David Ljungberg har arbetat på Hässleholm Miljö som
maskinist på fjärrvärmeverket sedan 2003. Nu går han
YH-utbilning och lär sig om energieffektiv driftsteknik.

Klas jobbar hårt under vintersäsongen. Det är hans uppgift som förare av lastmaskinen att se till att det finns
tillräckligt med flis i tömningsfickan till flispannan, under
de kalla månaderna. Då går det åt 4 000 m3 flis per vecka
och cirka 120 000 m3 per säsong. Klas berättar att det är
stressigt emellanåt. Det måste finnas tillräckligt med flis
på fredagskvällen innan han kan gå hem för helgen. Klas
väger också in lastbilarna som kommer med flisen, samt
tar fuktprover, som skall ligga till grund för debiteringen
från leverantörerna.

David gick Energiprogrammet på Tekniska skolan i Hässleholm och jobbade några år som industrielektriker och
driftmaskinist innan han kom till Hässleholm Miljö. Skiftjobbet som maskinist delar han med tolv andra. ”Jag har
bra arbetskollegor och vi stöttar varandra i jobbet och har
roligt tillsammans”.

När Klas började på Beleverket var han en
bilmekaniker som fick skiftarbete
som maskinist. Att jobba skift visade
sig inte vara något för Klas. Han
fick istället ta hand om flismaskinen som flisar ner spill från
bland annat sågverk och gamla
lastpallar, för att senare
ansvara för försörjningen
av bränsle till flispannan.
Klas har deltagit på
medarbetarskapsdagarna, där olika
föreläsare talat om
samarbete och relatiner. Klas tycker att
en del av föredragen
har varit trevliga och
tänkvärda, speciellt efter att
de båda tidigare bolagen
blivit ett i Hässleholm Miljö.
”Vi har haft en del utbyte
med avfallsanläggningen och
fått hjälp med att svetsa när
vi inte själva hunnit med”,
berättar Klas. Arbetsgruppen
”Underhåll och service” har
även deltagit i teambuilding.
Klas upplever att gruppen
fått tillfälle att umgås
otvunget och möjlighet att
lära känna varandra bättre.
”Jag trivs bra med mina
arbetskamrater – det är ett
väldigt bra gäng” avslutar
Klas.

Att gå en utbildning på Yrkeshögskolan var David positiv
till, trots distansstudier på fritiden.”Det krävs att man har
självdisciplin för det är mycket mer studier hemma än i
skolan” säger han. Utbildningen är betald av arbetsgivaren
som står för lön, boendekostnader och resor när David
var sjätte vecka åker till Eksjö för att
under 4–5 dagar, träffa lärare och
andra elever. Totalt rör det sig om
två års studier. Studierna är
relaterade till jobbet och David har
bland annat arbetat med att göra
PI-schema över tryckluftsystem, pumpar med mera
för Beleverket. I ”Lärande
i arbetet” (LIA), som
ingår i utbildningen har
David fått en handledare, Peter Andersson,
på sin arbetsplats. Han
har fått jobba med
uppgifter som ligger
utanför hans ordinarie
jobb. Under LIA:n har han
dokumenterat och skrivit
instruktioner för det nya
elfilter som byggdes på
PC400 i Tyringe.
David har deltagit i Medarbetarskapsdagarna. ”Det var
något helt nytt och gav oss
möjlighet att framföra våra
åsikter”. David tycker att var
ett bra tillfälle att medvetandegöra arbetsgruppens
funderingar och idéer. Han
menar att de eftersökt riktlinjer för arbetet och upplever att ledningen försöker
att ta hänsyn till de åsikter
arbetsgruppen framfört.
13

Detta rt
gjo
har vi 12
20

Så gör vi skillnad
Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och
med stor hjälp av våra entreprenörer, gör Hässleholm
Miljö dagligen en insats för miljön. Våra tjänster och
produkter minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan och bidrar till en bättre livsmiljö för oss alla.

Vi tömmer mer än 5 000 enskilda avloppsanläggningar i
kommunen. Slammet från totaltömningar hamnar på reningsverket i Hässleholm, medan brunnar med avvattningsteknik
ger sluttäckningsmaterial till den gamla deponin i Vankiva
(145 ton 2012) och en mindre del brännbart avfall.

Vi erbjuder fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Under 2012
levererade vi 210,5 GWh fjärrvärme till cirka 9 850 hushåll
och 310 industrier och serviceföretag. Vi är ett av Sveriges
mest miljövänliga fjärrvärmebolag då vi reducerat oljeanvändningen till mindre än 0,6 % under 2012! Mest har vi
använt flis från lokal skogsavverkning och brännbart avfall.

Vi har 6 återvinningscentraler runt om i kommunen för
större mängder avfall. På Vankiva ÅVC kan du lämna saker till
återanvändning genom ett samarbete med HIFs secondhandbutik. Vi har förbättrat trafikflödet och undviker att
privat trafik blandas med yrkestrafik, bland annat genom en
ny yta för vitvaror och asbest på Vankiva ÅVC.

Hässleholm Miljö ansvarar för avfallsbehandling och återvinning från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi
servar ungefär 25 000 hushåll.

Målet är att allting ska ingå i ett kretslopp av förnyelsebara
resurser. Med sopsortering, fastighetsnära hämtning, återvinning och fjärrvärme kommer vi långt.

Vi hämtar upp till 16 fraktioner hemma hos abonnenten;
brännbart, tidningar, organiskt, ofärgat glas, färgat glas,
metall-, plast- och papperförpackningar, ljuskällor, batterier,
wellpapp, elektronik och deponi. Grovsopor och farligt avfall
hämtas efter beställning. Med abonnemang för trädgårdskärl
hämtar vi dessutom trädgårdsavfall som komposteras till jord.

Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen!

Rena fakta

SMS-tjänst som påminner

Hässleholm Miljö har under januari – oktober 2012 hämtat:

För de som tycker att det är svårt att komma ihåg vilken
tunna som ska vara ute och när har Hässleholm Miljö
under 2012 infört en gratis SMS-tjänst.
Abonnenten får en påminnelse dagen innan det är
dags att sätta ut tunnan.
Information och möjlighet att anmäla sig finns
på bolagets hemsida.
Det finns även möjlighet
att ringa kundtjänst.

- 463 ton pappersförpackningar
- 1 633 ton tidningar
vilket sparar motsvarande 105 fotbollsplaner skog
- 110 ton metallförpackningar
- 727 ton glasförpackningar
vilket sparar 75–95 % energi jämfört med nyproduktion
- 184 ton plastförpackningar
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Nya rör

Avfallsplan

Efter nästan 40 år var det dags att byta ut fjärrvärmeledningarna i Östergatan.

Hässleholm Miljö har fått i uppdrag från Hässleholms
kommun samt från bolagets styrelse att arbeta med en ny
avfallsplan. Förslag till en ny renhållningsordning skall tas
fram och ersätta den gamla som antogs 2006.

Under första halvåret pågick arbetet med att byta ut 100
meter gamla fjärrvärmerör med eternithölje. Anledningen till
bytet var att vatten utifrån läckt in i de gamla fjärrvärmerören
vilka rostat sönder. Insatsen kommer att förebyggda nya
läckage. För att undvika stora avbrott i försörjningen av värme
byggdes ett provisoriskt fjärrvärmenät. En saneringsfirma
anlitades för att plocka upp och frakta bort de gamla
eternitklädda rören. Eterniten deponerades på deponin för
farligt avfall i Vankiva.

En projektorganisation för avfallsplaneringen bildades, vilken
består av en politisk ledningsgrupp, en intern referensgrupp
med representanter från kommunala förvaltningar och bolag
samt en extern referensgrupp med representanter från
näringslivet, föreningar och allmänheten.

De rör som ersatte de gamla rören består av betydligt vänligare
material. Ett modernt fjärrvärmerör består av ett stålrör,
skumisolering och ett kraftigt plasthölje och har högsta
isoleringsklass som minskar värmeförlusterna.

Hässleholm Miljö deltar i projektet KlimatVardag, där 8 hushåll
i kommunen ingår. KlimatVardag är ett folkbildningsprojekt
där klimat- och avfallsfrågor diskuteras och syftet är att visa
deltagarna hur de med enkla medel kan leva mer miljövänligt
och minska sina koldioxidutsläpp. De 8 hushållens synpunkter
får representera allmänhetens syn på avfallshanteringen i
kommunen.
Den 27 mars anordnades workshopen Konsumtion och Avfall.
60 personer deltog i en intressant dag med föreläsningar och
grupparbete. Ett av de konkreta resultaten från workshopen
resulterade i ett samarbete med omsorgsförvaltningen, för att
kartlägga hur förvaltningen hanterar avfallet i sina fastigheter.

Fjärrvärmevärmd bänk

Bäst i Skåne på återvinning

Under året har fjärrvärmebänken vid Gallerian, på Andra
Avenyen, tagits i bruk och skänker vila åt trötta vinterflanörer.

Enligt en undersökning som branschföreningen Avfall Sverige
gjort på olika kommuner i landet, ligger Hässleholms kommun
på topp i Skåne vad gäller materialåtervinning. Hässleholm är
även den kommun i Skåne som lämnar mest matavfall till
biologisk behandling. Hässleholm tillhör även en av de skånska
kommuner, som totalt sett lämnar minst
avfall till förbränning. Hässleholm Miljö
menar att ju fler fraktioner som hämtas
vid tomtgränsen, desto bättre fungerar
kommuninvånarnas källsortering – en
strategi som verkar slagit väl ut.
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Organisation
Ledning

Gunilla Holmberg, VD

Ann Berner, Ekonomichef

Leif Nilsson, Affärsormrådeschef Renhållning

Leif Holmberg, Affärsområdeschef Fjärrväme

Ola Nilsson, Affärsområdeschef Fjärrvärme

Martina Elofsson, HR-chef

Styrelse

Organisation
FJÄRRVÄRME
Produktion och distribution
L
E
D
N
I
N
G

Ekonomi, kundvård,
IT och HR

RENHÅLLNING
Insamling, avfallsbehandling och återvinning

Fr v: Bengt Troedsson, Marianne Nilsson, Eva Persson, Leif Nilsson, Magnus Herbst, Maria Larsson
och Christer Caesar.
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisning räkenskapsåret 2012
Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsdrivande företag. Bolaget
ägs av Hässleholms kommun och har två affärsområden.
Affärsområde Renhållning arbetar med insamling av avfall,
avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och
andra verksamheter.

Affärsområde Fjärrvärme arbetar med värmeproduktion för
distribution i Hässleholm och Tyringe.
De båda affärsområdena verkar med hänsyn till långsiktiga
ekonomiska mål, positiva miljöeffekter, teknisk utveckling, hög
tillförlitlighet och konkurrenskraftiga priser.

Verksamheten
Vår verksamhetsidé
”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.
Affärsområde Renhållning
Bolaget skall bedriva en effektiv ekonomisk renhållningsverksamhet
med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolaget skall sträva
efter att aktivt förbättra utvecklingen inom avfallshanteringsområdet
med särskilt beaktande av 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 så är verksamheten konkurrensutsatt av andra
avfallsanläggningar.
Affärsområde Fjärrvärme
Bolaget skall ansvara för produktion och leverans av värme. Produktionen
skall baseras på långsiktiga ekonomiska bedömningar och med hänsyn
till positiva miljöeffekter. Värmeproduktionen skall så långt som möjligt
baseras på inhemska energislag och spillenergikällor. Värmeleveranserna
ska kännetecknas av hög tillförlitlighet. De skall ske med god service och
till konkurrenskraftiga priser med förvissningen om att övergripande
miljöhänsyn är tillgodosedda och samhällsekonomiska aspekter beaktas
i rimlig omfattning. Verksamheten skall 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:
• Samförbränningsanläggning (18 MW värme och cirka 1,5 MW el)
baserad på utsorterat hushålls- och industriavfall
• Biopannor (30 MW, 2 x 6 MW och 1 x 8 MW) baserad på fasta
biobränslen
• Oljepannor (2 x 20 MW och 1 x 6 MW) baserad på lättolja
I Tyringe sker värmeproduktion på Smedstorps industriområde i
följande enheter:
• Biopannor (2 x 3 MW)
• Oljepannor (2 x 6 MW)

I Tyringe har den nya biopannan bidragit till en något lägre andel olja
under hösten då pannan startades upp för provdrift. Pannan är ej
övertagen av bolaget.
Fjärrvärme levereras till totalt 2 564 (2 544) kunder. I Hässleholms
tätort är 492 (489) stora fastigheter och 1 891 (1 880) villor anslutna.
I Tyringe är 61 (59) stora fastigheter och 120 (116) villor anslutna.
Antalet hushåll som har fjärrvärme uppgår till cirka 9 850 (9 800) och
under året levererades 210,5 (198,6) GWh värme.

Alla siffror inom parentes avser föregående verksamhetsår. Alla belopp är i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges.
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Resultat och ställning
Hässleholm Miljö AB redovisar ett resultat för räkenskapsåret efter finansiella poster på 28 671 tkr
(föregående år 12 674) tkr.
2012

2011

2010

2009

2008

Nettoomsättning

tkr

269 942

255 085

252 922

241 975

120 289

Resultat efter finansiella poster

tkr

28 671

12 674

8 481

3 486

2 111

Balansomslutning

tkr

782 648

786 437

742 529

595 230

441 531

Antal årsanställda

st

69

76

71

67

32

Soliditet

%

12,0

9,6

9,0

9,9

12,3

Avkastning på totalt kapital

%

6,6

3,5

2,9

2,9

3,5

Avkastning på eget kapital

%

30,5

16,8

12,6

5,9

3,9

Uppgifterna för 2008 ovanstående tabell avser endast affärsområde fjärrvärme, nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Soliditeten i bolaget uppgår till 12 procent, vilket visar bolagets
omfattande låneskuld i förhållande till det egna kapitalet (inkl.
73,7 % av obeskattade reserver).

Resultatet efter finansiella poster 2013 fördelas per affärsområde enligt följande:
Affärsområde Renhållning

Under 2010 genomfördes den första amorteringen på 21 000
tkr i enlighet med bolagets finansiella policy. Policyn innebär
att bolaget ska arbeta för en framtida långsiktig ekonomisk
stabilitet. I de båda tidigare bolagen har inga amorteringar
gjorts. 2011 har amortering gjorts genom att nybyggnationen
av nya biopannan har självfinansierats med 18 447 tkr. Under
2012 har bolaget amorterat 35 000 tkr.

+ 14 151 (- 288)

HKC har under 2012 ett ökat mottagande av avfall och det är
framför allt förorenade jordar som ökat. Avsättningen till
återställningsfonden har gjorts enligt plan. Resultatet är 17 421
inklusive fondavsättning och gasanläggning.
Insamlingen av hushållsavfall är budgeterat med ett underskott
och subventioneras av verksamheten på HKC. Detta innebär
att renhållningstaxan blir lägre och invånarna i Hässleholm
gynnas av detta ekonomiskt. Resultatet är – 3 270. Resultatet
för 2012 är något sämre än föregående år.
Totalt har Renhållningen haft något ökade personalkostnader
som hänför sig till anpassningen efter separationen från Ögrab
och den omdisponering av tjänsterna som då gjordes inom
bolaget. Inlösen av en ränteswap har påverkat Renhållningen
negativt under 2012.

Affärsområde Fjärrvärme

+ 14 519 (+ 12 962)

Resultatet för 2012 är bättre än både budget och i jämförelse
med föregående år. Orsaken till överskottet är framförallt
minskade bränslekostnader men även resultatet av
effektiviserade arbetsflöde. Värmeåtgången för våra kunder har
under året varit kring som ett normalår.
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Viktiga händelser under räkenskapsåret
Hässleholm Miljö AB har 2012 påbörjat processen med att utveckla bolagets ledare och medarbetardagar vilket har genererat
rörelse i bolaget och medfört ökad effektivitet och bidragit till
förändringar. Syftet med satsningen var att skapa en gemensam
plattform för ledarskapet och därmed tydlighet för såväl
chefer som medarbetare.
Under 2012 har bolaget utvecklat ett nytt arbetssätt med arbetsgrupper som involverar medarbetare från olika delar av
verksamheten, som har en tydlig målsättning om vad gruppen
ska åstadkomma. Genom delaktighet från olika delar med
olika kompetenser skapas verksamhetsutveckling.

Behandling av avfall HKC

Ton
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Arbetet med samhällssäkerhet i fokus har intensifierats under
2012 och har initierats i samarbete med räddningstjänsten.
Under året har arbetet med att öka säkerheten också riktats
till att förbättra arbetsmiljön, tyvärr har det under året varit
fyra arbetsplatsolyckor i bolagets verksamhet. Verksamheterna
har under sommarmånaderna också drabbats av bränder.
HMAB bytte under våren ut gamla läckande fjärrvärmerör
med eternithölje mot moderna fjärrvärmerör i centrala Hässleholm. Under byggtiden fanns ett provisoriskt fjärrvärmenät
för att förse kunder värme och varmvatten.
Under året investerades i en ny cell deponi för icke farligt
avfall på Hässleholms Kretsloppscenter (HKC), vilket det har
gett möjlighet och förutsättningar till de ökade volymerna av
inkommande avfall.
Arbetet med att tillmötesgå kundernas och ägarnas krav kan
i många fall beskrivnas med att bolaget strävar efter ökad
maskinell hantering och transparens vilket leder till kvalitet,
ett exempel på det är införandet av SMS avisering till renhållningskunderna. Detta är en viktig del i den kulturförändring
som pågår.

Affärsområde Renhållning
Under året har arbetet med att utveckla omhändertagandet
av lakvatten fortsatt. Totalt har 140 000 kbm lakvatten renats
i vår reningsanläggning. Hässleholm Miljö AB har under året
tecknat ett samarbetsavtal med RGS 90 AB angående behandling av förorenade jordar samt krossning och siktning av
avfall. Andra samarbetsavtal med bland annat Finja Schakt
och spräng AB, Stena AB och Timsfors Bil och Traktor AB har
utvecklats under året.
Första steget med att sluttäcka och återställa den gamla avstängda deponin påbörjades under 2011 och detta kommer
att påverka bolagets likviditet i stor omfattning de närmaste
åren.
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Hässleholms kommun har sedan slutet av 1990-talet haft ett
omfattande samarbete med Osby och Östra Göinge kommuner
via deras gemensamma bolag Östra Göinge Renhållningsbolag
AB (Ögrab). Under maj månad 2011 sade Ögrab upp avtalet
och samarbetet upphörde den 31 maj 2012.
Affärsområde Fjärrvärme
Under året har ett nytt elfilter till Biopanna HR440 i Tyringe
tagits i drift. Den nya pannan HR450 i Tyringe är under drifttagning. Ett led i att också öka andelen fossilfritt producerad
fjärrvärme i Tyringe är investeringen i HR450, som är en
fliseldad panna. Byggnationen påbörjades under hösten 2011.
Pannan är beräknad att övertas av HMAB under våren 2013.
Den stora händelsen under året är övertagandet av den nya
biobränslepannan på 30 MW för produktion av fjärrvärme.
Vid slutbesiktningen av pannan under 2011 återstod en del
anmärkningar, dessa är nu avhandlande. Denna investering
är en viktig utgångspunkt för den fortsatta fjärrvärmeproduktionen och ger goda förutsättningar för en i stort sett fossilfri
produktion, vilket leder till en bättre miljö på både kort och
lång sikt.
Fjärrvärmen har vuxit stadigt och svarar idag för mer än
hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i landet.
Efterfrågan på fjärrvärmeanslutningar från villaägare i Hässleholms kommun är fortfarande god.
Under det gångna året var produktionsmixen av bränsle enligt
följande i våra två huvudsakliga produktionsanläggningar i
Hässleholm respektive Tyringe.
Under det gångna året var produktionsmixen av bränsle,
inklusive produktionen i Tyringe, enligt stapeldiagram på omstående sida. Totalt producerades 273,0 (235,9) GWh värme
och 9,5 (9,0) GWh el under året.
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Beleverket, produktionsmix 2012, totalt: 253,1 GWh
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Tyringe, produktionsmix 2012, totalt: 19,9 GWh
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Framtida utveckling
Vår vision
”Hässleholm Miljö AB bidrar till en ständigt förbättrad livsmiljö
genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som
minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan. Vi har en av
Norra Europas mest moderna och effektiva anläggningar.
“Ansvar, engagemang och kunskap för en hållbar framtid är
vår vision!”

Grundläggande värderingar
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.

Affärsområde Renhållning
Marknaden för behandling av avfall är i kontinuerlig
förändring. Fram till 2009 var deponeringen 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 som ger ett överskott. För att säkerställa
framtida överskott är det viktigt att öka resurserna för
marknads- och utvecklingsarbete inom HKC.
Affärsområde Fjärrvärme
Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme förutspår en
minskning av förbrukning med totalt 10 % fram till 2025.
Bolaget arbetar på att finna nya kunder och utöka utbudet
såsom service och tjänster inom fjärrvärmeområdet. Eventuella
framtida större projekt där det kan finnas behov av fjärrvärme
är exempelvis Jernhusens nya underhållsdepå samt Hässleholm
Nord. Båda projekten är omfattande och kräver förmodligen
särskild finansiering. Möjligheterna att utveckla elproduktionen i befintliga anläggningar kommer att utredas under
2013.

Personal
För att möta omvärldens ökade krav som ställs på verksamheten fortsätter bolaget arbetet med att kompetensväxla och
minska beroendet av konsulter. Under året har bolaget anställt
en elingenjör som arbetar bolagsövergripande med tjänster
som tidigare köptes in. Vissa organisatoriska förändringar gjordes också, i huvudsak den 1 september 2012, för att bättre
anpassa verksamheten till bolagets kompetenser och verksamhetsområden. Kundtjänst ligger nu under Insamling och Avfall,
gamla Distributionsavdelningen är numera uppdelad i en
enhet för Service och Underhåll, och en enhet för El & Automation. Affärsområdestjänsten på Fjärrvärme delas nu av Ola
Nilsson och Leif Holmberg.
Samtlig personal har under hösten genomfört en PASS-profil
hos Hälsoringen. Utifrån dess resultat påbörjas under 2013 arbetet med att ta fram handlingsplaner för var och en av grupperna. Syftet är att bevara och förstärka det som fungerar bra,
och hitta möjliga lösningar på det som behöver utvecklas.
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.”
Under 2012 bjöds samtliga medarbetare in till Medarbetarskapsdagar. Syftet med dagarna var att påminna oss om, och
arbeta med vår personalidé. I april fokuserade alla anställda

en hel dag på ”Hinder och möjligheter i din kommunikation”
och ”Medarbetarskap – vad innebär det att vara anställd?”. I
oktober följdes denna dag upp. Förmiddagen berörde då kommunikation och stress, och eftermiddagen handlade om våra
miljömål och vi lyssnade till en föreläsning i miljöns tecken av
Johan Thell.
I februari utbildades de personer som på arbetet riskerar att
utsättas för Hot och Våld i en endagsutbildning bestående av
både teori och praktiska övningar. I april anordnade Skyddskommittén en halvdag tillsammans med Skanska på temat
”Säkerhet”. Alla medarbetare som på något sätt arbetar med
riskfyllda arbetsuppgifter bjöds in. Arbetsmiljö och säkerhet är
viktiga frågor på Hässleholm Miljö.
Samtliga ledare har genomgått ett för bolaget skräddarsytt ledarutvecklingsprogram, vilket lett till väldigt goda resultat. Syftet med programmet var att skapa en trygg plattform och
samsyn kring för bolaget viktiga frågor. Resultatet av programmet visar sig såväl ekonomiskt som i form av nya samarbetsprojekt på bolaget, där bolaget på ett mer optimalt sätt
tillgodogör sig medarbetarens olika kompetenser och roller.
Under året har HR startat upp arbetet med teambuilding i prioriterade grupper. Målet är att skapa trygga grupper med tydliga förväntningar och rak kommunikation så att alla på bästa
sätt ska kunna bidra till måluppfyllelsen utifrån sina förutsättningar och styrkor. Grupperna arbetar också med bolagets
måluppfyllelser och med konsten att lära sig leda sig själva.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget har vidtagit åtgärder för att öka säkerheten på fastigheterna. Även beredskapsåtgärdsplan har framtagits för att
hantera en uppkommen krissituation. Arbetet fortsätter med
att säkerställa släckvattenförsörjning och ta hand om släckvatten i samarbete med Räddningstjänsten. Under 2013 kommer
arbetet med att genomföra riskanalyser och handlingsplaner
att fortsätta och tas om hand av en Risk- och Sårbarhetsgrupp.
Denna grupp har till syfte att dels övergripande säkerställa hela
bolaget och identifiera oönskade händelser samt dels framtagande av ett bolagsövergripande nödlägesberedskap. De viktigaste identifierade riskerna och osäkerhetsfaktorerna i de
bedrivna verksamheterna kan sammanfattas enligt följande:

Rökgasrening på fjärrvärmeverket

• Ändringar av de ekonomiska förutsättningarna; kraftiga
prisförändringar på energiråvaror, nya och ändrade miljö
avgifter, 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.

Lakvattenrening på avfallsanläggningen

Miljöpåverkan
Till verksamheten hör en egen kontrollplan som är ett
kontinuerligt uppdaterat styrdokument för verksamheten. Här
finns ett separat kapitel om riskanalys i enlighet med kraven i
SFS 1998:901 (Förordningen om verksamhetsutövares
egenkontroll). Bland de risker för människors hälsa och miljön
som identifierats i riskanalysen kan nämnas: brand i olika
avfall, pumphaveri, lakvattenläckage, förorening av mark och
grundvatten, lukt, nedskräpning och buller. Detta ligger till
grund för arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar i
bolaget.
Affärsområde 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
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samt utsläpp till luft från insamlingsfordon. Gasen 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.
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
erforderlig säkerhet till Länsstyrelsen Skåne härför, vilken
uppgår till 35 000 tkr.
Anläggningen har ett omfattande kontrollprogram vars
resultat bland annat redovisas till tillståndsmyndigheten i den
årliga miljörapporten.

F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Världen 4 ton CO2 per invånare
Sverige 5,4 ton CO2 per invånare
Hässleholm 4,8 ton CO2 per invånare
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De små staplarna visar utsläppet av CO2 från olja i HMAB:s fjärrvärmeproduktion. De höga staplarna visar hur stora utsläppen hade varit från el- och oljeanvändning utan HMAB:s fjärrvärmeverksamhet.

Affärsområde 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
flisupplag. 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 2008-01-01 inte tillståndspliktig längre. Det
tidigare tillståndet (2001-04-19) gäller dock för verksamheten.
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Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp till luft
samt vatten i form av rökgaskondensat. Bolaget har inte
tilldelats några utsläppsrättigheter för koldioxid avseende
perioden 2008 till och med 2012. Under året var utsläppet av
koldioxid 381 (1 458) ton. Variationen i utsläpp av koldioxid
kan studeras i vidstående diagram. Utfallet för 2012 visar
positiva effekter för miljön med den nya biobränslepannan.

0
Utan
Fjärrvärmeverket

Med
Fjärrvärmeverket

Ovanstående diagram visar betydelsen av fjärrvärmeverksamheten för att
Hässleholm ska kunna leva upp till betydelsen av begreppet ”klimatkommun”.

Bolaget har ett samarbetsavtal med Stockholms universitet,
institutionen för analytisk kemi; avdelningen för miljökemi.
Syftet med avtalet är att utveckla metoder för att ta fram kravspecifikationerna på hur förbränningsbetingelserna ska vara
för att minimera rökgasernas hälsopåverkan. Avtalet avser
tiden från den 1 november 2007 till och med den 31 oktober
2012. Projektet omfattade metodutveckling för provtagning
och analys av ultrafina partiklar i förbränningsgaser i syfte att
ta fram specifikationerna på hur förbränningsbetingelserna
ska vara för att minimera rökgasernas hälsopåverkan.
Slutrapportering kommer att ske under första halvåret 2013.
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Verksamhetsmål 2013
Utgångspunkten för HMAB:s verksamhetsmål har varit de övergripande målen som beslutats av Hässleholms kommun, som
sedan avspeglar sig i verksamhetsmålen för HMAB.

1. Ekologiska förutsättningar
Hässleholms kommun ska utvecklas i samklang
med de ekologiska förutsättningarna.

Mål HMAB

Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet och erbjuda en god och
trygg livsmiljö till alla.

HMAB ska erbjuda miljöeffektiva produkter och tjänster, arbeta för ett hållbart samhälle samt vara den naturliga miljöpartnern i kommunen avseende avfallshantering och fjärrvärme.

Mål HMAB

2. Hållbar ekonomi med
effektiv resursanvändning

4. Attraktiv arbetsgivare
och kreativa arbetsplatser

Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi
med effektiv resursanvändning.

Hässleholms kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser.

Mål HMAB
Avkastningen på eget kapital skall vara minst 5 % sett
över en femårsperiod. För att säkra den långsiktiga
betalningsförmågan måste bolaget uppnå en justerad
soliditet på minst 25 % inom en tioårsperiod. Amorteringstakten på befintliga lån måste fortskrida enligt
fastställd finanspolicy. Alla framtida investeringsprojekt ska vara självfinansierade och ska i regel ha en
återbetalningstid på högst 10 år utom på distributionsledningar där återbetalningstiden bör vara högst
20 år.
Antalet dagar för att färdigställa månadsbokslutet
skall reduceras med minst 10 dagar och kunna presenteras senast 15 dagar efter månadens slut. Budgetprocessen för 2014 ska inledas redan under
senvåren 2013 för att kunna presenteras i början av
september 2013.
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3. Omsorg, service
och trygg livsmiljö

Genom hög tillgänglighet och kundanpassade lösningar ska servicen till våra kunder utvecklas.

Mål HMAB – 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.

F Ö RVA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Verksamhetsmål 2012 uppföljning
Verksamhetsmålen utgår från ”Key Performance Indicators”
(KPI) och är en följd av en insats som genomförts på bolaget.
Dessa indikatorer utvecklades under 2011 och började mätas
under 2012, först under 2013 återfinns jämförelsetal till alla
dessa mål.
Ekologiska förutsättningar
På anläggningen i Vankiva har följande verksamhetsmål uppfyllts helt eller till stora delar. Till exempel har andelen deponigas som utnyttjats till energiproduktion utgjort 99,4 % och
anläggningen har brukat 88,5 % av egenproducerad el. För
fjärrvärmes del har driftstoppen har minskat till 7 st. (18 st.)
under 2012. Oljeandelen under 2012 blev 0,6 % (2,58 %).
Hållbar ekonomi med effektiv resursanvändning
Vid årsbokslutet är avkastningen på eget kapital 30,5 %. Den
soliditeten som bolaget uppvisar ligger på 12,0 %. Årets amor-

tering är 35 000 tkr. Under året har alla investeringar varit självfinansierade. Budgetprocessen för 2013 inleddes sensommaren 2012 och kunde presenteras i början av september 2012.
Omsorg, service och trygg livsmiljö
Vid årets slut hade vår hemsida haft 47 875 besökare.
Attraktiv arbetsgivare och kreativa arbetsplatser
PASS-profilen är en medarbetarundersökning som kartlägger
både arbetsrelaterad- och personlig hälsa. PASS-profilen är genomförd och kommer att presenteras under 2013. Respondenternas svar kommer att ligga till grund för handlingsplaner
där behov finnes. Vid årets slut har korttidssjukfrånvaron landat något högre än målsättningen och så även antalet övertidstimmar.

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
Årets resultat

7 911 925
2 011 994
9 923 919

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägare utdelas

2 000 000

i ny räkning överförs

7 923 919
9 923 919

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i
övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.
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Resultaträkning

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Not

2012

2011

1

269 942
319
123

255 085
497
683

270 384

256 265

-72 695
-58 336
-39 517
-48 541
-803

-88 434
-58 290
-42 188
-39 648
-1 650

-219 892

-230 210

50 492

26 055

1 002
-22 823

1 165
-14 546

-21 821

-13 381

28 671

12 674

Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2, 3
4

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

5

-22 285
6 386

-6 486
6 188

Skatt på årets resultat

6

-4 374

0

2 012

6 188

Årets resultat
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Balansräkning
Not

2012-12-31

2011-12-31

7
8

127 255
508 925

130 519
508 271

9

5 287
641 467

12 132
650 922

15

15

641 482

650 937

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

11 083

12 913

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Kommunkoncernkonto
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

56 207
5 169
53 196
12 113
2 580

46 479
5 450
53 322
10 388
6 570

129 265

122 209

818

378

Summa omsättningstillgångar

141 166

135 500

SUMMA TILLGÅNGAR

782 648

786 437

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

10, 11
12

11
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Balansräkning forts.
Not

2012-12-31

2011-12-31

10 000
2 000
12 000

10 000
2 000
12 000

7 912
2 012
9 924

1 724
6 188
7 912

21 924

19 912

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

13

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

14

97 773

75 488

Avsättningar
Övriga avsättningar

15

38 812

37 778

543 000

578 000

25 000
205
23 318
2 694
3 990
8 380
17 552

25 000
226
31 647
1 197
0
3 065
14 124

81 139

75 259

782 648

786 437

525
525

490
490

Inga

Inga

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

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

16

17

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Bankgaranti Naturvårdsverket

Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Not

2012

2011

Resultat före finansiella poster

50 492

26 054

Avskrivningar

48 541

39 648

3 412

10 998

Den löpande verksamheten

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald/erhållen inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

18

1 002

1 165

-22 909

-15 440

86

-1 203

80 624

61 222

1 830

-4 005

-9 728

2 744

2 076

2 246

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Uttag ur återställningsfond

-1 579

Förändring av leverantörsskulder

-8 329

-29 354

Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder

10 035

1 044

Kassaflöde från den löpande verksamheten

75 199

9 540

-39 928

-67 576

43

0

-39 885

-67 576

0

51 770

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån

-35 000

0

0

-2 500

-35 000

49 270

314

13 503

Likvida medel vid årets början

53 700

40 197

Likvida medel vid årets slut

54 014

53 700

Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. 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. Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.
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.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 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.
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

I anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde uppgår lånekostnaderna till ett belopp av 11 132 (11 132) tkr.
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Statligt stöd
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 redo-visade
värde.
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.
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.
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.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt
intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget
kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Noter
Not 1 Nettoomsättningens fördelning

Not 4 Anställda och personalkostnader
2012

2011

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

62 841
53 977
1 014

56 913
54 402
3 594

117 832

114 909

Fjärrvärme
Värmeförsäljning
Intäkter brännbart avfall
Övriga intäkter

133 826
16 294
1 990

123 478
11 709
4 989

Summa

152 110

140 176

2012

2011

152

175

Not 2 Leasingavtal
Årets bokförda kostnader för leasing
uppgår till:

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter.

Revisionsuppdrag:
Ernst & Young
Skatteuppdrag:
PWC
Ernst & Young

2012

2011

68

82

130
26
156

68
0
68

2012

2011

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

22
47

24
52

Totalt

69

76

1 106

1 018

0
25 865
27 004

0
27 635
28 741

2 755
7 292
10 047

3 082
8 555
11 637

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader (varav aktiverat
319 tkr (497 tkr))
37 051

40 378

Löner och andra ersättningar
Styrelsen och verkställande direktör
Tantiem och liknande ersättning till
styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader (varav för styrelse och
verkställande direktör 161 tkr (146 tkr))
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
(antal på balansdagen)
2012
Andel kvinnor i styrelsen
43 %
Andel män i styrelsen
57 %
Andel kvinnor bland verkställande direktör
och övriga ledande befattningshavare
50 %
Andel män bland verkställande direktör
och övriga ledande befattningshavare
50 %

111
480

300
41

Summa

591

341

50 %
50 %

Avgångsvederlag VD
Avtal om avgångsvederlag med VD föreligger. Vid uppsägning från
bolagets sida är VD utöver lön under uppsägningstiden (6 månader)
berättigad till en engångsersättning uppgående till en halv årslön.

Not 5 Bokslutsdispositioner
Återföring från periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar

Övriga uppdrag:
PWC
Ernst & Young

2011
43 %
57 %

2012
414
-22 699
-22 285

2011
0
-6 486
-6 486

2012
6 386
206
-35

2011
6 188
128
-6 316

6 557
-1 724
-2 649
-4 374

0
0
0
0

Not 6 Skatt på årets resultat
Resultat före skatt
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skattemässigt resultat
Skatt på ovanstående resultat
Skatt på grund av ändrad taxering
Skatt på årets resultat
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Not 7 Byggnader, mark och markanläggning

Not 11 Likvida medel

2012-12-31 2011-12-31
Ingående anskaffningsvärde
167 194
129 530
Inköp
776
1 479
Omklassificeringar
2 581
36 185
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 551
167 194

Kassa och bank
Kommunkoncernkonto

Ingående ackumulerat bidrag
Utgående ackumulerat bidrag

-2 913
-2 913

-2 913
-2 913

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-33 762
-6 621
-40 383

-28 426
- 5 336
-33 762

Utgående redovisat värde

127 255

130 519

2012-12-31 2011-12-31
818
378
53 194
53 322

Summa

54 012

53 700

Not 12 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
2012-12-31 2011-12-31
1 765
2 407
101
2 559
714
1 604

Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2 580

6 570

Taxeringsvärde är ej åsatt på byggnader och mark.

Not 13 Förändring av eget kapital
Not 8 Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar
Antal aktier: 10 000
2012-12-31 2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden
780 933
604 347
Inköp
33 865
58 932
Försäljningar/utrangeringar
-4 078
-4 267
Omklassificeringar
9 551
121 921
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 820 271
780 933
Ingående ackumulerat bidrag
Erhållet bidrag
Utgående ackumulerat bidrag

-19 700
0
-19 700

-19 700
0
-19 700

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt
beslut av årets
årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie- Reserv- Balanserat
Årets
kapital fond
resultat resultat
10 000 2 000
1 724
6 188

6 188
10 000

2 000

7 912

-6 188
2 012
2 012

Not 14 Obeskattade reserver
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade uppskrivningar
Utgående redovisat värde

-252 962
-41 920
3 236
-291 646

-221 206
-34 311
2 555
-252 962

508 925

508 271

Reservdelar överstigande 20 (20) tkr klassificeras som anläggningstillgångar. Övriga reservdelar betraktas som förnödenheter och kostnadsförs löpande.

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningar
2012-12-31 2011-12-31
Ingående nedlagda kostnader
12 132
158 370
Under året nedlagda kostnader
5 287
11 868
Under året genomförda omfördelningar
-12 132
-158 106
5 287
12 132

Not 10 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 10 000 (10 000) tkr.
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Periodiseringsfond vid 2009 års taxering

2012-12-31 2011-12-31
0
414

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

97 773

75 074

Summa

97 773

75 488

Not 15 Övriga avsättningar
Återställningsfond IFA* (stängd deponi)
Återställningsfond FA*
Återställningsfond IFA*
Summa

2012-12-31 2011-12-31
31 215
31 594
2 985
2 569
4 612
3 615
38 812

37 778

* IFA = inte farligt avfall
* FA = farligt avfall
Avsättning till återställningsfond har skett för framtida återställningskostnader, baserade på beräkningar från utomstående konsultfirma.
Hässleholms kommun har under tidigare år inte gjort några avsättningar.

Not 16 Långfristiga skulder
2012-12-31 2011-12-31
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
25 000
130 000
Förfaller inom 2 till 5 år efter balansdagen 451 000
366 000
Rörligt lån
67 000
82 000
Summa

543 000

578 000

Not 17 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Upplupna kostnader lager
Övriga poster
Summa

2012-12-31 2011-12-31
646
753
1 599
1 221
1 985
1 215
8 300
8 386
1 304
1 045
4 318
1 504
18 152

14 124

Not 18 Justering för poster
som inte ingår i kassaflödet
Avsättningar deponier
Övriga ej kassapåverkande poster
Summa

2012-12-31 2011-12-31
2 613
9 287
799
1 711
3 412

10 998

33

34

35

Box 104 · 281 22 Hässleholm
Telefon: 0451-26 82 00 · Telefax: 0451-192 64
hassleholmmiljo@hassleholm.se · www.hassleholmmiljo.se

