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Årets resultat

HänDElsEr unDEr årEt
År 2012 var ett händelserikt år för 
Hässleholm Teknik AB (HTAB). Ett 
avtal tecknades i juni med Hässle-
holms kommun och en eko-nomisk 
överenskommelse är gjord. Vi har 
dels genom denna överenskom-
melse och dels genom bespa-ring-
såtgärder skapat förutsättningar för 
ett positivt resultat 2012. 
HTAB har på uppdrag av kommunen 
genomfört en måltidsutredning i två 
etapper och inväntar vidare beslut i 
ärendet. Vi fick även i slutet på året 
ett uppdrag att utföra en huvud-
studie av bildandet av en fordonsen-

Nettoomsättning, tkr

Resultat efter finansiella poster, tkr

Balansomslutning, tkr

Antal anställda, st

Soliditet, %

Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

128 009

3 477

32 428

202

18,1

11,2

2012
117 858

-2 717

27 602

202

9,5

neg

2011

”Vi ska vara ett marknadsledande företag inom vår bransch där service och 
miljömedvetenhet är utmärkande för vårt varumärke och vi ska vara en attrak-
tiv arbetsgivare genom delaktiga medarbetare som ständigt strävar framåt”

vision

het i HTAB:s regi. 
Vi har fortsatt driva vårt ledarutveck-
lingsprogram och det omfattar nu 
även biträdande arbetsledare - 
”Vi har bara en utmaning, en ledarut-
maning”.  Vårt goda resultat av den-
na utvecklingsprocess har bidragit 
till att andra verksamheter i kom-
munen startat upp motsvarande 
program. Vi har även marknadsfört 
oss och vårt arbete i Mångfaldspro-
jekt i Hässleholms kommun och i 
Kommunförbundet Skåne. 
Förändringsmöte 3 för all personal 

är slutförd och vi genomför arbets-
platsträffar kontinuerligt med samt-
liga arbetsgrupper och har nu en 
acceptabel dokumentation kring 
detta. Ett av syftena med såväl 
förändringsmöten som ledarutveck-
ling är att öka delaktigheten från 
våra anställda. Vi arbetar för att alla 
anställda skall ha så stort eget ansvar 
som möjligt.
Vi har följt upp den utvecklingsenkät 
som personal medverkade till 2011 
med handlingsplaner och åtgärder 
med bra resultat. 
Som en följd av avtalet vi har tecknat 
med kommunen har vi arbetat med 
att öka och dokumentera vår kvalité 
genom till exempel egenkontroller, 
egenbesiktningar, beställarmöten 
mm. Arbetet har inneburit väsent-
liga skillnader i kontroll och upp-
följning av verksamheten för både 
HTAB samt vår beställare.
Under året har vi implementerat ett 
nytt lönesystem. Fördelarna med ett 
eget system är att vi får ett helhets-
grepp och snabbare kan tillgodose 
oss med de rapporter mm vi be-
höver i vårt uppföljningsarbete. 

FlerÅrsjämFörelse 
(bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag)

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

59,1 neg

HäNdElSER UNdER ÅRET

vision

•  Årets intäkter uppgick till 128 mkr (118)

• Årets kostnader uppgick till 124 mkr (120)

• Årets vinst uppgick till 3,3 mkr (- 2,3)

      Förra årets siffror inom parentes

60 151

560

35 916

206

5,3

1,8

2010

neg

(6 mån)
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Vd HAR oRdET

Allt som inte är er kärnverksamhet är vår, 
vi är ett serviceföretag med kundfokus."

"
olA RIChARd, Vd

fokus på ledarskap
gEr EkonoMiska
resultat

Hässleholm Teknik AB bildades den 
1 juli 2010 med syftet att skapa en 
kostnadseffektiv organisation.

7

Till sommaren så har det gått tre år sedan 
Hässleholm Teknik AB bildades och när 
jag nu tittar tillbaka på 2012 så kan jag 
konstatera att vi har kommit väldigt långt 
i vår utveckling och till stora delar nått de 
mål som är satta.

Att förändra en verksamhet tar lång tid, 
det handlar i förlängningen om att det är 
individer som skall förändra sitt förhåll-
ningssätt och sina attityder, det är ju de at-
titydernas uttryck som skapar vår kultur i 
Hässleholm Teknik AB.  Vår utmaning var 
från början stor, det handlade om en kul-
turrevolution och att förändra delar av kul-
turen från grunden. Vi har kommit långt.

Vi har under 2012 fortsatt att arbeta myck-
et med att förändra kulturen, bland annat 
genom att vi har fortsatt vårt ledarutveck-
lingsprogram. Vi har utvecklat det ytterli- 
gare och det finns nu även biträdande 
arbetsledare som även de är inne i ett 
pågående ledarutvecklingsprogram.

Jag vet att våra biträdande arbetsledare 
redan börjat tillföra mycket både avseende 
att förändra kulturen men även för att öka 
kvalitén mot våra anställda, bland annat 
i form av ökad kvalité i vår information, 
bättre arbetsplatsträffar och även en ökad 
delaktighet från våra medarbetare.
Våra biträdande arbetsledare skapar också 

en ökad trygghet i vår organisation, för 
det innebär att det finns någon som snabbt 
går in och tar ansvaret när chefen eller ar-
betsledaren är borta, vilket innebär att vi 
kan fortsätta och lösa vårt uppdrag. Samt-
liga biträdande arbetsledare kommer från 
vår egen verksamhet och är individer som 
sökte utveckling och det gläder mig att vi 
kunde erbjuda det.

Vi har fortsatt vårt arbete med att öka och 
skapa delaktigheten från våra anställda, vi 
har genomfört förändringsmöte 3 med all 
personal i bolaget för att just stärka delak-
tigheten.

Vi hade fram till mitten av juni 2012 inget 
avtal eller ekonomisk överenskommelse 
med Hässleholms kommun, det var en stor 
osäkerhetsfaktor för oss och den ledde till 
att vi i början av maj tog beslut om att 
genomföra ett antal besparingsåtgärder. 
Åtgärderna bestod bland annat i att inte 
ersätta vissa avgångar och minska tiden för 
säsongsanställda, följden blev också att vi 
fick flytta personal till andra geografiska 
område.

Dessa åtgärder berörde samtliga affärsom-
råden, vår förmåga att hantera förändrin-
gar sattes på prov. Jag kan konstatera att vi 
behöver träna mer på att hantera den typen 
av förändringar, i slutändan så är dock re-

sultatet av besparingarna det viktigaste och 
vi nådde det resultat vi satt upp.

En av utmaningarna under 2012 var att 
återställa vårt aktiekapital och visa lön-
samhet. Vi ser nu tydligt att besparingsåt-
gärderna var nödvändiga för trots att vi 
lyckades omförhandla avtalet och hitta 
en ekonomisk överenskommelse så hade 
vi inte varit i närheten av det ekonomiska 
resultat som vi lyckades med under 2012.

Vi har startat upp ett omfattande kvalitéts-
arbete för att säkerställa och kunna visa 
att vi levererar rätt kvalité enligt det avtal 
vi tecknat med Hässleholms kommun. 
Konkret så handlar det till exempel om att 
utföra egenkontroller, besiktningar och inte 
minst att skapa fungerande dokumentation 
och spårbarhet kring de åtgärder som vi 
utför med anledning av vårt uppdrag. Vi 
har kommit en bit på vägen men har en del 
kvar att arbeta med.

Mycket av det vi arbetat med under 2012 
kan ju tyckas vara ”interna processer” men 
i förlängningen så syftar allt till att vi skall 
tillföra skattebetalarna ”mer för pengarna” 
och att våra kunder skall bli mer nöjda 
med de tjänster vi levererar till dem. Vårt 
mål är att vara ett marknadsmässigt bolag 
som är konkurrenskraftigt avseende pris, 
service och kvalité.

ola richard
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VERKSAMHETER

verksamhets-
områden kundservice

Den som har frågor eller 
funderingar är alltid 
hjärtligt välkommen att 
ringa vår kundservice. 

• KUNdSERVicE
• SERVicE ocH AdMiNiSTRATioN
• FASTigHET
• loKAlVÅRd
• dRiFT ocH ANläggNiNg
• TExTilTVäTTEN
• KoNFERENScENTER 
  HäSSlEHolMSgÅRdEN

VERKSAMHETER

service och administra-
tion
Oss tar man kontakt med 
för att få svar på frågor om 
ekonomi, uppföljning med 
mera. 

CAmIllA AdEmI
kundservice

EVA SVEnSSon
Ekonomichef

LokaLvård
Vi utför daglig städning, 
bygg- och flyttstädning samt 
extrastädning. Utöver det 
hjälper vi till med bland 
annat storstädning och 
fönsterputsning. Den som 
behöver hjälp ringer våra 
gruppledare angående prob-
lem med lokalvård, så hittar 
vi en bra lösning!

EVA klAnG
Affärsområdeschef

Fastighet
Det huvudsakliga arbet-
sområdet är skötsel och 
drift av fastigheter. Utöver 
det utför vi även tjänster 
som att hjälpa till med flyt-
ten, köra minibuss/budbil,  
sanera klotter, utföra elin-
stallationer och röja skog.

ChRISTIAn EdwARdSSon

Affärsområdeschef

driFt och anLäggning
Drift och anläggning är 
proffs på grönyteskötsel, 
lekplatser och stenarbeten. 
Vi jobbar också med allt 
inom gatumiljö, som väg-
service med skyltning och 
avstängning. Borttransport 
till tippen i samband med 
förrådsrensning är en lätt 
match. Vi har bra maskiner 
till att sopa hårdgjorda ytor.

ChRISTER bERGElIn

Affärsområdeschef

textiLtvätten
Vi tvättar efter kundens 
behov – allt utom mattor. 
Vi tvättar gardiner, kläder 
bland annat till Restaurang-
skolan, handdukar, lakan, 
dukar, arbetskläder med 
mera. Vi ombesörjer även
hämtning och lämning av 
tvätten.

Vi på Hässleholmsgården 
kan hjälpa till med det mes-
ta inom konferens. Hos oss 
bokar men för årets Kick-off 
eller en förvaltningsträff. Vi 
erbjuder även picknickkor-

verksamheter

konFerenscenter hässLehoLmsgården
gar och tilltugg om Ni ska 
ut i det fria. Ring oss och 
berätta om era önskemål
så ska vi göra vårt bästa för 
att överträffa dem.
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fÖrValTNINGs
BErättElsE 2012
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FÖRVAlTNiNgSBERäTTElSE

förvaltningsBErÄttElsE

InFoRmATIon om VERkSAm-
hETEn
Hässleholm Teknik AB (HTAB) bil-
dades 2010-01-14 men startade sin 
verksamhet 2010-07-01. Verksam-
heten omfattar efter beställning från 
Hässleholms kommun, skötsel av 
kommunens gator och vägar, skötsel 
av, driften, och det löpande underhål-
let av kommunens lokaler, fastigheter, 
parker, lekplatser och grönytor. Bolag-
et utför även tjänster inom lokalvård. 
Samarbetet mellan kommunen och 
bolaget  ska regleras genom avtal och 
det är  genom dessa avtal som kvalitén 
styrs på det arbete bolaget ska utföra, 
delar av avtalet är ännu inte färdig-
förhandlade. I bolagets ansvar ligger 
att underhålla det totala gatunätet om 
400 km och gång- och cykelbanenätet 
95 km. Det totala fastighetsbeståndet 
som bolaget ansvarar för utgörs av 
cirka 320 000kvm. 

äGARFÖRhållAndEn
Hässleholm Teknik AB är ett helägt 
dotterbolag till Hässleholms Kommun.

AFFäRSIdé
Bolaget har till föremål för sin verksam-
het att till Hässleholms kommun eller, i 
mindre omfattning, till av kommunens 
helägda aktiebolag, leverera stöd och 
service i form av vaktmästerifunktion-
er, fastighetsskötsel, fordonshantering, 
transporter, städfunktion och under-
håll av gator, vägar och parker samt 
därmed förenlig verksamhet.

ändAmål mEd bolAGETS 
VERkSAmhET
Hässleholm Tekniks ändamål är att 
enligt överenskommelse med Hässle-
holms kommun med optimalt resur-
sutnyttjande och med leveranssäkerhet 
svara för den form av stöd och service 
som framgår av affärsidén och som ti-
digare utförts av kommunen. Bolaget 
ska vara kommunens instrument för 
att verkställa kommunens uppställda 
mål inom bolagets verksamhetsom-
råde.

FInAnSIERInG
Utnyttjandegraden av koncernkon-
tot är 13% av en beviljad kredit om 
30 mkr per 2012-12-31. Hässleholm 
Teknik har under största delen av året 
utnyttjat delar av krediten på kon-
cernkontot. Detta beror till största del-
en på att en stor mängd fakturor som 
betalas av HTAB och sedan vidarefak-
tureras till Hässleholms kommun. Den 
totala upplåningen i bank uppgår till 
0 kr.

FRAmTIdA uTVECklInG
Hässleholm Teknik kommer un-
der 2013 att fortsätta att utveckla 
verksamheten inom samtliga affär-
sområden. Arbetet syftar till att vi ska 
vara konkurrenskraftiga avseende pris, 
service och kvalité. 2013 kommer att 
vara ett år med fokus på kvalité och 
vi kommer noggrant följa upp att vi 
levererar rätt kvalité till våra kunder. 
För att mäta kundernas nöjdhet kom

mer vi att genomföra en kundenkät. 
Vi kommer även att mäta våra medar-
betares nöjdhet. 
HTAB har fått i uppdrag av kommun-
styrelsen att senast den 31 maj redovisa 
en huvudstudie angående bildandet av 
en kommungemensam fordonsenhet i 
HTAB: s regi. Huvudstudien ska göras 
i nära samarbete med berörda förvalt-
ningar och redogöra för organisation, 
riktlinjer, rutiner och prissättning.

åRETS RESulTAT
Årets resultat visar på ett överskott på 
3 265 964 kr. 
Det positiva resultatet beror på att ett 
avtal har tecknats med kommunen 
och en ekonomisk överenskommelse 
är gjord. Ersättningen för uppdrag-
et har ökats till en nivå som täcker 
kostnaderna och detta tillsammans 
med besparingsåtgärder har skapat 
förutsättningar för ett positivt resultat 
2012. HTAB har under året arbetat 
mycket aktivt för att återställa det 
egna kapitalet.

FÖRSlAG TIll VInSTdISpoSI-
TIon
Styrelsen föreslår att den balanse-
rade vinsten 883 845 kr överförs i ny 
räkning.

12 1313
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uppdRAGET
Administrationen är en stödfunktion 
mot VD och övriga chefer inom Hässle-
holm Teknik. I avdelningen ingår kom-
petenser inom lön och ekonomi. Vi 
har under 2012 implementerat ett nytt 
lönesystem vilket har varit ett stort ar-
bete som kommer att fortsätta en bit 
in på det nya året. Vi arbetar ständigt 
med att utveckla och kvalitetssäkra de 
beslutsunderlag som vi levererar till 
ledningsgrupp och övriga chefer. 
Serviceavdelningen har inriktningen 
mot tjänster som kundservice, kon-
ferensservice i Hässleholmsgården 
och Ebensersalen. Även viss del for-
donshantering ingår i uppdraget. Ser-
viceavdelningen hanterar även IT, tele-
foni, inköp av kontorsmaterial mm.

pERSonAl
Affärsområdet har 6 anställda eko-
nomichef, redovisningsekonom, per-
sonal- och lönehandläggare, två ekono-
miassistenter och kundserviceansvarig. 
Vi har under året satsat på att stärka 
gruppen genom en utvecklingsprocess 
där vi arbetar med både individen och 
gruppen.
Vi lägger stor vikt på att förbättra 
kommunikationen inom och utanför 
gruppen. Rutiner ses över och förän-
dras eller förbättras. Kompetensut-
veckling sker utifrån tydliga arbets-
beskrivningar och kompetensplaner. 
Som ett led att öka delaktigheten, ar-
betar personalen efter eget framtagna 
arbetstidsmodeller vilket har fallit ut 
positivt.

FRAmTId
Affärsområdet har stora utveck-
lingsmöjligheter inför framtiden. 
Hässleholm Teknik har fått i uppdrag 
att redovisa en huvudstudie angående 
bildandet av en fordonsenhet. For-
donsenheten kommer att ingå i ser-
viceavdelningen och kommer att bli 
en utmaning. Behovet av en utvecklad 
felanmälan har också diskuterats och 
ett eventuellt övertagande av måltids-
verksamheten i Hässleholms kommun 
innebär en utökad administration där 
även kompetenser som upphandling 
mm kommer att ingå.
Vi kommer även att se över möjlighet-
en till att byta ekonomisystem eller 
omarbeta befi ntligt till att bli mer bo-
lagsanpassat.

uppdRAGET
Affärsområdet utför lokalvård på upp-
drag av Tekniska avdelningen i kom-
munens alla skolor, förskolor, admin-
istrativa lokaler och vissa äldreboende. 
Totalt ca 207 000 m2.
Vi är uppdelade i olika område; Hässle-
holm, Vinslöv, Sösdala, Bjärnum/Vitt-
sjö, Hästveda och Tyringe.
I vårt uppdrag ingår det att vi ska 
utföra lokalvård enligt beställning 
från TA och all städning ska ske med 
miljövänliga metoder. Vi utför även ex-
tra städningar som fl ytt- och byggstäd-
ning som beställs av TA och andra för-
valtningar inom kommunen. 
Inom affärsområdet fi nns även en tex-
tiltvätt belägen på Enhörningsvägen 
i Hässleholm. Där tvättar vi allt vårt 
eget material som städmoppar och 
städdukar. Det går åt ca 4 000 städ-
klara moppar och lika många städdu-
kar per dag. 

pERSonAl
Vi är ca 110 anställda inom affärsom-
rådet, 7 män och resten kvinnor. Vår 
personal kommer från ca femton olika 
länder och att arbeta med denna mång-
fald är viktigt för oss då den ger oss 
både styrka och nya erfarenheter. Per-
sonalen är placerad i de olika grupper 
som nämns ovan och varje område har 
en arbetsledare som tillsammans med 
gruppen ansvarar för verksamheten 
inom sitt område. Personalen är utbil-
dad i att köra och underhålla maskiner 
som storleksmässigt är anpassade för 
både små förskolor och stora sporthal-
lar. 
Under 2012 har vi satsat på friskvård. 
Hälsoinspiratörerna drog igång 
stegtävlingar, promenader och prova 
på projekt som styrketräning osv. 

FRAmTId
Vårt mål inför 2013 är att utveckla och 
effektivisera verksamheten så att vår 
ekonomi kommer i balans. Vi kom-
mer dessutom att lägga stor vikt på att 
utbilda personalen i att använda rätt 
kemikalier och att de arbetar med rätt 
ergonomi.

SERVicE & AdMiNiSTRATioN loKAlVÅRd

1514

lokalVårD

affÄrsOMrÅDEn

sErViCE oCH aDMinistration
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FASTigHET/dRiFT & ANlägg.
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uppdRAGET
Vårt uppdrag innebär att vi som entre-
prenör ska se till att driften av samtliga 
fastigheter som ägs av Hässleholms 
kommun är så effektiv som möjligt. 
I kommunens kransorter ansvarar vi 
även för skötsel av parker och övrig 
mark som är kommunens. 
I vår målsättning fi nns några av våra 
absoluta kärnpunkter. Frågor som 
”ansvar långt ut i organisationen” 
och delaktighet leder fram till ett ans-
varstagande som börjar hos den enskil-
de medarbetaren och genomsyrar det 
vi gör. En av våra viktigaste drivkrafter 
är att det totalt sett ska bli billigare för 
Hässleholms kommun att anlita vårt 
affärsområde som entreprenör. Kan vi 
inte leverera önskad tjänst till rätt pris 
ska vi inte heller utföra den.

pERSonAl
Vi är cirka 75 medarbetare fördelade 
på arbetsgrupper i Hässleholm (inklu-
sive Österås idrottsplatsområde), Vin-
slöv, Sösdala, Bjärnum/Vittsjö, Häst-
veda och Tyringe.
Förutom ovanstående har vi även en 
servicegrupp, utgående från Hässle-
holm, som förutom deltagande i den 
dagliga driften ansvarar för samtliga 
fastigheters akuta drift/underhåll un-
der kvällar och helger.
Våra medarbetare är alltid nära sin 
viktigaste kund, ofta fi nns många års 
erfarenhet av just den ortens/det ob-
jektets unika förutsättningar vilket 
gör att kvaliteten på leveransen ligger 
på en hög nivå. Fortlöpande arbetar 
vi med att utveckla inte bara våra me-
darbetare utan även den maskinpark 
som krävs för att lösa uppdraget. Äl-

dre maskiner omsätts och nya med 
miljöeffektiva motorer ersätter. Detta 
innebär att vi ständigt utvecklas i takt 
med omvärlden och tar höjd för fram-
tida behov.
FRAmTId
Under 2013 ska vi fortsätta att ut-
vecklas, t.ex. genom att vårt arbete 
med metodbeskrivningar kommer att 
inledas. Vårt mål är att våra kunder 
ännu tydligare ska veta vad man kan 
förvänta sig. 
Alla inom affärsområde fastighet ar-
betar mot att vi även fortsättningsvis 
ska vara det självklara valet när det 
kommer till effektiv drift av Hässle-
holm kommuns fastighetsbestånd som 
omfattar ca 320 000 m2.

uppdRAGET
Affärsområdet Drift och Anläggning 
ansvarar för drift och underhåll av 
kommunens vägnät, parker, lekplat-
ser och grönytor. Under 2012 har af-
färsområdet genomfört  effektiviserin-
gar  med ändrade rutiner och förnyad 
maskinpark. De nya maskinerna är 
lämpliga för olika ändamål och har 
möjliggjort att vi istället för att anlita 
externa entreprenörer haft möjlighet 
att göra mer arbeten i egen regi. Perso-
nalen har tagit ett stort ansvar genom 
att ta emot förändringarna på ett posi-
tivt sätt och engagerat sig i att leverera 
ett bra resultat. 
Vid sidan av det löpande arbetet 
har olika projekt genomförts under 
året som bl. a byte av lekredskap på 
5 parklekplatser, utbyte av ett antal 

lekredskap på skolor och förskolor 
och uppsättning av gymredskap till Se-
niorslingan. 
Anläggningsavdelningen har under 
året utfört många ÄTA (ändrings och 
tilläggsarbeten) som inte ingår i det 
kontrakterade uppdraget. Dessa ar-
beten har bidragit till att affärsområ-
det visar ett positivt resultat för första 
gången sedan bolaget bildades.

pERSonAl
Affärsområdet har 22 anställda varav 
6 är säsongsanställda.  Vi har kontinu-
erliga, dokumenterade arbetsplatsträf-
far där all personal deltar. Som ett led 
i vårt arbete med att personalen ska 
känna sig delaktiga i arbetet har sam-
tliga deltagit i förändringsmöte 3. Vi 

har under året genomfört utbildningar 
som Natur- och kulturmiljövård för 
skogsarbeten, truckutbildning, säker-
het på väg samt utbildat tre personer 
för att kunna brandskyddsbesiktiga 
våra fordon själva.

FRAmTId
De nya maskinerna som införskaffats 
under 2012 möjliggör att vi kan utföra 
våra åtagande till Tekniska avdelnin-
gen med större effektivitet, bättre ar-
betsmiljö och mindre miljöpåverkan. 
Tankar inför 2013 är en förhoppning 
om ytterligare utbyte av en fortsatt 
föråldrad maskinpark och att vi kan 
frigöra mer tid till ÄTA.

fastigHEt

Drift oCH anläggning 
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belopp i Tkr not 2012 2011

1918

belopp i Tkr not 2012 2011

rEsultaträkning Balansräkning

TIllGånGAR

AnläGGnInGSTIllGånGAR
Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar               8              9 580              6 426 

inventarier, verktyg och installationer               9              1 158              1 574 
  
Summa anläggningstillgångar             10 738              8 000
               10 738              8 000

omSäTTnInGSTIllGånGAR
Varulager mm.

Råvaror och förnödenheter                101                 103 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar             117                  394

Fordringar hos koncernföretag              14 158           15 203

Övriga kortfristiga fordringar                      31                 188

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter             10              7 283              3 714 
        
            21 589          19 499

Summa omsättningstillgångar             21 690           19 602

SummA TIllGånGAR             32 428           27 602
     

belopp i Tkr not 2012 2011

Nettoomsättning         2, 3            126 177           117 273

Övriga rörelseintäkter                       1 832                   585

	           128 009          117 858

Rörelsens kostnader 	                                 
Råvaror och förnödenheter             -24 914            -20 795

Övriga externa kostnader	 																													3, 4, 5           -12 133            -13 885
 
Personalkostnader               6           -85 244            -84 113
  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar              -1 884                -1 610

Övriga rörelseostnader                   -208                     -

Summa rörelsens kostnader        -124 383          -120 403

RÖRElSERESulTAT           3 626                -2 545

Resultat från finansiella poster          

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                      11 2

Räntekostnader och liknande resultatposter                 -160                   -174

Summa resultat från finansiella poster            -149                   -172

RESulTAT EFTER FInAnSIEllA poSTER              3 477              -2 717

Skatt på årets resultat          7                  -211                   424  

åRETS RESulTAT                3 266               -2 293
   
  

2012-12-31 2011-12-312012-12-31 2011-12-31

EGET kApITAl oCh SkuldER

EGET kApITAl
Bundet eget kapital

Aktiekapital                    5 000            5 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust                -2 382                 -89

Årets resultat                  3 266            -2 293

                       884           -2 382
           
Summa eget kapital             11               5 884            2 618

Kortfristiga skulder

Koncernkonto             12                4 018            3 174

leverantörsskulder                   2 525            3 862

Aktuella skatteskulder                           1                 -

Övriga kortfristiga skulder                  4 786            3 995

Upplupna kostnader och förutbetalda inäkter           13             15 214          13 953

Summa kortfristiga skulder               26 544          24 984

Summa eget kapital och skulder            32 428          27 602

Ställda säkerheter                     inga              inga

Ansvarsförbindelser                     inga              inga

belopp i Tkr 2012 2011

kassaflöDEsanalys

dEn lÖpAndE VERkSAmhETEn

Rörelseresultat före finansiella poster          3 626          -2 545

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm        1 884           1 610

Realisationsvinst/förlust             -524             -177

Erhållen ränta                 11                   2

Erlagd ränta              -160                   -174

Betald inkomstskatt                -33             -204 

            4 804          -1 488

Ökning/minskning varulager                  2             -103  

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar        -2 268             8 254

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder        1 559          -8 331

kassaflöde från den löpande verksamheten     4 097       -1 668

InVESTERInGSVERkSAmhETEn

investeringar i materiella anläggningstillgångar        -4 903          -1 834

Sålda materiella anläggningstillgångar            806               742

kassaflöde från investeringsverksamheten    -4 097       -1 092

FInAnSIERInGSVERkSAmhETEn

Nyemission               -           3 000

Amortering av skuld              -             -240

kassaflöde från finansieringsverksamheten          0        2 760

Årets kassaflöde              0              0

likvida medel vid årets slut             0              0
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NoTER

3. InkÖp oCh FÖRS. mEllAn konCERnFÖRETAG

Andel av årets totala inköp som skett från               
andra bolag inom koncernen, (%)                     8,1               3,5

Andel av årets totala försäljning som skett till 
andra bolag inom koncernen, (%)                   1,2              1,1

Andel av årets totala inköp som skett från 
Hässleholms kommun, (%)                   6,6              3,3

Andel av årets totala försäljning som skett till 
Hässleholms kommun, (%)                 96,7            98,5

2012 2011

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

4. ERSäTTnInG TIll REVISoRERnA

Revision                      78               74

Övriga tjänster                     36               60

Summa                   114            134

2012 2011
Ernst & Young

5. opERATIonEllA lEASInGAVTAl

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år              504            1 210

                  504            1 210

2012 2011

nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, av-
seende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig 
enligt följande:

6. pERSonAl

Kvinnor                  110               110

Män                     92                 92

Totalt                  202               202

löner och ersättningar till styrelsen och 
verkställande direktören                 957               931

löner och ersättningar till övriga anställda         59 520         59 445
 
            60 477        60 376

Pensionskostnader till Vd                   91                 58
Pensionskostnader till övriga anställda            3 515           3 015
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal                                 19 218         19 186

Totalt            83 301        82 635

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor                       1                    1
Män                       6                    6

Antal personal i ledande befattning på balansdagen
  
Kvinnor                       2                    2
Män                       3                    3

Totalt                     12                  12

Total sjukfrånvaro %                   5,9                4,3
- långtidssjukfrånvaro * %                25,5              21,6
- sjukfrånvaro för män %                   2,9                 4,1
- sjukfrånvaro för kvinnor %                  8,4                 4,4
- anställda - 29 år %                   4,3                 2,2
- anställda 30 - 49 år %                   4,3                 4,1
- anställda 50 år -%                   7,5                 4,6
 
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller 
mer.

Avtal om avgångsvederlag med Vd föreligger. Vid uppsägning från bolagets sida är Vd 
utöver lön under uppsägningstiden (6 månader) berättigad till lön och övriga anställn-
ingsförmåner under ytterligare 6 månader. 

2012 2011

medelantalet anställda

löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Sjukfrånvaro

Avgångsvederlag Vd

NoTER

notEr

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till ans-
kaffningsvärdet där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed.

InTäkTER
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som er-
hållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelar-
na kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vidarefakturering avser 
leverantörskostnader som utan påslag faktureras vidare till 
kommunen.

InkomSTSkATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall be-
talas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar av-
seende tidigare års aktuella skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till 
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skatte-
satser som är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträknin-
gen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital, redovisas mot eget kapital.

mATERIEllA AnläGGnInGSTIllGånGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar 
av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar till-
gångens redovisade värde. Utgifter för reparation och un-
derhåll redovisas som kostnader. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar 5-10 år
Inventarier, verktyg och installationer               3,3-5 år

VARulAGER
Varulagret värderas enligt lägsta värdet princip och först 
in/först ut (FIFO-metoden). Detta innebär att varulagret 
tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-
metoden och verkligt värde.

lEASInGAVTAl
Leasingavtalen redovisas enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redo-
visas som operationella leasingavtal. Det innebär att leas-
ingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över 
leasingperioden.

nYCkElTAlSdEFInITIonER
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för up-
pskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till ba-
lansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital 
och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

1. REdoVISnInGS- oCh VäRdERInGSpRInCIpER

20

2. InTäkTERnAS FÖRdElnInG

Fast ersättning från kommunen            78 760        75 919 

Ersättning för utfört arbete             24 908         23 377

Vidarefakturering              22 509         17 977

Summa          126 177       117 273 

2012 2011
I nettoomsättningen ingår intäkter från:

21



22 23

Aktiekapital   2 000 -2 382      -                        -382
Nyemission 30 000 aktier 3 000    -      -     3 000
Årets resultat      -    - 3 266     3 266
Eget kapital 2012-12-31  5 000 -2 382 3 266     5 884
    
Aktiekapitalet består av 50 000 aktier.    
                     

NoTER

7. SkATT på åRETS RESulTAT

Aktuell skatt för året                     -211                 424

Summa                     -211                  424

2012 2011

8. mASkInER AndRA TEknISkA AnläGGnInGAR

ingående ackumulerat anskaffningsvärde                 7 831              6 703
Nyanskaffningar                  4 775               1 834
Avyttringar                     -425                 -706
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden              12 181              7 831
  
ingående ackumulerade avskrivningar               -1 404                -507
Avyttringar                       143                  165
Årets avskrivningar                 -1 340             -1 062
Utgående ackumulerade avskrivningar               -2 601            -1 404
    
Bokfört värde                  9 580              6 426

2012 2011

9. InVEnTARIER, VERkTYG oCh InSTAllATIonER

ingående anskaffningsvärde                 2 389               2 421
Nyanskaffningar                                                                                            128                  -
Avyttringar                                                                                                                       -                     -32
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                                       2 517              2 389
  
ingående ackumulerade avskrivningar                                          -815                -275
Avyttringar                                                                                                                        -                        8
Årets avskrivningar                                                                                          -544                -548
Utgående ackumulerade avskrivningar                                      -1 359                -815
  
Utgående restvärde enligt plan                                                                1 158              1 574

2012 2011

10. FÖRuTbET. koST. oCh upplupnA InTäkTER

Upplupna intäkter                   6 717              3 176
Förutbetalda kostnader                                                                                            566                  538
                                                                                                                7 283              3 714

2012 2011

11. FÖRändRInG AV EGET kApITAl

Aktie
kapital

An-
samlad 
förlust

Årets 
resultat

S:a eget 
kapital

12. konCERnkREdIT

Beviljat belopp på koncernkredit uppgår till            30 000              30 000
  
Utnyttjad kredit uppgår till                                                             -4 018               -3 174

2012 2011

13. upplupnA koST. oCh FÖRuTbET. InTäkTER

Upplupna löner                 1 885                 1 727
Upplupna semesterlöner                                                              3 679                 3 490
Upplupna sociala avgifter                                                              5 627                 5 349
Övriga poster                                                                                      4 023                 3 387

Summa                                                                                                           15 214              13 953

2012 2011

23

årsrEDoVisningEns unDErtECknanDE

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2013-03-14 för fastställelse.

UNdERTEcKANdE

22
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Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hässleholm Teknik AB 
för räkenskapsåret 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upp-
rättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte i syfta att göra ett uttalande om effektiviteten i bo-
lagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen 
i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Hässleholms Teknik ABs finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och ba-
lansräkningen.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning för Hässleholms Teknik 
AB för 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsor-
dningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk-
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

REViSioNSBERäTTElSE

rEVisionsBErättElsE

RAppoRT om åRSREdoVISnInGEn

Till årsstämman i Hässleholms Teknik AB, org.nr. 556799-2275

RAppoRT om AndRA kRAV EnlIGT lAGAR oCh FÖRFATTnInGAR

25

bland sjöar och stränder

granskningsraPPort för år 2012
Till årsstämman i Hässleholms Teknik AB. Org.nr. 556799-2275

Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2012.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning har utgått från ägarens fattade beslut och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de 
ramar som bolagsordningen anger.

Vi anser att granskningen ger oss rimlig grund att bedöma att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Hässleholm den 28 februari 2013

Av fullmäktige i Hässleholms kommun utsedda lekmannarevisorer

gRANSKNiNgSRAPPoRT

Hässleholm Teknik AB  Lekmannarevisorerna
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HässlEHolM tEknik aB • styrElsE

päR pAlmGREn

ARnE dAhlSTRÖm

JAn nIlSSon

ToRSTEn nIlSSon

CARInA wESTERlund

lEnnART nIlSSon

ordförande

Vice ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot
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bEnnY pETERSSon

Styrelseledamot

HässlEHolM tEknik aB • lEDning

olA RIChARd

Verkställande direktör

EVA SVEnSSon

Ekonomichef

Affärsområdeschef, fastighet

EVA klAnG

Affärsområdeschef, lokalvård

ChRISTIAn EdwARdSSon
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Affärsområdeschef, drift o anläggn.

ChRISTER bERGElIn
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häSSlEholm TEknIk Ab
Norra Kringelvägen 42
281 41 Hässleholm 
www.hassleholm.se/htab 


