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Att sammanfatta ett år är inte lätt. Jag har gjort 
det nu några gånger och jag inser varje gång att 
det händer så många saker under ett år att man 
fortsätter att bli förvånad. 

VD:N HAR ORDET

ÅRET DÅ VI GICK 
FRÅN PLANERING 

TILL PRAKTIK

Gemensamt för allt som vi gör är att vi alltid har miljön 
och kunden i centrum. Många gånger präglas våra 
insatser även av att vi försöker att synas så lite som 
möjligt som när vi samlar in avfall och gräver ner fjärr-
värmeledningar under mark. Under 2018 har vi påbörjat 
en resa som kommer att ändra på det. 

Nu bygger vi  
fjärrvärmeverket 2.0

Efter år av planering har arbetet med att modernisera 
vårt fjärrvärmeverk i Hässleholm påbörjats. Det mest 
synliga resultatet av detta kommer att bli en ca 60 m 
hög ackumulator som enklast kan beskrivas som en  
15 000 kubikmeter stor termos som ska hjälpa oss att 
bli effektivare och mer driftssäker i vår leverans av en-
ergi till våra fjärrvärmekunder. Utöver detta ska flera 
centrala delar av värmeverket moderniseras för att 
kunna möta nya krav på effektivitet och säkerhet. 
Förändringarna är så stora att vi ibland uttrycker det 
som att vi nu bygger fjärrvärmeverket 2.0 så att vi kan 
fortsätta att leverera miljövänlig och prisvärd energi 
till våra kunder för lång tid framåt. Den som vill följa 
med och se hur bygget utvecklas kan gå in på vår 
hemsida, www.hassleholmmiljo.se.
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Lättare att  
göra rätt på ÅVC

Under året har vi börjat förbättra besöksmöjligheterna 
på återvinningscentralerna genom att göra det lätt 
för våra kunder att göra rätt. Bitvis har köerna ringlat 
långa i Vankiva och även om vi inte kan garantera att 
köerna kommer att försvinna helt hoppas vi att den 
nya uppdelningen av trafikflödet där ska underlätta för 
besökare under våra mest hektiska dagar. Att vi nu-
mera, av arbetsmiljö främst, har minst två anställda i 
tjänst under våra öppettider ger oss möjlighet att öka 
vår servicegrad ytterligare. 

2018
ett mycket praktiskt år

Tömning av  
avlopp i egen regi

Vi har också tagit ett viktigt steg som berör servicen till 
er som har enskilda avlopp. Efter diskussion med vår 
entreprenör på området gjordes en överenskommelse 
som innebär att vi numera kör med egen personal när 
vi tömmer enskilda avlopp. Vi hoppas att vi på så sätt 
ska kunna utföra vårt arbete med högre servicegrad 
och med ännu större tillförlitlighet.

Mycket av det jag skrivit om här är sådant som 
kommer att fortsätta att påverka vår verksamhet 
även under 2019 eftersom vi arbetar långsiktigt. Jag 
är övertygad om att vi även fortsättningsvis kommer 
att vara en viktig aktör i arbetet med att på ett miljö-
vänligt sätt underlätta för våra invånare att skapa en 
god miljö att leva i.

VD:N HAR ORDET
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LÖNSAMHET  
OCH MERVÄRDE 

EFFEKTIVA PROCESSER

JUSTERAD ORGANI- 
SATION PÅ PLATS

LEDARSKAP OCH  
MEDARBETARSKAP

Vår ambition är att kontinuerligt förädla vår ekonomiska 

styrning. På så sätt ökar vi vår grad av affärsmässighet i 

verksamheten, skapar lönsamhet och kan erbjuda kunder 

och kommuninvånare mervärde.

Genom effektiva processer ökar vi effektiviteten inom bo-

laget vilket genererar lönsamhet och ger mer tid åt kund 

och affär. På Hässleholm Miljö strävar vi därför efter att all 

personal ska engageras för att arbeta med ständiga förbätt-

ringar, ta ansvar, bidra till utveckling och tänka effektivt. 

För att vi som bolag ska lyckas leva upp till vår vision och 

driva utveckling vidare mot en hållbar framtid kommer har 

vi under året fokuserat på att slutföra implementeringen 

av Hässleholm Miljö ABs nya organisation. 

På Hässleholm Miljö strävar vi efter ett medarbetarskap 

som präglas av engagemang, ansvar och kunskap. Detta 

kräver i sin tur ett utvecklat och modernt ledarskap. 

PRESENTATION MÅLOMRÅDEN

Utöver vår vision om att vara ”Motor och initiativtagare för 
Hässleholm och närregionens hållbara utveckling inom energi 
och miljöområdet” samt våra värderingar har följande fyra  
fokusområden präglat vår verksamhet och våra målsättningar 
under 2018: Lönsamhet och mervärde, Ledarskap- och 
medarbetarskap, Effektiva processer samt Implementering 
av den justerade organisationen. 

Vi brinner
för en hållbar

framtid 

Målområden



Effektiva 
processer

EFFEKTIVA PROCESSER

2018 har varit ett år där vi befunnit 
oss i startgroparna för många  
intressanta projekt och utmaningar. 
Nu är vi redo för ett intensivt  
och spännande 2019

- Elin, enhetschef Teknik och Utveckling

Kunden i fokus
Under 2018 har stort fokus lagts på att kartlägga anslut-

ningsprocessen från det första mötet med en potentiell 

kund tills dess att kundens fastighet är uppkopplad mot 

fjärrvärmenätet. Vårt mål är att erbjuda klimatsmart fjärr-

värme genom en effektiv anslutningsprocess där energi-

effektiv service genomsyrar alla moment. Under 2018 har 

vi kommit en bra bit på vägen, men arbetet kommer att 

fortsätta under 2019.

Ackumulator
Under 2019 kommer Hässleholms skyline att förändras då 

vår nya ackumulatortank ska stå färdig för att under 2020 

och framåt ge oss en jämnare produktion av fjärrvärme, 

möjliggöra leveranser även vid kortare driftstopp samt för-

bättra våra miljövärden. Fo
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Bomsystem i Vankiva
I början på november sattes bommar upp vid infarten till 

återvinningscentralen i Vankiva. Dessa kommer att tas i 

drift under 2019 och besökare kommer få dra sitt körkort 

eller ett passerkort i en terminal för att komma in. På 

så vis ökar vi säkerheten på området ytterligare och kan 

samla in statistik för att kunna planera öppettider och 

bemanning på bästa sätt. 

Förändringar på ÅVC
Under hela hösten har vi byggt om återvinningscentralen 

i Vankiva för att underlätta besöket för våra kunder och 

skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda. ÅVC:n har 

blivit säkrare och fått ett bättre trafikflöde. Genom en mer 

strategisk placering av avfallsfraktionerna har även sorte-

ringen förenklats och förbättrats. Under 2019 kommer 

övriga återvinningscentraler att ses över och förändras. Ett 

resultat av detta är att vi  uppnådde ”All Time High” för 

textilinsamlingen. 

Genomskinliga sopsäckar 
Under 2018 togs beslut om att fasa ut svarta sopsäckar 

och enbart ta emot avfall i genomskinliga säckar på våra 

återvinningscentraler. Svarta sopsäckar ställer ibland till 

problem då det händer att elavfall, mediciner, färgburkar 

m.m. hamnar fel. Genom att införa transparenta sop-

säckar kan vi förbättra sorteringen och undvika att farligt 

avfall hamnar fel vilket kan orsaka brand och farliga 

utsläpp i miljön. Beslutet träder i kraft 1 januari 2019.

EFFEKTIVA PROCESSER

2018 har verkligen varit ett händelserikt och utvecklande år då vi lyckats 
genomföra stora förändringar på våra återvinningscentraler som under-
lättar för våra kunder och ökar säkerheten för oss anställda

- Andrej, ÅVC-medarbetare 

ALL  
TIME  
HIGH
För textilinsamlingen
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EFFEKTIVA PROCESSER

Fotograf: C
harlotta Borglin

2018 har varit ett jätteroligt år med bra samarbeten. 
Vi har lagt stor vikt vid delaktighet och att som 
alltid tänka långsiktigt och byggt för framtiden

- Bertil, enhetschef för Drift HKC

Egenkontroll för  
verksamhetsavfall
Under 2018 har vi påbörjat ett omfattande arbete med att 

uppdatera och utveckla egenkontrollen på avfallsidan på 

Hässleholms Kretsloppscentrum. Arbetet kommer att fort-

sätta under 2019 och leder till att vi kan arbeta mer proaktivt 

med miljön i fokus.

Utveckling och digitalisering
Ett arbete med att koppla upp pumpstationer och övrig pro-

cessteknisk utrustning på anläggningen inklusive renings-

verket mot samma styr- och reglersystem har påbörjats och 

kommer att fortlöpa under 2019. Detta kommer ge utökade 

möjligheter för exakta mätningar av viktiga driftparametrar 

och är ett stort steg framåt för utveckling av vår egenkontroll 

uppströms i lakvattensystemet. 

Utökad utsläppskontroll
Bolagets utsläppskontroll har under 2018 utökats till att i 

större utsträckning omfatta dagvatten. Nu omfattas även 

lakvattendammar samt provtagning i fem olika punkter 

med avseende på PFAS. De utökade provtagningarna  

leder till en ökad kontroll och spårbarhet uppströms.  
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EFFEKTIVA PROCESSER

Klimatbokslut  
Varje år tar vi fram ett Klimatbokslut där Hässleholm Miljös 

totala klimatpåverkan under verksamhetsåret samman-

ställs. Klimatbokslutet fungerar som ett verktyg för oss i 

vårt arbete med att minska vår klimatpåverkan. 2018 gjor-

des klimatbokslutet i samarbete med Profu AB och rap-

porten visar att Hässleholm Miljö bidrog till att reducera 

CO2-utsläppen med 48 650 ton under 2018, trots att vi i 

vår verksamhet processar en stor mängd bränsle för el och 

värmeproduktion.

Rapporten visar också att vi för varje kg 48 650 CO2e som 

vår verksamhet gav upphov till under 2018 samtidigt bidrog 

till att utsläpp av 2,2 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.1
2

,2

varv runt jorden med bil
Hässleholm Miljös bidrag till att sänka klimatpåverkan under 

2018 motsvarar utsläppen från att köra ca 6389 st. varv runt 

jorden med bil.

88
fotbollsplaner  
täckta med solceller
Hässleholm Miljös bidrag till att minska klimatpåverkan 

under 2018 är lika stor som bidraget från fotbollsplaner  

88 st. täckta med solcellspaneler.

3 resor tur och  
retur till Warszawa

Hässleholm Miljös bidrag till att sänka klimatpåverkan mot-

svarar utsläppen från ca 3 stycken tur- och returresor med 

flyg till Warszawa för alla invånare i kommunen.8 månader utan 
bilkörning

Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 

8 månader skulle vi få en lika stor minskning av koldioxid- 

utsläppen som Hässleholm Miljö bidrog med under 2018.

6 389
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Förbättrad arbetsmiljö 
För våra chaufförer som hämtar avfall i flerbostadshus 

och hos företag har arbetsmiljön förbättrats på flera sätt 

under 2018. Förutom att anpassa körvägar, har vi tagit 

bort trösklar, anpassat kärlstorlek efter faktiska behov och 

monterat hjul på kärl där gångavståndet är långt.

Bättre säkerhet vid tömning 
En fjäder i hatten är även det samarbete mellan tekniska 

förvaltningen och HMAB som resulterat i ökad säkerhet 

för barn och ungdomar i kommunen. Detta då alternativa 

körvägar skapats för att undvika körning på skolgårdar i 

samband med tömning av kärl. 

Ökad digitalisering
Under 2018 har Hässleholm Miljö AB påbörjat en resa 

mot ett mer digitalt arbetssätt. Vid årsskiftet 2018/2019 

stängdes den kommungemensamma lagringsytan för do-

kument och filer ned, vilket har resulterat i framtagning av 

nya rutiner och arbetssätt. På vågkontoret på Hässleholms 

Kretsloppscenter har målet varit att hitta pappersfria  

arbetssätt där digitala processer helt ersätter pärmar och 

utskrifter. Därför har arbetsprocesser såsom fakturering, 

kvittens och hantering av transporthandlingar digitalise-

rats vilket skapat större tillgänglighet, ökat kundnöjdhe-

ten samt minskat vår miljöbelastning. 

2018 har varit ett lärorikt år  
eftersom vi gett oss i kast med nya 
utmaningar. Det är också roligt när 
det interna samarbetet fungerar så 
att vi kan få smidigare arbetssätt 
och hjälpa varandra i vardagen

- Andrée, chaufför

Fotograf: Em
m

a K
rantz

EFFEKTIVA PROCESSER
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Ledarskap och 
medarbetarskap

Intern praktik
Under 2017 introducerades möjligheten att göra intern 

praktik på Hässleholm Miljö. Upplägget för arbetsplatsut-

bytet är att följa en person som har ett annat jobb på en 

annan avdelning under en dag. Tanken är att man ska få 

en god inblick och komma i kontakt med så mycket som 

möjligt ur den personens vardag. Syftet är skapa gemen-

skap, genom att möjliggöra samarbete mellan individer/

grupper i bolaget som vanligtvis inte träffas. En annan mål-

sättning är att medarbetarna ska ta eget initiativ och visa 

intresse för sin utveckling och bolaget som helhet samt lära 

sig något nytt och få inblick i någon annans arbetssituation. 

Under 2018 har 39 % av personalen utnyttjat möjligheten 

att göra intern praktik.

Andel av personalen som gjort 
intern praktik under 2018

Andel som inte gjort intern praktik

Andel som gjort intern praktik

39%

61%

”Jaget i laget” 
I början av året påbörjades ett utbrett målarbete i syfte att 

tydliggöra hur varje medarbetare kan bidra till helheten. 

Bolagets chefer har fått stöd i form av ett arbetsmaterial 

för att skapa tydlighet för medarbetarna kring uppdraget 

i gruppen och vilka målsättningar som ska nås med kopp-

ling till företagets fokusområden. Årets verksamhetstema 

”Jaget i laget” har varit en del i målarbetet där målsätt-

ningen har varit att fortsätta främja byggandet av goda 

samarbeten och team i den nya organisationen. 

Andel av personalen som 
gjort intern praktik  
under 2018

Andel som inte gjort intern praktik

Andel som gjort intern praktik

LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP
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Ambassadörskap 

Många av de frågor som vi arbetat med under året har 

varit med syftet att öka transparensen och känslan av del-

aktighet inom bolaget. Utgångspunkten för att vara en 

god ambassadör är tydlighet i uppdraget och en modern 

ledarstil, där möjlighet till påverkan, ständiga förbättringar 

och god arbetsmiljö är absoluta förutsättningar. I den en-

kät som skickades ut till alla anställda svarade nästan fyra 

av fem anställda att de kan rekommendera Hässleholm 

Miljö som arbetsgivare.

Delaktighet
Under hösten 2018 startades ett internt projekt upp på 

HMAB som fokuserade på vår framtida lokalsituation med 

tanke på den trångboddhet som rått under en längre tid. 

Kort in i projektet lyftes tanken om att köpa Roundos 

gamla lokaler på Tippvägen 1, en lösning som togs emot 

väl i styrelsen.

Utifrån dessa förutsättningar formades en projektgrupp 

med representanter från olika enheter i bolaget. Eftersom 

vi tror på ett ledarskap som bygger på tillit användes en 

projektmodell där personalen involveras och deltagarna får 

bidra med olika perspektiv och expertis i utformningen av 

de nya lokalerna. Projektet som fått namnet Drevet 4 pga. 

av lokalens fastighetsbeteckning, syftar till att ta lokal- 

erna på Tippvägen 1 i bruk. 

Synliga resultat
Vi ser vår egen personal som våra främsta ambassadörer 

att påverkan i arbetet och delaktighet är en avgörande 

faktor för att få ett engagerat och ansvarsfullt medarbe-

tarskap. Därför vill vi bli bättre på att visa vår personal hur 

det går för oss. Under året har ett rapportverktyg tagits 

fram för att bättre kunna synliggöra bolagets målupp-

fyllnad och visualisera framgångar såväl som motgångar. 

I verktyget visas aktuella nyckeltal och resultat vilket ska 

underlätta uppföljningen samt ge medarbetarna en ökad 

förståelse för hur vi ligger till. Verktyget kommer utvecklas 

ytterligare under 2019.

Förvärv av aktier i HVAB
I december förvärvades aktierna i Hässleholms Vatten AB 

vilket innebär att Hässleholms Vatten kommer att vara ett 

dotterbolag till HMAB fram till dess att en fusion av bolagen 

genomförs. Genom aktieförvärvet tryggas utvecklingen av 

Hässleholms Kretsloppscenter, vilket är syftet med affären. 

Komplexa avfallstyper
På Hässleholms Kretsloppcenter har fokus legat på att ut-

veckla vår kunskap om och undersöka nya metoder för 

att behandla svårhanterliga avfallstyper. Exempel på detta 

är förorenade jordar samt flytande avfall. Att medverka i 

projekt vars resultat bidrar till utveckling av branschen är 

något vi strävar efter och under året har vi medverkat i 

spännande projekt som ”Stabilisering av PFAS-förorenade 

jordar” samt ”Metallrening i lakvatten med hjälp av sul-

fatreducerande bakterier” som kommer att löpa på även 

under 2019. De investeringar i processteknik som gjorts 

under året bidrar till målsättningen att vi vill ligga i framkant, 

driva utveckling och vara en attraktiv samarbetspartner.

LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP
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91%

93%

84%

98%

av våra renhållningskunder är nöjda eller mycket nöjda 

med servicekvaliteten hos vår kundtjänst.

av våra renhållningskunder är nöjda eller mycket nöjda 

med servicekvaliteten på våra återvinningscentraler.

av våra renhållningskunder är nöjda eller mycket nöjda 

med hur deras hämtning av hushållsavfall fungerar.

av chaufförerna som lämnar verksamhetsavfall på HKC är 

nöjda eller mycket nöjda med personalens bemötande.

Lönsamhet  
och mervärde

Vad tycker våra kunder?
Vartannat år genomför vi kundundersökningar för att få 

reda på vad våra kunder tycker om oss och vad vi kan bli 

bättre på. I år har vi därför kontaktat fjärrvärme-, renhåll-

nings- samt industri- och företagskunder på Hässleholms 

Kretsloppscenter. Tack vare resultatet kan vi utvärdera och 

utveckla vår verksamhet med fokus på kunden. 

Vi är väldigt glada över resultatet som visar att:

LÖNSAMHET OCH MERVÄRDE



Tryggade bränsleleveranser
2018 var året då våren dröjde. Att sommaren sedan blev 

den varmaste på länge resulterade i problem för skogsav-

verkningen vilket i sin tur ledde till utmaningar att få tag i 

bränsle i form av flis. Tack vare en proaktiv riskbedömning, 

väl fungerande internt samarbete samt goda relationer med 

leverantörerna i branschen lyckades vi klara oss undan krisen 

och har kunnat fortsätta att vara flexibla för att möta toppar 

i produktionen.  

Sluttäckning
Sluttäckningen av den gamla IFA-deponin har under året 

närmat sig sitt slut och de leveranser av konstruktionsma-

terial som tidigare använts för sluttäckning, dirigeras nu 

till andra ytor. 2018 var ett helt fantastiskt år! 
Högt tempo var ledordet för året, 
vilket resulterade i 48 nya anslut-
ningar till fjärrvärmen, 38 byten 
av fjärrvärmecentraler och etable-
ring av ett nytt nät i Tyringe. 

- Säljare av energilösningar
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Under 2018 anslöt vi 48 nya kunder 
till fjärrvärmenätet.

Under 2018 har Hässleholm Miljös Sopsamlarmonster satt Hässleholm på 
Sverigekartan genom att ett flertal kommuner numera använder sig utav 
konceptet, med över 270 förskolor och skolor som användare blickar vi 
fram mot 2019 med stor entusiasm

- Matilda, projektsamordnare

Fotograf: C
harlotta Borglin

Fotograf: C
harlotta Borglin

Fjärrvärmen växer 
Under 2018 anslöt vi 48 nya kunder till fjärrvärmenätet.  

Förutom utbyggnaden av nätet på Tvärskogsvägen i  

Tyringe som gjorde att vi kunde erbjuda klimatsmart fjärr-

värme till ett bostadsområde har vi under året arbetat med 

förtätning i flera delar av Hässleholm.

Våra sopsamlarmonster  
sprider sig över Sverige
Våra sopsamlarmonster som togs fram 2015 har för varje 

år som gått, blivit fler. I år anslöt sig Wellmer som samlar 

på wellpapp, Textila som samlar på textilier och Nova Kras 

som samlar på trasiga dricksglas, koppar och krukor till 

skaran. Under 2018 har intresset för våra sopsamlarmons-

ter fortsatt att öka och idag använder ca 270 förskolor/

skolor sig av vårt material i undervisningen. Under hösten 

beslutade sig även Västra Götalands region som innefattar 

13 kommuner att skriva på ett avtal gällande användningen 

av våra sopsamlarmonster. Jättekul tycker vi som ser sprid-

ningen av monstermaterialet som en möjlighet att hjälpa 

varandra i vårt arbete mot en mer hållbar värld och få en 

större chans att lyckas med vårt gemensamma mål.

LÖNSAMHET OCH MERVÄRDE
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Invigning av Magneten
I slutet av sommaren öppnades portarna till Magneten 

på Väpnaregatan i Hässleholm. Magneten drivs av Häss-

leholm Miljö AB och RSFI som är ett projekt finansierat 

av Europiska socialfonden. Målet är att Hässleholm ska 

klättra uppåt i avfallstrappan och öka återanvändningen 

i kommunen. Under ett och samma tak hittar du ett Ma-

kerspace, en Återbruksbutik och en Återvinningspunkt. 

Återvinningspunkten är dessutom mobil för att även kunna 

användas vid evenemang. Sedan i augusti har 584 kg saker 

fått nya ägare genom byten i återbruksbutiken. 

Köp av fastighet på Tippvägen 1
I början av sommaren investerade vi i en ny fastighet på 

Tippvägen 1 i Hässleholm. Detta eftersom vi idag är trång-

bodda och förvärvet ger oss bättre möjligheter att lösa 

både nuvarande och framtida lokalbehov. Vår nya fast-

ighet, som tidigare använts som industrilokal, har stora, 

flexibla ytor, vilket i första hand förser oss med fler arbets-

platser, men även andra ytor att forma på ett nytt och 

kreativt sätt. Förutom kontorslokaler finns här stora ytor 

för lagerhållning och garage. Förvärvet ger oss även möj-

lighet att erbjuda plats till Hässleholms Vatten som nyligen 

flyttat in i lokalerna.

Vi håller Hässleholm rent
I år slog vi rekord med 4019 deltagare under kampanjen 

Vi Håller Hässleholm Rent! Vi är otroligt glada och stolta 

över att så många har valt att engagera sig och bidra till en 

renare kommun. För att tacka alla förskolor som deltagit i 

kampanjen bjöd vi in till Skräpplockarfest den 22 maj. En 

fantastisk dag där över 500 barn och pedagoger gjorde 

dagen till en riktig fest. I strålande sol briljerade barnen 

i källsortering, fikade, lyssnade på Sopkommissionen, tit-

tade på sopbilen, gick tipsrunda och matade Sopsamlar-

monster.

Slam i egen regi
Den 1 oktober började vi tömma enskilda avlopp, latrin 

och fettavskiljare i egen regi. För våra kunder innebar 

övertagande ingen större förändring men för Hässleholm 

Miljö har det resulterat i en förstärkning av chaufförsstab 

och fordonspark, utbildning av kundservice samt ett gedi-

get arbete för att få rutiner på plats för att säkerställa att 

våra kunder får en bra service.

LÖNSAMHET OCH MERVÄRDE
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Justerad orga- 
nisation på plats

Resultatet
Under 2016-2017 har en organisationsförändring pågått 

inom Hässleholm Miljö. Vi har valt att benämna den som 

en organisationsjustering där målsättningen har varit att vi 

även fortsättningsvis ska kunna vara ”motor och initiativ-

tagare” och driva kommunens utveckling mot en hållbar 

framtid. 

Vi har strävat efter att tydliggöra och säkerställa naturliga 

gränssnitt mellan enheter/funktioner men också mellan 

enskilda befattningshavare för att nå en organisation med 

medarbetare som ingår i den stora gemenskapen och för-

står sitt bidrag till helheten. En organisation som utvecklar 

medarbetare helt enkelt. 

Den justerade organisationen trädde i kraft den 1 januari 

2018 och under året har fokus legat på att implementera 

den nya organisationen fullt ut vilket har ställt höga krav 

på både chefer och övrig personal. På alla nivåer har året 

präglats av stort engagemang, ansvarstagande och en 

stark vilja att underlätta samarbeten.

Nya samarbeten
Ett av målen med den nya organisationen var att komma 

närmare kunden genom att skapa ett verksamhetsområde 

med inriktning mot Marknad. Under året har nya rutiner 

och arbetssätt formats inom de olika avdelningarna som 

alla har en gemensam målsättning: nöjda kunder. Nya och 

tätare samarbeten har utvecklat kommunikationen mot 

kund och genom att använda en bred mix av medier når vi 

nu olika kundgrupper i ännu större utsträckning.

Rekrytering av personal
Vi har byggt upp en bättre backup på många håll och bör-

jat arbeta med arbetsrotation för att minska sårbarheten 

kring singelkompetenser. 

JUSTERAD ORGANISATION PÅ PLATS
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87
5s.22-51

3 810
Årets resultat för moder- 
bolaget är 3 810 tkr (Förra  
året var moderbolagets  
resultat efter skatt 4 194 tkr)

23,7%
Soliditeten för moder- 
bolaget har ökat från 
21,3% till 23,7%
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7
5234

Moderbolagets omsättning  
286 456 tk (I fjol var moder- 
bolagets omsättning 283 762 tkr)

Koncernens balansomslutning  
är 1 166 470 tkr.

286 456

1 166 470
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STYRELSE & VD 

STYRELSE & VD 

Marianne Nilsson  |  Vice Ordförande 

Kristina Berglund  |  Ledamot Maria Larsson  |  Ledamot

Christer Caesar  |  Ordförande 

Eva Persson  |  Ledamot Hebbe Herbst  |  Ledamot

Ulf Berggren  |  Ledamot 

Nils-Arne Petersson  |  Ledamot 

Sven Carlsson  |  VD 
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Hässleholm Miljö AB (HMAB) orgnr 556555-0349, 
med säte i Hässleholm, är ett affärsdrivande företag. 
Bolaget ägs av Hässleholms kommun och har två upp-
drag: att ansvara för produktion och leverans av värme 
- Fjärrvärme; samt att bedriva en effektiv ekonomisk 
renhållningsverksamhet med största möjliga miljöhän-
syn - Renhållning.

Fjärrvärmeuppdraget innebär att HMAB arbetar med vär-
meproduktion för distribution i Hässleholm och Tyringe.

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

De båda verksamhetsområdena verkar med hänsyn 
till långsiktiga ekonomiska mål, positiva miljöeffekter, 
teknisk utveckling, hög tillförlitlighet, god service och 
konkurrenskraftiga priser. 

Den 20 december 2018 förvärvade HMAB samtliga 
aktier i Hässleholms Vatten AB av Hässleholms kom-
mun. För information om dotterbolagets verksamhet 
och affärsmässiga ställning hänvisar vi till dess årsredo-
visning för 2018. 

Verksamheten

Vår verksamhetsidé
”Erbjuda medborgare och företagskunder ett brett ut-
bud av produkter och tjänster inom energi- och mil-
jöområdet som bidrar till att göra Hässleholm till en 
attraktiv och hållbar kommun att leva och verka i. Vi 
brinner för en hållbar framtid!”

Renhållning
För renhållningsuppdraget innebär verksamhetsidén 
att bolaget ska bedriva en effektiv ekonomisk renhåll-
ningsverksamhet med stort miljömässigt hänsynsta-
gande. Bolaget ska sträva efter att aktivt förbättra ut-
vecklingen inom avfallshanteringsområdet och särskilt 
beakta miljö, teknisk utveckling, ekonomi och personal.

När det gäller avfallshantering för konsumenter är det en-
ligt lag obligatoriskt för varje hushåll att inneha ett abon-
nemang. HMAB är kommunens genomförare för denna 
monopolverksamhet. Renhållningstaxan liksom renhåll-

ningsföreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige. 
Våra avfallsleverantörer är en kundgrupp som bygger på 
långsiktigt samarbete inom mottagning av avfall i södra 
Sverige. När det gäller dessa kunder är verksamheten 
konkurrensutsatt av andra avfallsanläggningar och varje 
enskild affär bedöms utifrån ett affärsmässigt perspektiv.

Fjärrvärme
Bolaget ska ansvara för produktion och leverans av 
värme. Produktionen ska baseras på långsiktiga eko-
nomiska bedömningar och ta hänsyn till positiva miljö-
effekter. Värmeproduktionen ska så långt som möjligt 
baseras på inhemska energislag och spillenergikällor. 
Värmeleveranserna ska kännetecknas av hög tillförlit-
lighet. De ska ske med god service och till konkurrens-
kraftiga priser med förvissningen om att övergripande 
miljöhänsyn är tillgodosedda och att samhällsekono-
miska aspekter beaktas i rimlig omfattning. Verksam-
heten ska drivas enligt affärsmässiga och marknadsori-
enterade 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 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/HVO. Fjärrvärme levererades 
till totalt 2 734 (2 684) kunder under 2018. I Häss-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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leholm är det 519 (506) stora fastigheter och 1 984  
(1 981) villor som är anslutna. I Tyringe är det 66 (66) 
stora fastigheter och 165 (131) villor som är anslutna. 
Antalet hushåll som har fjärrvärme uppgår till ca 9 100 
(9 000) och under året såldes 197 (198) GWh värme.

Viktiga händelser under räkenskapsåret
Den budgetmodell som infördes under 2016 har nu 
använts fullt ut i budgetarbetet under 2018. Respektive 
funktions budgetansvar är klart och tydligt i hela bola-
get. En komplettering med budgeteringsmodeller för 
intäkter, personal och avskrivningar har arbetats fram 
och används även de fullt ut i budgetarbetet. 

Lagen (1999:673) om skatt på avfall ändrades under 
2017 avseende hur avfallsskatten ska beräknas. Tidi-
gare ändrades skattesatsen då lagen ändrades men fr. 
o. m 1 januari 2018 ska avfallsskatten beräknas enligt 
en särskild modell för löpande uppräkning av skatte-
satsen. För år 2018 var avfallsskatten 500 kr/ton. Detta 
är viktigt för HKC:s affärer eftersom de avfallsmängder 
som avser deponi blir dyrare att hantera vilket givetvis 
syns på de priser som kunderna får betala.

Under året har utvecklingsarbetet med vårt affärssystem, 
Pyramid, fortsatt. Automatisering av avfallsinvägning di-
rekt till affärssystemet för lagerhantering och fakturering 
är färdigställd. Ytterligare utveckling av lagerhantering 
pågår liksom en genomgång av samtliga artiklar i syste-
met. Målet är att affärssystemet ska underlätta arbetet 
med att följa upp verksamhetens olika delar bl. a på ar-
tikelnivå. Detta för att tydligare kunna analysera olika 
verksamhetsområdens utveckling och lönsamhet.

Regeringens satsning med orden ”Tänk digitalt först” 
har genomsyrat hela kommunen under 2018, så även 
HMAB. För att kunna göra mer med mindre resurser, 
skapa en enklare och effektivare administration som 
även blir bättre och snabbare har vi implementerat Mi-
crosoft Office 365. Ett verktyg som styr upp hur vår 
dokumenthantering ser ut och hjälper oss att ändra 
våra arbetssätt. Som ett resultat av detta arbete kan vi 
se att stora delar av de dokument som lagrats i tidigare 
register har uppdaterats och en grundlig storstädning 
har utförts.

Under årens lopp har HMAB växt, inte bara omsätt-
ningsmässigt och kundmässigt utan även antalet per-

soner som jobbar på HMAB har ökat. Våra lokaler har 
helt enkelt blivit för små för oss. Efter noggrant över-
vägande beslöt styrelsen att det mest ekonomiska är 
att köpa in en lokal istället för att bygga om och till 
de befintliga med ytterligare vinklar och vrår. Under 
hösten köptes därför grannfastigheten, Drevet 4, då 
denna kommit ut till försäljning. Här finns ytor att växa 
i och plats att hyra ut till behövande. Det visade sig 
direkt att det fanns en hyresgäst med akut lokalbehov 
och den 1 december flyttade Hässleholms Vatten in i 
kontorsdelen och en del av lagerdelen. Fastigheten ska 
renoveras i etapper och ett projekt är startat för att se 
över hur vi på ett ekonomiskt och modernt sätt kan 
skapa trivsamma och stimulerande arbetsplatser som 
genererar effektiva och energiska medarbetare som 
sprider arbetsglädje i bolaget. 

I december beslöt kommunfullmäktige att HMAB får 
förvärva aktierna i Hässleholms Vatten AB i syfte att 
öka möjligheterna för HKC att utvecklas i sin fulla po-
tential utan att vara begränsad av bolagets omsättning. 
Begränsningsreglerna anges i konkurrenslagstiftningen 
och ses över tid. Den 20 december 2018 förvärvade 
därför HMAB samtliga aktier i Hässleholms Vatten AB, 
som till en början blir ett dotterbolag till HMAB. 

Renhållning
Inom insamlingsuppdraget finns förutom fastighets-
nära insamling av avfall även uppgiften att ta emot 
källsorterat avfall på de återvinningscentraler som finns 
på sex platser i kommunen, Vankiva, Vinslöv, Tyringe, 
Bjärnum, Sösdala och Hästveda. Återvinningscentralerna 
är bemannade och att lämna avfall på ÅVC:erna ingår 
i taxan för privatpersoner men även företag kan, mot 
en avgift, lämna källsorterat avfall om de önskar. Under 
många år har ÅVC:erna inte åtnjutit något planerat un-
derhåll utan reparationer har skett ad hoc. Under sena-
re år har bristen på planerat underhåll eskalerat och ett 
stort underhållsprojekt startade därför under 2016 för 
att modernisera ÅVC:erna och för att förbättra arbets-
miljön för vår personal tillika säkerheten för både kun-
der och personal. Som ett led i detta håller bommar på 
att sättas upp vid in- och utfarterna på ÅVC:erna, in- 
och utfarterna byggs även i viss mån om och transport-
flödena förtydligas för att minska trängseln och risk för 
skador vid avlastning av avfall, förnyelse av containers 
och annan utrustning sker och även personalens ut-
rustning ses över. Under senare år har tonen i samhället 
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Fjärrvärme 
Under 2018 har arbetet med att bygga en ny och större 
ackumulatortank tagit fart. Ackumulatortanken ska bli 60 
meter hög och 20 meter i diameter och rymma 15 000 
m3 vatten och kommer att bli ett av Hässleholms land-
märken. Syftet med ackumulatortanken är att ständigt 
hålla en reserv av varmt vatten redo för alla eventualiteter. 
Med en större ackumulatortank kan vi få en jämnare drift 

på pannorna och en effektivare produktion, behovet av 
att starta pannorna för t ex morgontoppar i effektuttaget 
minskar, vi får möjlighet att leverera fjärrvärme under kor-
tare driftsstopp och vi kan få bättre miljövärden eftersom 
pannorna kan gå jämnare och på en optimal effekt. Upp-
handlingar av de olika ingående delarna har pågått under 
hela året samtidigt som markundersökningar och förbe-

hårdnat och riskerna för hot och våld i arbetet har ökat. 
Som ett led i detta har vi därför utökat personalstyrkan så 
att det alltid är dubbel bemanning på samtliga ÅVC:er. 

Under hösten bad vår entreprenör för slamtömning 
HMAB att ta över detta uppdrag. Den 1 oktober börja-
de vi därför sköta slamtömningen i egen regi och kom-
mer att fortsätta med detta tills vidare. 

Som ett led i arbetet med miljömässigt förebyggande 
åtgärder startades vår första stadsåtervinningspunkt, 
Magneten. Här finns en återvinningspunkt, en åter-
bruksbutik och ett Makerspace. Verksamheten bedrivs 
som ett EU-projekt i samarbete med RSFI.

Under 2018 har en utvärdering av den enhetstaxa som 
antogs av kommunfullmäktige 2016 utförts. Utvärde-
ringen har som syfte att undersöka hur dagens kostna-
der stämmer överens med det utfall som erhållits sedan 

införandet samt att se framåt och försöka kartlägga 
framtida händelser som kan påverka taxorna uppåt el-
ler nedåt. Likaså har sammansättningen av olika taxor 
setts över för att bättre tillgodose kundernas behov. I 
samband med budgetens fastställande i oktober fick 
bolaget i uppdrag att lägga fram ett förslag på ny taxa 
inför styrelsen under januari 2019.

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 mil-
jöklassade drivmedel.

Avfallsmängderna som kommer in på HKC varierar 
över tid. För första gången på sju år mottogs det under 
200 kton avfall. 
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redelser av olika slag utförts t ex kartläggning av elkablar, 
vattenledningar, ändring av detaljplaner, design mm.

Arbetet med att ansluta Sjörröd och Tvärskog i Tyringe 
till fjärrvärmenätet fortsatte under 2018. Även kunder 
boende på Tvärskogsområdet i Tyringe har erbjudits an-
slutning. Hittills har totalt 100 nya kunder anslutits i dessa 
båda marknadssatsningar under 2017 och 2018 och som 
innebär att vi erbjuder presumtiva kunder en helhetslös-

ning 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 över-
enskommelse.

Årets produktionsmix av bränsle i våra två produktionsanläggningar, 

Hässleholm och Tyringe, framgår av stapeldiagrammen nedan. Totalt 

producerades 246 (238) GWh fjärrvärme och 11,0 (10,1) GWh el, 

under året. Produktionen baseras på följande produktionsmix:
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Framtida utveckling

Vår vision finns nedtecknad i  
bolagets strategi för HMAB2020:
” 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 kunskaps-
nivå 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 behand-
lingen av förorenad jord och mottagning av konstruk-
tionsmaterial till bland annat sluttäckningen av depo-
nierna som ger ett överskott. Under senare år har det 
uppstått ett behov av att kunna ta emot och behandla 
PFAS-förorenad jord för deponering. Detta är ett om-
råde som HMAB kommer att kunna bli ledande inom 
då vi har stora möjligheter att bistå våra kunder med 
denna tjänst. Flytande avfall är ett annat område där 
HMAB undersöker möjligheten att effektivisera och vi-
dareutveckla sig inom för att framöver kunna ta emot 
större mängder av denna avfallsfraktion.

Vårt samhällsansvar gällande att informera och före-
bygga avfallsproduktion är under ständig utveckling. 
Under 2017 och 2018 har ett arbete tillsammans med 
RSFI pågått som innebär att vi gemensamt bedriver en 
återbruksbutik, en återvinningspunkt och ett Makers-
pace kallat Magneten. Även informationskampanjer 
och arbetet med skolprojekt och sopsamlarmonster 
ingår i informationsansvaret.

Fjärrvärme
Under 2018 fortsatte utbyggnaden av fjärrvärmenätet 
till Sjörröd och Tvärskogsområdet i Tyringe. Anslutning-
en av tågdepån i Kärråkra beräknas pågå även under 
hela 2019. Andra områden som är under förberedel-
se för fjärrvärme är T4 och Björklunda. Ett antal större 
reparationsarbeten av driftsledningar på bl a Industri-
gatan och vid Nytorget är inplanerade under det kom-
mande året.

Projekteringsarbetet med uppförandet av en ackumu-
lator startade och kommer att pågå under hela 2019 
och en stor del av 2020. Synergiinvesteringar i form av 
nytt oljepannställverk, lågspänningsställverk, högspän-
ningsställverk och ny styr- och reglerutrustning görs pa-
rallellt med byggandet av ackumulatorn eftersom detta 
ger färre pannstopp vid inkopplingar och markarbeten. 
Dessa uppgraderingar av produktionsutrustningen be-
reder också väg för en modernare automationsutveck-
ling och en ökad digitalisering av produktionsinforma-
tion till kontrollsystem och affärssystem.

Vi är medlemmar i Prisdialogen, en modell vars mål är 
att skapa förutsägbar och transparent prissättning för 
fjärrvärmeleveranser. Syftet är att skapa en gemensam 
plattform där kunder och leverantör tillsammans bidrar 
till en sund utveckling för fjärrvärmemarknaden.

Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme förutspår en 
minskning av förbrukning med totalt 10 % fram till 
2025. Arbetet med att finna nya energilösningar pågår. 
Som ett led i detta arbete har det vid omorganisationen 
bildats en teknik- och utvecklingsgrupp som ska arbeta 
med dessa frågor.

Personal

Organisationen
Bolaget gjorde under 2017 en organisationsutvärdering 
som resulterade i en omorganisation med start 1 januari 
2018. Den funktionsorganisation som tidigare fanns för-
ädlades och tydliggjordes i och med att affärsområden er-
sattes av verksamhetsområden. För att bättre kunna svara 
mot den ökade konkurrens som bolaget möter gjordes 
en marknadsanpassning av organisationen och ett helt 
nytt verksamhetsområde, Marknad, bildades. Inom Verk-
samhetsområde Marknad bildades även en teknik- och 
utvecklingsgrupp som bland annat har i uppdrag att ut-
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veckla energilösningar för framtiden med utgångspunkt 
i kunders behov. Samtidigt justerades funktionsorgani-
sationen för att bättre kunna styras efter de tydliggjor-
da processflöden som verksamheten arbetar efter. Våra 
stödfunktioner finns organiserade i Ekonomi/IT, HR/in-
tern service och kommunikation samt Säkerhetsansva-
rig. Bolagets affärer, Renhållning, HKC och Fjärrvärme, 
löper rakt igenom verksamhetsområdena. 

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 enga-
gerande och trygg arbetsplats som erbjuder omväxlan-
de arbetsuppgifter och gemenskap.”

Enheterna/funktionerna har regelbundna arbetsplats-
träffar med närmsta chef. Under året hade vi två fö-
retagskvällar med information om bolaget och det har 
även genomförts medarbetar- och lönesamtal. Utöver 
detta genomfördes dialogmöten i olika former i enhe-
terna. 

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 medarbe-

tare 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 platt-
form som tidigare skapats för ett tryggt ledarskap i 
bolaget. Träffarna genomsyras av information, arbe-
te med bolagets ledarförväntningar och skapande av 
samsyn kring för bolaget viktiga frågor. 

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp på Skyddskommit-
téns regelbundna sammankomster. Arbetet med risk-
bedömning, handlingsplaner och skyddsronder följer 
nu en implementerad arbetsmetod som fungerar väl. 
Ett projekt pågår för att samla in och kontrollera samt-
liga arbetsmiljörutiner som bolaget berörs av bland an-
nat för att förbättra och effektivisera processen med 
uppdatering av rutiner i enlighet med lagstiftningen.

Löneöversyn
2018 års lönerevision genomfördes enligt samma pro-
cess 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 osä-
kerhetsfaktorerna och de utgörs av följande:
•  ändringar av de ekonomiska förutsättningarna; kraf-

tiga prisförändringar på entreprenörsvillkor, energi-
råvaror, nya och ändrade miljöavgifter, energiskat-
ter; miljötillstånd

•  avbrott och haverier i tillförsel-, distributions- och 
produktionssystem

•  energi- och miljöpolitiska åtgärder, av- och omreg-
lering av marknader, ny lagstiftning, ökad konkur-
rens och ett lägre energiinnehåll per volymenhet i 
inlevererat avfall.

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

Tillstånds- eller anmälningspliktig  
verksamhet enligt miljöbalken

Hässleholms Vatten AB
Hässleholms Vatten AB bedriver sex tillståndspliktiga och 
tio anmälningspliktiga anläggningar. En anmälningspliktig 
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verksamhet avser vattenverk och övriga avser anlägg-
ningar för avloppsrening. Tillstånds- och anmälnings-
plikten vid avloppsreningsverk avser villkor för utsläpp 
av fosfor och syreförbrukande substanser (BOD) samt 
för Hässleholms avloppsreningsverk även kväve. 

De tillståndspliktiga verksamheterna bedriver verksamhet 
enligt tillstånd eller dispens enligt miljölagstiftningen 
och är följande:
•  Hässleholms Avloppsreningsverk och Magle våtmark 

Koncessionsnämnden: 1973-05-17, 1977-03-23, 
1980-06-18, 1984-09-04 
Länsstyrelsen: 1994-04-05 och 2004-04-22

•  Hästveda Avloppsreningsverk 
Länsstyrelsen: 1988-04-11, 1994-11-08

•  Sösdala Avloppsreningsverk 
Länsstyrelsen: 1986-11-24

•  Vinslövs Avloppsreningsverk 
Länsstyrelsen: 1984-03-19

•  Vittsjö Avloppsreningsverk 
Länsstyrelsen: 1997-01-07, 2005-11-17, 2006-11-09, 
2008-02-07 
Koncessionsnämnden: 1998-06-22

Anmälningspliktiga reningsanläggningar finns i följande 
orter (20-250 personer):
Emmaljunga, Västra Torup, Röke, Hörja, Nävlinge, Norra 
Mellby, Farstorp, Verum, Attarp, Stavshult
 
Anmälningspliktig vattenverksamhet: 
Hässleholms vattenverk

Se bolagets egen årsredovisning för  
ytterligare beskrivning.

Hässleholm Miljö AB
Kontrollplanen är verksamhetens styrdokument och 
innefattar en hanteringsplan för de risker för männ-
iskors hälsa och miljön som identifierats i riskanalysen. 
Bland dessa kan nämnas: brand i olika avfall, pumpha-
veri, lakvattenläckage, förorening av mark och grund-
vatten, lukt, nedskräpning och buller. Dokumenten 
ligger till grund för arbetet med ständiga kvalitets-
förbättringar i bolaget och uppdateras kontinuerligt. 
Kontrollplanen har ett separat kapitel om riskanalys 
i enlighet med kraven i SFS 1998:901 (Förordningen 
om verksamhetsutövares egenkontroll). Verksamheten 
på Hässleholm Kretsloppcenter har noga avvägda ar-

betsmetoder för att reducera negativ miljöpåverkan. 
Reningsverk för lakvatten, utvinning av metangas från 
deponier för energiproduktion och tillverkning av bio-
bränsle från organiskt avfall är några av dessa metoder.

Renhållning
Renhållningsverksamheten har under 2018 bedrivit 
verksamhet i enlighet med det tillstånd som beviljades 
av Miljödomstolen 2017-12-21. Detta tillstånd är be-
viljat med verkställighet. Detta tillstånd 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 af-
färsmässighet. 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. 
Deponigasen tas omhand och används för energipro-
duktion. Under 2018 gjordes en ombyggnad av gas-
motoranläggningen vilket gjorde att en del gas fick 
facklas bort istället för att används för elproduktion.

Lakvatten renas i eget reningsverk och renat lakvatten 
släpps ut i Prästabäcken. Till verksamheten hör en egen 
kontrollplan som är ett kontinuerligt uppdaterat doku-
ment för kontroll och reglering av verksamhetens mil-
jöpåverkan.  Förbättringar och uppgradering av styrsys-
temet för reningsverket på HKC utfördes under 2018 
vilket ledde till att mängden lakvatten som släppts 
igenom till Prästabäcken inte kunnat ske i lika stor ut-
sträckning som vanligt. Sommaren 2018 var dessutom 
extremt torr vilket gjorde att varken lakvattenmängder-
na eller lakvattenkoncentrationerna var normala. Un-
der 2018 renade bolaget 91 055 (105 884) m3 lakvat-
ten. En liten mängd beroende på ovanstående.

Bolaget har på begäran av Miljödomstolen gjort en 
heltäckande beräkning av vad det skulle kosta att helt 
oplanerat avsluta verksamheten vid varje tidpunkt un-
der anläggningens driftstid. Hässleholms kommun har 
ställt tillräcklig säkerhet, 35 mkr, till Länsstyrelsen Skåne 
för detta.
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Fjärrvärme
Bolaget bedriver en tillståndspliktig anläggning enligt 
miljöbalken. Tillståndet i Hässleholm avser förbränning 
av utsorterat brännbart avfall (högst 50 000 ton/år), torv, 
träbränsle, olja och deponigas samt lagring av olja och 
flis. Tillståndet lämnades av Länsstyrelsen 2001-11-22. 
Ett ändringstillstånd för utbyggnad med en 30 MW:s 
biobränslepanna lämnades 2008-12-18. Fjärrvärme-
centralen i Tyringe är från och med 2008-01-01 inte 
längre tillståndspliktig. Det tidigare tillståndet (2001-04-
19) gäller dock för verksamheten. Under 2014 har sam-
rådsmöten hållits avseende en utökning av förbränning 
av utsorterat brännbart avfall till 70 000 ton/år och en 
ökad tillåten effekt till 30 MW på samförbränningspan-
nan och en tillståndsansökan är inlämnad till Länssty-
relsen som dock ännu inte har behandlat ärendet. 
Ärendet kungjordes i ett antal dagstidningar 2019-01-
18 och nu väntar en remissrunda t o m 2019-02-22.

Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp 
till luft samt vatten i form av rökgaskondensat. Bola-
get har tilldelats utsläppsrätter för koldioxid avseende 
perioden 2013-2020, totalt 213 008 stycken (ton). 
Dessa delas upp på de olika åren och minskar över åren 
2013-2020. Antalet utnyttjade utsläppsrätter för år 
2018 uppgår till 20 487 (21 150) stycken (ton). Kvar att 
utnyttja till och med 2020 finns 90 902 stycken (ton).

Fjärrvärmenätet i Hässleholm är 151,0 km långt och 
nätet för bolagets distribution av fjärrvärme i Tyringe 
är 18,2 km. Nätet i Tyringe har under de två senaste 
åren växt snabbare än tidigare år i och med den mark-
nadskampanj som bolaget riktat till Tvärskogsområdet 
i Tyringe.

Verksamhetsmål 2018
Under arbetet med vår strategi ”HMAB 2020” har ut-
gångspunkten i bolagets målarbete varit de fyra över-
gripande 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 
effektiv 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 arbetsgiva-
re med tillåtande och kreativa arbetsplatser.

Utifrån dessa fyra mål områden har bolaget identifie-
rat fem målområden. ”Ekologiska förutsättningar” och 
”Omsorg, service och trygg livsmiljö” har delats upp i 
tre målområden för bolaget:
• Kunder och Medborgare
• Miljö
• Verksamheter

”Hållbar ekonomi och effektiv resursanvändning” har 
i bolagets eget målarbete rubriken ”Ekonomi och fi-
nans” och för ”Attraktiv arbetsgivare och kreativa ar-
betsplatser” har vi använt uttrycket ”Medarbetare och 
organisation”.

De fyra fokusområden som satts upp för 2018 och som 
skulle genomsyra all verksamhet var:
•  Lönsamhet och mervärde. Genom en förädling av vår 

ekonomiska styrning kommer vi under året att öka 
vår grad av affärsmässighet i verksamheten.

•  Ledarskap och medarbetarskap Ett medarbetarskap 
som präglas av engagemang, ansvar och kunskap 
kräver ett utvecklat och modernt ledarskap. Vi kom-
mer under året att jobba med att vidareutveckla le-
darskapet och dess färdigheter samtidigt som vi ar-
betar med varje enskild medarbetares potential och 
personliga utveckling.

•  Effektiva processer. Vår ambition är också att jobba 
vidare med effektiviseringen av våra interna proces-
ser. Genom effektiva processer ökar vi effektiviteten 
inom bolaget vilket genererar lönsamhet och ger mer 
tid åt kund och affär.

•  Implementering av den justerade organisationen 
– För att vi som bolag ska lyckas vara ”motor och 
initiativtagare” och driva kommunens utveckling vi-
dare mot en hållbar framtid kommer vi under året att 
fokusera på att slutföra implementeringen av Hässle-
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holm Miljö ABs nya organisation. På så vis flyttar vi 
oss närmare kunden och skapar möjlighet att infria 
och överträffa kundernas förväntningar samt bättre 
möta förändringar på marknaden. Organisationen 
ger stöd för optimala processer och säkerställer na-
turliga gränssnitt mellan enheter/funktioner men 
också mellan enskilda befattningshavare. Målsätt-
ningen är en organisation som utvecklar medarbeta-
re och medarbetare som utvecklar företaget.

Verksamhetsmål 2018, 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 HKC har det under 2018 pågått ombyggnader och 
reparationer av både gasanläggning, reningsverk och 
styr- och reglerutrustning för dessa. Detta har medfört 
att de verksamhetsmål som sattes för år 2018 inte är 
relevanta att mäta mot eftersom t ex stora delar av de-
ponigasen, ca 25 %, har fått facklats bort istället för att 
användas till elproduktion. Anläggningen har brukat 
84 % (77,05 %) av egenproducerad el och sålt 16 %.
 
För fjärrvärmeverksamhetens del var driftsstoppen  sju 
(tre) under 2018 vilket medförde att tillgängligheten, 
dvs den tid som difftrycket är under 0,5 bar vid en viss 
mätpunkt i nätet, var 11(10) timmar. Oljeandelen under 
2018 var totalt 0,68 % (0,53 %). Olja/HVO används 
när övriga pannor står stilla på grund av olika pro-
duktionsstörningar, vid haverier eller vid extrem kyla. 
Under året har vi eldat 49 538 ton avfall. Enligt vårt 
tillstånd får vi elda 50 000 ton avfall och ett normalår 
brukar utfallet vara betydligt närmare den tillåtna grän-
sen än år 2018. Av olika anledningar av nödvändighet 
var revisionsstoppet förlagt till en period under året då 
det normalt eldas en större mängd avfall än under den 
vanliga revisionstidpunkten samtidigt som tyngden i 
avfallet var lägre pga avfallets sammansättning.
 
Insamlingens verksamhetsmål för 2018 har till största 
delen uppfyllts. Samtliga chaufförer har fått utbildning 
i Ecodriving (sparsam körning) enligt Transportstyrel-
sens kriterier och samtliga transporter sker med förny-
bart bränsle. 

Ekonomi och Finans
Vid årsbokslutet är avkastningen på eget kapital 15,6 
% (19,7%) och bolagets soliditet är 23,7 % (21,3 %). 
Under året har inga nya lån upptagits. Amortering av 
50 000 tkr har skett. Bolagets skulder till kreditinstitut 
i förhållande till balansomslutningen vid utgången av 
2018 uppgår till 55,7 % (62,3) %. 

Den budgetmodell som infördes under 2016 används 
nu fullt ut och skapar en större möjlighet för ansvarig 
chef att vara med och påverka sitt budgetansvar. Resul-
tatet för 2018 är mycket bra och de flesta budgetans-
variga har lyckats med målet att eftersträva en positiv 
trend för sin resultaträkning. I de fall där detta inte har 
lyckats finns det faktorer som varit svåra att påverka 
från de budgetansvarigas sida.

Vi har under året arbetat vidare på att effektivisera våra 
olika administrativa processer bl a genom att fullt ut 
ha installerat Svefaktura i leverantörsreskontran och 
installerat ett reseräkningssystem i lönehanteringspro-
cessen. Vårt arbete med ett Service Level Agreement 
med Hässleholms kommuns IT-avdelning är i sitt slut-
skede och beräknas vara klart under 2019. 

Kunder och Medborgare 
Ett flertal olika kundnöjdhetsundersökningar har ge-
nomförts under 2018. Våra renhållningsabonnenter 
är till övervägande delen nöjda och som exempel kan 
nämnas våra ÅVC-kunder som till 93% är nöjda med 
HMAB. Undersökningen avseende fjärrvärmekunder-
na pågår fortfarande och kommer att redovisas under 
nästa år. 

Andelen kunder som nyttjar vår sms-tjänst har ökat 
och är 6971 (6800) st. Vår facebooksida har numera 
486 (300) följare. Vi har vänt den negativa trenden för 
”hitta score” dvs antalet besökare på vår webbplats 
som anser att de hittar vad de söker, från -38 till +30. 
Vi har även kraftigt ökat vår publiceringsfrekvens på 
vårt instagramkonto. Våra kunder har fått erbjudande 
om digital brevlåda i form av Kivra, dit man kan få sin 
faktura skickad om så önskas. Även andra former av 
digitala lösningar finns att tillgå.

Diverse informationskampanjer har genomförts under 
2018. En sådan kampanj är vårt skolprojekt som inne-
bär olika varianter av information i kombination med 
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studiebesök på HKC och på fjärrvärmeverket för barn och 
ungdomar mellan 3-16 år. Även antalet utskick av nyhets-
brev till fastighetsägare och verksamheter har ökat.

HMAB:s marknadsandel avseende fjärrvärme ligger på 
10,70 % (10,30 %) för villakunder och 19,90 % (19,60 
%) för industri och flerfamiljsfastigheter.

Medarbetare och Organisation 
Under 2018 implementerades den justerade organisa-
tionen. I och med detta gjordes ett antal rekryteringar 
till de tjänster som tillkommit eller förändrats. I första 
hand tillsattes vakanser med redan anställda. I så stor ut-
sträckning som möjligt rekryterades internt och därefter 
externt. Inför varje rekrytering görs en behovsanalys och 
en kravprofil för att säkerställa att vi söker rätt kompe-
tens. Under året genomfördes en medarbetarundersök-
ning där alla medarbetare gavs möjlighet att medverka.

Under 2018 färdigställdes en Personalhandbok på vårt 
intranät i syfte att underlätta för vår personal att ta till 
sig information om vilka regler och lagar som berör de-
ras anställning på HMAB. En ledarhandbok är under ar-
bete och beräknas vara klar under 2019. Individanpas-

sade utbildningsinsatser och kompetensplanering görs 
för vår personal i samråd mellan medarbetare och chef. 
 
Sjukfrånvaron har under 2018 varit 3,95% (4,29%) 
och övertidsuttaget har varit 1,73% (2,04%) av ordi-
narie arbetstid. Årets sjukfrånvaro kan delas upp i lång-
tidssjukfrånvaro som motsvarar 2,20% (2,53%) och 
korttidssjukfrånvaro som motsvarar 1,75 % (1,76%). 
Korttidssjukfrånvaron har ökat något sedan föregå-
ende år men ligger på en rimlig nivå. När det gäller 
bolagets utveckling vad gäller långtidssjukfrånvaron 
kan vi se en liten ökning men även denna är på en 
rimlig nivå. 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 fakto-
rer än arbetsmiljön (arbetsrelaterade) i majoriteten av 
fallen. Bolaget kommer även fortsättningsvis att arbeta 
med att utreda varje enskilt rehabiliteringsfall och vidta 
förbättringsåtgärder i de fall vi kan identifiera brister i 
arbetsmiljön för att minska andelen långa sjukdomsfall. 
Inom ramen av bolagets systematiska arbetsmiljöarbe-
te kommer bolaget fokusera på att vidareutveckla ar-
betet av förebyggande åtgärder.
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RESULTAT OCH STÄLLNING 
Hässleholm Miljö AB redovisar ett resultat för räkenskapsåret efter finansiella poster på 31 607 (35 607) tkr. 

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)  

Koncernen 2018

Antal anställda 90

Nettoomsättning 286 456

Resultat efter finansiella poster 33 468

Balansomslutning 1 166 470

Soliditet (%) 17,6

Avkastning på eget kap. (%) 16,3

Avkastning på totalt kap. (%) 3,5

Moderbolaget 2018 2017 2016 2015 2014

Antal anställda 90 85 75 70 69

Nettoomsättning 286 456 283 762  273 344 263 620 251 213

Resultat efter finansiella poster 31 607 35 607 28 588 23 676 5 316

Balansomslutning 855 644 847 709 805 971 749 552 765 202

Soliditet (%) 23,7 21,3 19,4 18,3 15,8

Avkastning på totalt kap. (%) 4,6 5,4 5,1 5,2 3,1

Avkastning på eget kap. (%) 15,6 19,7 18,3 17,3 4,3

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Resultatet efter finansiella poster 2018 fördelas 
per verksamhetsområde enligt följande:

Renhållning + 11 936 (+13 209)
•  Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) har under 2018 

mottagit 197 (200) kton avfall och det är framför allt 
förorenade jordar och konstruktionsmaterial av olika 
slag som genererat volymerna. Trots lägre mottag-
ningsmängd och lägre intäkt blev vinsten god tack 
vare låga hanteringskostnader. Avsättning till åter-
ställningsfonderna har gjorts enligt plan. Arbetet 
med att finna effektiva och lönsamma processer på 
HKC fortgår och vi ser olika användningsområden 
och utvecklar nya tekniker för behandling av de mas-
sor som kommer in. Resultatet för HKC:s verksamhet 
för 2018 är 19 076 tkr.

•  Insamlingen av hushållsavfall är budgeterad med ett 
visst underskott och subventioneras av verksamheten 

på HKC. Detta innebär att renhållningstaxan blir läg-
re och att invånarna i Hässleholm gynnas ekonomiskt 
d v s invånarna får mer för sitt renhållningsabonne-
mang än vad det egentligen kostar att hantera deras 
insamlade avfall. Taxan indexuppräknades 1/1 2018 
med 2,9 %, men trots denna ökning blev resulta-
tet betydligt lägre än budgeterat, –7 140 tkr. Ett par 
av anledningarna till detta är högre driftskostnader 
för återvinningscentralerna och högre personalkost-
nader, då en förtätning av bemanningen på återvin-
ningscentralerna varit nödvändig av arbetsmiljömäs-
siga orsaker.

Fjärrvärme + 19 672 (+22 398)
•  Sommaren 2018 var den varmaste sommaren i man-

naminne men tack vare en kall marsmånad sålde bo-
laget ändå 197 (198) GWh fjärrvärme. Intäkterna var 
goda tack vare att det var sommaren som var varm, 
då taxan säsongsmässigt är låg. Ingen taxehöjning 
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gjordes 2018. Vi har även haft en fortsatt ökning av 
anslutningsavgifter och helhetslösningar i takt med 
att kunder har anslutits i Sjörröd och i Tyringe. In-
för 2018 befarades underhållsbehovet vara extra 
stort p g a att det förutom de sedvanliga pannre-
visionerna även har gjorts revision av den befintliga 
ackumulatortanken. Utfallet blev dock inte så högt 
som befarat även om kostnaderna är förhållandevis 
höga. Bolaget har lyckats bra med bränslemixen och 
vi eldar en väldigt liten del olja/HVO (Hydrerad Vege-
tabilisk Olja), 0,68 %. Dock var vi tvungna att elda 
olja/HVO under tiden som pannrevisionerna pågick 
eftersom dessa var förlagda till en något kallare tid 
på året än vad som brukar vara fallet. Vi har under år 
2018 producerat sammanlagt 246 (238) GWh i Häss-
leholm och Tyringe samt 11 GWh el i Hässleholm. 
Värmebortkylningen var dock lite högre än tidigare 
år eftersom sommaren var så varm och efterfrågan 
på fjärrvärme betydligt lägre än under en normal-
sommar.

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

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Till årsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 12 430 202
Årets vinst 3 810 383
  16 240 585

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägare utdelas 3 000 000
i ny räkning överförs 13 240 585
  16 240 585

Soliditeten i bolaget uppgår till 23,7 procent, vilket är 
ett mått på att bolagets höga låneskuld i förhållande 
till det egna kapitalet fortsätter att minska. Under 2018 
gjordes en amortering på 50 000 tkr samtidigt som bo-
laget självfinansierat samtliga investeringar och med 
likvida medel förvärvat aktierna i Hässleholms Vatten 
AB.  Detta ligger i linje med finanspolicyn. Policyn inne-
bär att bolaget ska arbeta för en framtida långsiktig 
ekonomisk stabilitet med högre soliditet.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdel-
ningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina för-
pliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra 
erforderliga investeringar. Såväl soliditet som likviditet 
påverkas inte på ett sådant sätt att det skadar bolaget. 
Utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln). 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i 
övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräk-
ning, kassaflödesanalys samt noter. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

tkr Not
2018-01-01
2018-12-31

Nettoomsättning 2,3 286 456

Övriga rörelseintäkter  5 390

 291 846

   

Rörelsens kostnader   

Råvaror och förnödenheter 3 -67 679

Övriga externa kostnader 5,6 -65 877

Personalkostnader 4 -60 082

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -57 380

Övriga rörelsekostnader  -52

 -251 070

Rörelseresultat  40 776

  

Resultat från finansiella poster 7  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  334

Räntekostnader och liknande resultatposter  -7 642

  -7 308

Resultat efter finansiella poster  33 468

Resultat före skatt  33 468

   

Uppskjuten skatt -5 706

Skatt på årets resultat 9 -1 135

Årets resultat  26 627 

Hänförligt till Moderföretagets ägare 26 627

Innehav utan bestämmande inflytande 0
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
tkr Not 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

GIS-kartering 10 3 140

3 140

Materiella anläggningstillgångar   

Byggnader, markanläggningar och mark 11 158 704

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 829 863

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 13 53 115

1 041 682

Finansiella anläggningstillgångar  14

Aktier i intresseföretag 15

Andra långfristiga fordringar 40

 55

Summa anläggningstillgångar 1 044 877

Omsättningstillgångar   

Varulager m m   

Råvaror och förnödenheter  12 501

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  64 615

Kundfordringar koncern 15 579

Kommunkoncernkonto 15, 16 17 877

Övriga fordringar  1 903

Aktuella skattefordringar 1 126

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 7 947

  109 082

Kassa och bank 15 10

Summa omsättningstillgångar  121 593

   

SUMMA TILLGÅNGAR  1 166 470
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

tkr Not 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18

Aktiekapital  10 000

Annat kapital inklusive årets resultat  195 590

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  205 590

Innehav utan bestämmande inflytande   0

Summa eget kapital  205 590

Avsättningar   

Uppskjutna skatteskulder 65 628

Övriga avsättningar 20 40 130

Summa avsättningar 105 758

Långfristiga skulder 21  

Skulder till kreditinstitut  681 700

Periodiserade anläggningsavgifter 33 760

Periodiserade investeringstillskott 32 978

Summa långfristiga skulder 748 438

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 0

Förskott från kunder  559

Leverantörsskulder  26 714

Skulder till koncernföretag 21,22 37 435

Aktuella skatteskulder  0

Övriga skulder  11 028

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 30 948

Summa kortfristiga skulder  106 684

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 166 470

tkr Aktiekapital
Annat eget kapital 
 inkl. årets resultat Summa eget kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 10 000 171 963 181 963

Utdelning till ägarna -3 000 -3 000

Årets resultat  26 627 26 627

Utgående eget kapital 2018-12-31 10 000 195 590 205 590
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
tkr Not 2018

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster  33 468

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet (inkl. avskrivningar)  24 48 997

Betald skatt  -1 424

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  81 041

   

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   

Förändring av varulager och pågående arbete  -3 840

Förändring av kundfordringar  -3 840

Förändring av kortfristiga fordringar  4 335

Förändring av leverantörsskulder  31 256

Förändring av kortfristiga skulder  -37 110

Kassaflöde från den löpande verksamheten  71 842

Investeringsverksamheten   

Investering i materiella anläggningstillgångar  - 80 464

Investering i anläggningstillgångar -39 921

Förvärv av aktier i dotterbolag 0

Sålda materiella anläggningstillgångar 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -120 385

Finansieringsverksamheten   

Upptagna lån/Amorteringar  -50 000

Betald utdelning -3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -53 000

Årets kassaflöde  -101 543 

   

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets början   

Likvida medel vid årets början  119 430

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets slut  15  17 887
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

tkr Not
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Nettoomsättning 2,3 286 456 283 762

Övriga rörelseintäkter  3 529 2 639

  289 985 286 401

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter 3 -67 679 -73 107

Övriga externa kostnader 5,6 -65 877 -56 836

Personalkostnader 4 -60 082 -54 423

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -57 380 -56 868

Övriga rörelsekostnader  -52 0

 -251 070 -241 234

Rörelseresultat  38 915 45 167

   

Resultat från finansiella poster 7   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  334 621

Räntekostnader och liknande resultatposter  -7 642 -10 181

  -7 308 -9 650

Resultat efter finansiella poster  31 607 35 607

    

Bokslutsdispositioner 8 -26 662 -30 270

Resultat före skatt  4 945 5 337

    

Skatt på årets resultat 9 -1 135 -1 144

Övriga skatter 0 0

Årets resultat  3 810 4 194 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader, markanläggningar och mark 11 141 385 125 014

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 504 108 518 428

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 13  28 291 7 310

  673 784 650 752

    

Finansiella anläggningstillgångar 14  

Aktier i koncernföretag 71 030 0

Aktier i intresseföretag 15 15

 71 045 15

Summa anläggningstillgångar 744 829 650 767

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  12 055 8 215

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  52 330 53 409

Fordringar hos koncernföretag 22 14 062 9 143

Kommunkoncernkonto 15,16 25 146 119 418

Övriga fordringar  1 903 2 093

Aktuella skattefordringar 1 126 1 103

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 4 183 3 549

  98 750 188 715

    

Kassa och bank 15 10

Summa omsättningstillgångar  110 815 196 942

    

SUMMA TILLGÅNGAR  855 644 847 709
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital  18   

Bundet eget kapital

Aktiekapital  10 000 10 000

Reservfond  2 000 2 000

  12 000 12 000

    

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  12 430 11 236

Årets resultat  3 810 4 194

  16 240 15 430

Summa eget kapital  28 240 27 430

    

Obeskattade reserver

Överavskrivning 19  223 269 196 607

Avsättningar    

Övriga avsättningar 20 40 130 38 813

    

Långfristiga skulder 21   

Skulder till kreditinstitut  477 700 477 700

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 0 50 000

Förskott från kunder  559 457

Leverantörsskulder  17 148 19 185

Skulder till koncernföretag 22 34 969 1 676

Övriga skulder  9 224 10 457

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 24 405 25 384

Summa kortfristiga skulder  86 305 107 159

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  855 644 847 709
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
tkr

Aktiekapital Reserv fond Fritt eget kapital Summa eget kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 10 000 2 000 14 236 26 236

Årets resultat   4 194

Utdelning till ägarna -3 000

Utgående eget kapital 2017-12-31   15 430 27 430

     

Ingående eget kapital 2018-01-01 10 000 2 000 15 430 27 430

     

Årets resultat   3 810

Utdelning till ägarna -3 000

Utgående eget kapital 2018-12-31 10 000 2 000 16 240 28 240
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
tkr Not 2018 2017

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster  31 607 35 607

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet (inkl. avskrivningar)  24 58 127 55 627

Betald skatt  -1 424 -4 629

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  88 310  86 605

    

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager och pågående arbete  -3 840 -1 428

Förändring av kundfordringar och koncernfordringar  -3 840 -6 723

Förändring av kortfristiga fordringar  4 335 0

Förändring av leverantörsskulder och koncernskulder  -3 744 - 7 398

Förändring av kortfristiga skulder  -2 110 20 322

Kassaflöde från den löpande verksamheten  79 111 91 378

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar  - 80 464 - 55 582

Förvärv av aktier i dotterbolag -39 921 0

Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -120 385 -55 582

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån/Amorteringar  -50 000 0

Betald utdelning -3 000 -3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -53 000 -3 000

Årets kassaflöde  -94 274 32 796

    

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets början    

Likvida medel vid årets början 119 430 86 634

Likvida medel (inkl. kommunkoncernkonto) vid årets slut  15  25 156 119 430
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernens redovisnings- och 
värderingsprinciper Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3) samt i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp 
varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har vär-
derats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Utländska fordringar och 
skulder har värderats till balansdagens valutakurs.

Intäktsredovisning
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att 
få. Det innebär att företaget redovisar inkomster till nominellt värde (faktu-
rabelopp) 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 eko-
nomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av räntein-
täkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt 
effektivräntemetoden.

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att 
stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla där-
med sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade 
kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den pe-
riod då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kom-
pensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar 
reducerar tillgångens redovisade värde.

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

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad 
anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk en-
het. 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. 

Förmånsbestämda pensionsplaner
Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt 
Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 
2012:1 (K3).

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Klas-
sificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående. Bolagets samt-
liga leasingavtal har klassificerats som operationella. Minimileasavgifter 
enligt operationella leasingavtal där företaget är leasetagare kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig 
till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då 
moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring 
sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framti-
da skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att 
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar 
och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträk-
ningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som 
redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten 
i eget kapital.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till 
anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen 
ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre 
värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I koncernredovis-
ningen tillämpas aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella 
tillgångar. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utö-
ver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för repa-
ration och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstill-
gångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga 
typer av materiella tillgångar. I enlighet med K3-regelverket tillämpar bola-
get regelverket kring komponentavskrivning. Följande avskrivningsprocent 
tillämpas:

Byggnader    2-5 %
Markanläggningar        5 %
Värmeproducerande anläggningar        5 %
Ledningsnät         3 %
Maskiner och andra tekniska anläggningar   3-20 %
Inventarier, verktyg och installationer   3-20 %
Reservdelar      20 %

Den bedömda ekonomiska livslängden för våra nya fyrfackskärl har bestämts 
till 15 år dvs 7% avskrivning per år.
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NOTER

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produk-
tion av en kvalificerad tillgång aktiveras under den tidsperiod som krävs 
för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning eller försäljning. 
Övriga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redo-
visas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. 

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna ska täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i led-
ningsnät, pumpstationer, dagvattenmagasin och tryckstegringsstationer, 
del av huvudanläggningen, administration (såsom fakturering, kommuni-
kation med kund, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i 
ledningsnätet och del av huvudanläggning.

Från och med år 2005 periodiseras anläggningsavgiften enligt följande:
År 1 15% för administrationskostnader och 1/33 av resterande 85%. 
År 2-33 3% per år intäktsförs.

Investeringstillskott
Vid investeringar i annan infrastruktur såsom gator, vägar och järnvägar 
uppstår ibland ombyggnadsbehov på allmän VA-anläggning. Sådana 
VA-ombyggnader finansieras i vissa fall genom externa investeringstill-
skott, t ex från Hässleholms kommun. Externa investeringstillskott har 
till och med 2017 intäktsförts i samma takt som de investeringar de var 
avsedda att täcka skrivits av. Redovisning skedde enligt ”Styrdokument 
för ekonomisk redovisning av projekt med externa investeringstillskott för 
om- och tillbyggnad i allmän VA-anläggning”. Från 2018-01-01 minskar 
investeringstillskott anläggningstillgångens värde.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Elcertifikat har värderats till det lägsta av dess anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovi-
sas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordring-
ar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banken och an-
dra kreditinstitut och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvand-
las till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värde-
fluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.

I likvida medel ingår koncernens tillgodohavanden på kommunens kon-
cernkonto.

Avsättningar
Avsättningar för deponi beräknas genom att beräknad utgift för sluttäck-
ning och underhåll nuvärdesberäknas och fördelas linjärt över återstående 
nyttjandeperiod för deponin, dvs. tiden fram till sluttäckning görs.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s.k. indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetal-

ningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den löpande verksamheten, in-
vesteringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Vid upprättandet 
av kassaflödesanalysen har bolagets kommunkoncernkonto hanterats som 
likvida medel, se not 15.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt in-
täktskorrigeringar.

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 kapi-
tal 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 reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Moderbolagets redovisningsprinciper 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget 
som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Intäkter
Försäljning av fjärrvärme redovisas efter mätning hos kunden i enlighet 
med allmänna villkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och ra-
batter. 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.

Ersättningar till anställda
I moderbolaget finns inga förmånsbestämda pensionsplaner.

Materiella anläggningstillgångar
I anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde uppgår lånekostnaderna till 
ett belopp av 11 306 (11 132) tkr.

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

Anläggningsavgifter
Stycket om anläggningsavgifter praktiseras inte av moderbolaget.

Investeringstillskott
Investeringstillskott minskar alltid anläggningstillgångars värde både histo-
riskt och framåt i tiden.

Varulager
Inkurans om 3 % beräknas i moderbolaget på samtliga lagertillgångar.
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NOTER

Not 2 Nettoomsättningens fördelning på  
verksamhetsgrenar och geografiska marknader

All verksamhet i koncernen har bedrivits i Sverige.

Koncernen 2018
I nettoomsättningen ingår intäkter från

Renhållning 
HKC 63 922
Insamling av hushållsavfall 65 773
Övriga intäkter 871
 130 566

Fjärrvärme 2018
Värmeförsäljning 140 773
Intäkter brännbart avfall 14 704
Övriga intäkter 413
  155 890

Moderbolaget 2018 2017
I nettoomsättningen ingår intäkter från

Renhållning 
HKC 63 922 72 871
Insamling av hushållsavfall 65 773 64 076
Övriga intäkter 871 715
  130 566 137 661
Fjärrvärme    
Värmeförsäljning 140 773 128 340
Intäkter brännbart avfall 14 704 15 131
Övriga intäkter 413 2 674
  155 890 146 101

Under 2017 fick moderbolaget återbetalning av energiskatt på drygt 11 mkr. 
Efter avdrag för kostnader för detta på drygt 5 mkr fick kunderna en mil-
jöpremie utbetald. Detta medför att intäkterna för fjärrvärmeförsäljningen 
under 2017 ter sig betydligt lägre än 2018 års intäkter.

Not 3 Försäljning och inköp, koncernbolag 
Under 2018 uppgår försäljningen till koncernbolag till 38 645 (33 456) tkr 
och inköp från koncernbolag har gjorts för 10 510 (7 388) tkr.

Not 4 Anställda och personalkostnader

Koncernen 
Medelantalet anställda  2018
Kvinnor 31
Män 59
  90  
 
Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör  1 365
Övriga anställda 39 186
  40 551

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 180
Pensionskostnader för övriga anställda 3 677
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 747 
  16 604 
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader (varav aktiverat 0 tkr (0 tkr)) 57 155 

Personalkostnaderna har ökat beroende på förändringar i verksamheten. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 44 % 
Andel män i styrelsen 56 % 
Andel kvinnor bland verkställande  
direktör och övriga ledande befattningshavare 47 %
Andel män bland verkställande direktör  
och övriga ledande befattningshavare 53 %
 
Avgångsvederlag VD HMAB
Vid uppsägning från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till 15 månader 
varav de tre sista månaderna är avräkningsbara. Under uppsägningstiden är 
VD att anse som anställd i bolaget och omfattas av för anställningen aktuella 
förmåner enligt lag och avtal, även om denne befriats från arbetsskyldighet.

Avgångsvederlag VD HVAB
Vid uppsägning från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till 12 månader. 
Under uppsägningstiden är VD att anse som anställd i bolaget och omfattas 
av för anställningen aktuella förmåner enligt lag och avtal, även om denne 
befrias från arbetsskyldighet.

Moderbolaget
  
Medelantalet anställda  2018 2017
Kvinnor 31 30
Män 59 55
 90 85 

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör  1 365 1 225
Övriga anställda 39 186 35 794
  40 551  37 019 
 
Sociala kostnader
Pensionskostnader för  
styrelse och verkställande direktör 180 115
Pensionskostnader för övriga anställda 3 677 3 194
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 747 11 562
  16 604 14 871
Totala löner, ersättningar, sociala  
kostnader och pensionskostnader  
(varav aktiverat 0 tkr (0 tkr)) 57 155 51 868 

Personalkostnaderna har ökat beroende på förändringar i verksamheten. 

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 50 % 60 % 
 
Andel män bland verkställande direktör  
och övriga ledande befattningshavare 50 % 40 % 
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Avgångsvederlag VD
Vid uppsägning från bolagets sida uppgår uppsägningstiden till 15 månader 
varav de tre sista månaderna är avräkningsbara. Under uppsägningstiden är 
VD att anse som anställd i bolaget och omfattas av för anställningen aktuella 
förmåner enligt lag och avtal, även om denne befriats från arbetsskyldighet.

Not 5 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.

Koncernen  2018
Revisionsuppdrag
PwC 152
  152
 
Övriga uppdrag
PwC 292
  292

Moderbolaget 2018 2017
Revisionsuppdrag 
PwC 152 121
  152 121

Övriga uppdrag    
PwC 292 16
  292 16

Not 6 Leasingavtal

Koncernen 2018  
Årets bokförda kostnader 
för leasing uppgår till: 1 539 
 1 539

Moderbolaget 2018 2017
Årets bokförda kostnader  
för leasing uppgår till: 1 539  1 387
  1 539 1 387

Not 7 Resultat från finansiella poster

Koncernen 2018
Ränta kundfordringar 281
Övriga finansiella intäkter 53 
Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter 334 

Ränta kreditinstitut -5 067
Borgensavgift, Hässleholms kommun -2 530
Övriga finansiella kostnader -45
Räntekostnader och  
liknande resultatposter -7 642
Resultat från finansiella poster -7 308

Moderbolaget 2018 2017
Ränta kundfordringar 281 291
Övriga finansiella intäkter 53 330
Övriga ränteintäkter och  
iknande resultatposter 334 621

Ränta kreditinstitut -5 067 -7 441
Borgensavgift, Hässleholms kommun -2 530 -2 690
Övriga finansiella kostnader -45 -50
Räntekostnader och  
liknande resultatposter -7 642 -10 181
Resultat från finansiella poster -7 308 -9 560

Not 8 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget 2018 2017

Förändring av överavskrivningar 26 662 30 270
 26 662 30 270

Not 9 Skatt på årets resultat
 
Koncernen 2018 
Aktuell skatt -1 135
Uppskjuten skatt -5 706
Skatt på årets resultat -6 841

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt 33 468 

Skatt på redovisat resultat enligt  
gällande skattesats, 22 %: -7 363

Skatteeffekt av: 
Övriga ej avdragsgilla kostnader -47
Ej skattepliktiga intäkter 409
Effekt av förändrad skattesats 0,6%  
avseende uppskjuten skatt 160
Redovisad skattekostnad -6 841

Moderbolaget 2018 2017
Aktuell skatt -1 135  -1 144 
Uppskjuten skatt 0 0
Skatt på årets resultat -1 135 -1 144

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt 4 945  5 337 

Skatt på redovisat resultat  
enligt gällande skattesats, 22 %: -1 088  -1 174 

Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader -47  -30 
Ej skattepliktiga intäkter 0  60 
Förändring uppskjuten skatt 0 0
Redovisad skattekostnad -1 135  -1 144

NOTER
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Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen 2018
Ingående anskaffningsvärden 2 920
Inköp 0
Omklassificeringar 1 866 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 4 786 

Ingående avskrivningar -999
Årets avskrivningar -647
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 646
Utgående redovisat värde 3 140

Not 11 Byggnader, markanläggningar och mark

Koncernen 2018
Ingående anskaffningsvärden 229 595
Inköp 24 717
Omklassificeringar 231
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 254 543

Ingående ackumulerade bidrag - 2 913
Utgående ackumulerade bidrag -2 913

Ingående avskrivningar -83 897
Årets avskrivningar -9 029
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -92 926
Utgående redovisat värde 158 704

Moderbolaget 2018 2017
Ingående anskaffningsvärden 204 868 193 714
Inköp 24 506 11 154
Omklassificeringar - -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 229 374 204 868 

Ingående ackumulerade bidrag -2 913 -2 913
Utgående ackumulerade bidrag -2 913 -2 913 

Ingående avskrivningar -76 941 -69 174
Årets avskrivningar -8 135 -7 767
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -85 076 -76 941
Utgående redovisat värde 141 385 125 014 
 

Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen 2018
Ingående anskaffningsvärden 1 546 785
Inköp 36 492
Omklassificeringar 41 875
Försäljningar/utrangeringar -7 958
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 617 194

Ingående ackumulerat bidrag -30 968
Utgående ackumulerade bidrag -30 968

Ingående avskrivningar -694 366
Försäljningar/utrangeringar 7 892
Årets avskrivningar -69 890
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -756 364
Utgående redovisat värde 829 862 

Moderbolaget 2018 2017
Ingående anskaffningsvärden 1 023 639 972 199
Inköp 34 977 51 781
Försäljningar/utrangeringar -7 388 -341
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 051 228 1 023 639 

Ingående ackumulerat bidrag -19 700 -19 700
Utgående ackumulerade bidrag -19 700 -19 700 

Ingående avskrivningar -485 512 -436 712
Försäljningar/utrangeringar 7 337 341
Årets avskrivningar -49 245 -49 141
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -527 420 -485 512
Utgående redovisat värde 504 108 518 427 

Not 13 Pågående nyanläggningar och  
förskott avseende materiella anläggningar

Koncernen 2018
Ingående nedlagda kostnader 43 156
Under året nedlagda kostnader 114 489
Under året genomförda omfördelningar -104 529
 53 116

Moderbolaget 2018 2017
Ingående nedlagda kostnader 7 311 14 662
Under året nedlagda kostnader 80 451  55 583 
Under året genomförda omfördelningar -59 470  -62 934 
 28 292  7 311 

NOTER
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Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Årets inköp 71 030 0
Utgående redovisat värde 71 030 0 

Specifikation andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Under året har 100 % av Hässleholms Vatten AB förvärvats av moderföreta-
get men har ej inkluderats i koncernens resultaträkning då förvärvstidpunk-
ten var den 20 december 2018. Hässleholms Vatten AB är huvudman för 
allmän VA-anläggning inom Hässleholms kommun.

Andra långfristiga fordringar

Koncernen 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 69
Amortering/avgående fordringar -14
Utgående redovisat värde 55

Avser fördelning av betalning av anläggningsavgift enligt ”Lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster” 36§.

Moderbolaget 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 15 15
Årets inköp 0 0
Utgående redovisat värde 15 15

Not 15 Likvida Medel 

Koncernen 2018 
Kassa och bank 10
Kommunkoncernkonto 17 877
 17 887

Moderbolaget 2018 2017
Kassa och bank 10 12
Kommunkoncernkonto 25 146 119 418
  25 156 119 430 

Namn
Kapital- 

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde

Hässleholms 
Vatten AB 100 % 100 1 000 71 030

Namn Org.nr Säte
Eget 

kapital Resultat

Hässleholms 
Vatten AB 556594-2926 Hässleholm 52 110 -7 513

Not 16 Kommunkoncernkonto

Koncernen
Kommunkoncernkontoteknik tillämpas med kommunen. Med kommun-
koncernkonto 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 så-
ledes alltid noll. Hässleholms Kommun är innehavare av kommunkoncern-
konto. Koncernen innehar två underkonton med en sammanlagd kreditlimit 
på 70 000 tkr.

Moderbolaget
Kommunkoncernkontoteknik tillämpas med kommunen. Med kommun-
koncernkonto 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. Moder-
bolaget innehar ett underkonto med en kreditlimit på 40 000 (40 000) tkr.

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 
Koncernen 2018
Upplupna brukningsavgifter 2 489
Övriga upplupna intäkter 667  
Övriga förutbetalda kostnader 4 791
  7 947

Moderbolaget 2018 2017
Övriga upplupna intäkter 667 656
Övriga förutbetalda kostnader 3 516 2 893
 4 183 3 549

Not 18 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget
Hässleholms Vatten AB Antal aktier Kvotvärde
Antal A-Aktier 1 000 10 000
Summa 1 000 

Not 19 Obeskattade reserver

Moderbolaget 2018 2017
Överavskrivningar 223 269 196 607
  223 269 196 607

NOTER
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Not 20 Övriga avsättningar

Koncernen 2018
Återställningsfond IFA * (stängd deponi) 20 139
Återställningsfond FA ** 14 172
Återställningsfond IFA * 5 819
  40 130
*IFA = icke farligt avfall
**FA = farligt avfall

Avsättning till återställningsfond har skett för framtida återställningskostna-
der, baserade på beräkningar från utomstående konsultfirma.

Moderbolaget 2018 2017
Återställningsfond IFA * (stängd deponi) 20 139 21 344
Återställningsfond FA ** 14 172 11 797
Återställningsfond IFA * 5 819 5 673
 40 130 38 813

*IFA = icke farligt avfall
**FA = farligt avfall

Avsättning till återställningsfond har skett för framtida återställningskostna-
der, baserade på beräkningar från utomstående konsultfirma.

Not 21 Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna till kreditinstitut förfaller till betalning enligt följande:

Koncernen 2018
Förfaller senare än 
5 år efter balansdagen 204 000
Förfaller inom 2 till 
5 år efter balansdagen 276 000
Förfaller inom 1 år efter balansdagen 
och som avser att omsättas 201 700
 681 700

Moderbolaget 2018 2017
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 0 0
Förfaller inom 2 till 
5 år efter balansdagen 276 000 322 700
Förfaller inom 1 år efter balansdagen 
och som avser att omsättas 201 700 155 000
 477 700 477 700

Koncernen 2018-12-31
Periodiserade anläggningsavgifter
Dricksvatten 11 380
Spillvatten 20 200
Dagvatten 2 180
 33 760

Periodiserade investeringstillskott

Hässleholms kommun: 2018-12-31
Investeringstillskott Garnisonen 5 962
Investeringstillskott 
Pågatågsstation Sösdala 2 732
Investeringstillskott Terminalen 3 16 979
Investeringstillskott 
Gamla Bestotomten, Stoby 1 216
Investeringstillskott 
Dagvattenledning Röinge 683
Investeringstillskott 
Dagvattentrumma Tyringe 71
Investeringstillskott 
Trumöga Flexilast Hässleholm 92
Totalt Hässleholms kommun 27 735

Övriga:
Investeringstillskott Svenska Kraftnät 3 051
Investeringstillskott Brinova 2 004
Investeringstillskott Lödkolven 3 99
Investeringstillskott Hässleholm Miljö 89
Totalt övriga 5 243

Totalt investeringstillskott 32 978

Not 22 Fordringar och skulder hos koncernföretag
I posten fordringar hos koncernföretag ingår fordringar på Hässleholms 
Kommun med netto 6 546 kr (5 370) tkr.

I posten skulder till koncernföretag ingår skulder till Hässleholms Kommun 
med 0 kr (1 587) tkr.

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2018
Upplupna löner och semesterlöner 3 935
Upplupna sociala avgifter 1 569
Upplupna räntekostnader 1 130
Övriga upplupna kostnader  24 314
 30 948

Moderbolaget 2018 2017
Upplupna löner 339 754 
Upplupna semesterlöner 2 234 2 066 
Upplupna sociala avgifter 1 569 1 516 
Upplupna räntekostnader 822 1 372 
Upplupna kostnader lager 3 359 3 910 
Övriga upplupna kostnader Fjärrvärme 10 032 9 389 
Övriga upplupna kostnader Renhållning 6 050 6 377 
 24 405 25 384 

NOTER



50

UNDERSKRIFTER

Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Koncernen
Bolagets behållning på kommunkoncernkontot har vid upprättandet av kas-
saflödesanalysen behandlats som likvida medel. Behållningen är 17 887 tkr 
på bokslutsdagen.

Justering för poster 
som inte ingår i kassaflödet  2018
Avskrivningar 57 380
Avsättningar deponier 2 521
Uttag ur återställningsfond -1 205
Övriga ej kassapåverkande poster -9 699
 48 997

Moderbolaget
Bolagets behållning på kommunkoncernkontot har vid upprättandet av kas-
saflödesanalysen behandlats som likvida medel. Behållningen är 25 146 (119 
418) tkr på bokslutsdagen.

Justering för poster som 
inte ingår i kassaflödet  2018 2017
Avskrivningar 57 380 56 868
Avsättningar deponier 2 521 2 459
Uttag ur återställningsfond -1 205 -1 362
Övriga ej kassapåverkande poster -569 -2 338
 58 127 55 627

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen 2018
För egna avsättningar och skulder
Bankgaranti Naturvårdsverket 1 250
 1 250

Eventualförpliktelser Inga 

Moderbolaget 2 018 2017
För egna avsättningar och skulder
Bankgaranti Naturvårdsverket 1 250 1 250
 1 250 1 250

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 26 Händelser efter balansdagen

Koncernen
Inga händelser av stor betydelse har inträffat efter balansdagen.

Moderbolaget
Inga händelser av stor betydelse har inträffat efter balansdagen.

Not 27 Förslag till vinstdisposition

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel  12 430 202
Årets resultat  3 810 383  
  16 240 585
Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att till aktieägare utdelas  3 000 000
i ny räkning överförs  13 240 585
  16 240 585
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas 

årsstämman den 18 mars 2019 för fastställelse.

Hässleholm den 25 februari 2019

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 25 februari 2018

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 februari 2018

Mattias Johansson

Huvudansvarig revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
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REVISIONSBERÄTTELSE

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

Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen för Hässleholm Miljö AB för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-

ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 

och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 

och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-

redovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-

en och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund.för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-

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

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 och koncernredovisningen upprättas och att 

de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 

och verkställande direktören ansvarar även för den interna kon-

troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-

ning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 

av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan på-

verka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda an-

tagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 

dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att lik-

videra bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 

realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar

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

årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet innehåll-

er väsentliga felaktigheter, 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 fel-

aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 

av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 

koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsre-

dovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspek-

tionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

REVISIONSBERÄTTELSE



Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-

en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande di-

rektörens förvaltning för Hässleholm Miljö AB för år 2018 samt av 

förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-

get i förvaltnings berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund får 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 moderbolaget och koncernen 

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yr-

kesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisions bevis 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 och koncernens 

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av mo-

derbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska si-

tuation, 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 en-

ligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 

åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgö-

ras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 

ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions bevis för 

att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 

avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-

dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 

är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvalt-

ningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisors-

inspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 

revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 25 februari 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Mattias Johansson

Autkoriserad revisor
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Vi brinner för en 
hållbar framtid
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Följ vårt arbete på sociala medier
Hässleholm Miljö ABhassleholmmiljo
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Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som 

helt ägs av Hässleholms kommun. Vi producerar och levererar 

fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och  

återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter.


