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OM DELÅRSRAPPORTEN

Inledning 

I det första avsnittet beskrivs först delårsrapportens struktur. 

Förvaltningsberättelse 

Det andra avsnittet innehåller en förenklad förvaltningsberättelse som enligt 
13 kap i LKBR (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) 
ska upprättas i delårsrapporten. RKR R 17 (Rådet för kommunal redovisning) 
normerar vidare hur delårsrapporten ska se ut. 
 Den förenklade förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 
och tydlig bild av Kristianstads kommuns verksamhet under de första åtta 
månaderna av räkenskapsåret samt en bedömning om hur verksamheten 
förväntas utvecklas de resterande fyra månaderna för 2022. I förvaltningsbe-
rättelsen i årsredovisningen är utgångspunkten hela den kommunala verk-
samheten, oberoende av organisationsform. Med hänsyn till krav på snabb 
information och med beaktande av kostnadsaspekter samt för att undvika 
upprepning av tidigare lämnad information väljer Kristianstads kommun att 
i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sina 
delårsrapporter.

Räkenskaper 

Avsnitt tre redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens verksamhet 
(resultaträkning),	verksamhetens	finansiering	(kassaflödesanalys)	och	den	
ekonomiska ställningen per 2022-08-31 (balansräkning). Dessutom åter-
finns	noter	som	ger	ytterligare	förklaringar	till	poster	som	återfinns	i	ovan	
uppräknade modeller. Därefter redovisas utfallet för drift- och investerings-
budgeten och till sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som använts, 
samt förklaringar av relevanta ekonomiska termer. Vad som ska presenteras 
i delårsrapporten regleras i 13 kap i LKBR (Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning) samt via Rådet för kommunal redovisning, RKR.

Verksamhetsberättelser 

I	det	fjärde	och	sista	avsnittet	beskrivs	kommunens	verksamhet	lite	mer	
utförligt sektorsvis. De tio sektorerna (Ledning & Styrning, Förvaltning och 
Tillsyn, Risk & Säkerhet, Barn & Utbildning, Vård & Omsorg, Arbete & Välfärd, 
Teknik & Infrastruktur, Kultur & Fritid, Planering & Samhällsbyggande, Miljö 
& Hälsa) beskriver sitt uppdrag, kommenterar årets händelser, redovisar 
måluppfyllelse i både text och styrkort, samt ger sin syn på framtida utveck-
ling. Även de kommunala bolagen kommenterar året på ett snarlikt, men mer 
förenklat sätt.

Om delårs
rapporten
Kristianstads kommuns 
delårsrapport avlämnas av 
kommunstyrelsen till kom-
munfullmäktige. Den vänder 
sig också till externa intres-
senter i form av medborgare, 
kreditgivare, leverantörer och 
andra offentliga myndigheter. 
Delårsrapporten produceras 
av kommunledningskontoret 
för kommunstyrelsen. 

De delar i delårsrapporten 
som är obligatoriska enligt lag 
är förvaltningsberättelsen och 
delar av räkenskaperna vilka 
därför hålls ihop med olika 
nyanser av blått. Övriga delar 
ramar in och beskriver vad 
som görs i de olika verksamhe-
terna och i bolagen.



Förvaltningsberättelse
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Skatte-
intäkter
57%

Generella
statsbidrag 24 %

Avgifter & 
ersättningar 8 %

Material, tjänster &
övriga verksamhets-

kostnader 31 %

Bidrag & 
transfereringar 4 %

Personal-
kostnader 60 %Avskrivningar, 

nedskrivningar 5 %

Bidrag 7 %

Hyror och arrenden 2 %
Övriga intäkter 2 %

Skatte-
intäkter
57%

Generella
statsbidrag 24 %

Avgifter & 
ersättningar 8 %

Material, tjänster &
övriga verksamhets-

kostnader 31 %

Bidrag & 
transfereringar 4 %

Personal-
kostnader 60 %Avskrivningar, 

nedskrivningar 5 %

Bidrag 7 %

Hyror och arrenden 2 %
Övriga intäkter 2 %

Var kommer pengarna ifrån?

Hur används pengarna?

Översikt över  
verksam hetens utveckling

Resultatet per sista augusti är 416,5 mkr 
för kommunen. Resultatet är högre än 
vid motsvarande period 2021 vilket be-
ror på att skatteintäkter och statsbidrag 
ökat med 284 mkr medan verksamhe-
tens nettokostnader ökat med 277 mkr.
Soliditeten – med hänsyn till totala 

pensionsförpliktelser – är 36 procent i 
kommunen. 
 Nivån på investeringarna är - liksom 
de senaste åren – fortsatt hög och den 
långfristiga låneskulden har därför ökat 
med 82 mkr i kommunen hittills under 
2022.  
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag

KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHET

Kommunens nämnder
Kommunens  

koncernföretag  
(minst 20 % röstinnehav)

Samägda företag utan 
betydande inflytande

Kommunala  
entreprenader

Kommunfullmäktige Kristianstads Kommunföretag  
AB, KKF 100 %

Kommuninvest Ekonomisk  
Förening 1,6 %

Skolmåltidsverksamhet: 
ISS Facility Services,  
Region Skåne   – Valberedningen

AB Kristianstadsbyggen 100 %
   – AB Allön 100 %
   – Specialfastigheter  
       i Kristianstad AB 100 %
   – C4 Kabel TV AB 100 %
   – C4 Parkerings AB 100 %

Kommunassurans Syd AB 6,6 % Elevtransporter: 
Kristianstads Taxi, Telepass

Boendeplatser äldreomsorg/LSS: 
Stiftelsen Lindåsa, Axeltorp 
Vårdhem AB, Kommunsamverkan 
Cura Individutveckling, Mo LSS 
AB, Partnergruppen Svensk AB, 
Norlandia Care AB och Vardaga 
Äldreomsorg AB

Sotning och brandskyddskontroll: 
Kristianstads Sotnings AB

Matdistribution/transporter: 
Telepass

Hemtjänst, Fritt val: 
Nya Hemtjänsten Syd AB, HS  
Service & Support AB, Glömsta-
poolen AB, Näsby Hemtjänst AB

Drift av fritidsgårdar: 
Kristianstads Fritidsgårdsforum

C4 Energi AB 100 %
   – C4 Elnät AB 100 %
   – Kristianstads Biogas AB 100 %

Handelsstaden Kristianstad AB 
(indirekt ägande via ideell förening)

Kristianstads  
Renhållnings AB 100 %

Kristianstads  
Industribyggnads AB, KIAB 100 %

Kristianstad Airport AB 91 %

Krinova AB (40 % direktägt  
och 40 % via KIAB) 80 %

Åhus Hamn & Stuveri AB 54 %
   – Lindéns FNE AB 100 %

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Räddningsnämnden

Valnämnden

   – Revisionen

Barn- och utbildningsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Överförmyndarnämnden

Gemensamma nämnder

Nämnd för fastighets- och  
arbetsplatsanknutna tjänster

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Resultat	efter	finansnetto	(mkr)

Bokslut 
31 aug 

2022

Bokslut 
31 aug 

2021
Bokslut 

2021
Budget 

2022
Prognos 

2022

Avvikel-
se progn 

– budg 
2022

Helägda bolag
Kristianstads Kommunföretag AB –4,9 –4,6 –6,9 –6,9 –7,2 –0,3
AB Kristianstadsbyggen 26,0 36,2 58,3 23,0 28,0 5,0
C4 Energi AB (koncernen) 90,8 75,5 128,1 91,3 127,0 35,7
Renhållning i Kristianstad AB  –1,6 1,2 0,0 –7,5 –5,0 2,5
Kristianstads Industribyggnads AB  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Delägda bolag
Kristianstad Airport AB –1,9 –1,1 0,0 –3,6 –2,8 0,8
Åhus Hamn & Stuveri AB 4,5 3,7 6,6 2,9 3,3 0,4
Krinova AB 1,0 0,5 1,0 0,0 0,3 0,3
Gemensamma nämnder
Gemensam nämnd för fastighets– och 
arbetsplatsanknutna tjänster

2,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 3,2 2,6 2,9 0,0 1,6 1,6

Kommunens samlade verksamhet
Till vänster visas en översikt över kommunens samlade verksamhet. Kristianstads Kommunföretag AB 
(KKF) är moderbolag i en s.k. äkta bolagskoncern där de helägda dotterbolagen ingår. 

RESULTAT
Tabellen	visar	resultat	efter	finansnetto	
för	kommunkoncernens	bolag,	m.fl.	
Uppställningen ska inte uppfattas som 
en förenklad konsolidering, eftersom in-
terna transaktioner inte är eliminerade. 
Bolagen som ingår i kommunkoncernen 
upprättar sina delårsrapporter efter 
andra tertialet.
 Nedan lämnas korta kommentarer 
till bolagens resultatprognoser. För mer 
utförlig information om händelser under 
2022 hänvisas till bolagens verksamhets-
berättelser.

Kristianstads Kommunföretag AB
Helårsprognosen för 2022 visar på en 
negativ resultatavvikelse med -0,3 mkr 
mot budget vilket beror stigande ränteni-
våer.  Prognosen för bolagets intäkter och 
övriga kostnader är att dessa kommer att 
följa budget.

AB Kristianstadsbyggen
Prognosticerat resultat följer budget. God 
uthyrning för både bostäder och lokaler 
påverkar intäkterna positivt. Prognosen 
för reparationer, underhåll och försäk-
ringsskador överstiger budget med 
21. Kostnader för trygghetsskapande 
åtgärder ligger på en fortsatt historiskt 
hög nivå. 
 Prognosen för räntekostnaderna har 
justerats upp med 2,5 mkr jämfört med 
budgeten. Bolaget arbetar aktivt för att 
få en långsiktig stabil utveckling av ränte-
kostnaderna och använder ränteswappar 
för att säkra räntan. 

C4 Energi AB
Helårsprognosen för 2022, som upprät-
tades i samband med periodbokslutet 30 
april, visar en positiv resultatavvikelse 
på +35,7 mkr mot budget. I stort sett hela 
den positiva avvikelsen är hänförlig till 
de ökade marknadspriserna på elmark-
naden, vilket påverkar Affärsområde 
Värme som producerar el på Allöverket 
och säljer den på nordiska elbörsen 
NordPool. Övriga enheter inom koncer-
nen uppvisar mindre avvikelser. 

Renhållningen i Kristianstad AB
Intäkterna beräknas bli något högre än 
vad som har budgeterats. När det gäller 
kostnaderna sticker framför allt driv-
medlet ut som beräknas att överstiga 
budgeten med ca 3,4 mkr, samtidigt som 
många andra kostnaderna ligger under 
vad som är budgeterat. 
 Budgeterat och prognostiserat resul-
tat avser resultatet innan justering gjorts 
mot skulden till taxekollektivet.

Kristianstad Airport AB
Kristianstad Airport har på grund av co-
vid-19	stått	utan	reguljär	trafik	från	mars	
2020 fram till mars 2022, då bolaget 
Skåneflyg	etablerade	linjen	Kristianstad-
Bromma. 
 De största ekonomiska riskerna i 
verksamheten resterande månader 2022 
är de historiskt höga energipriserna vilka 
ser ut att fortsätta öka, men resultatprog-
nosen för 2022 ligger i nivå med budget 
tack vare ökade intäkter.

Åhus Hamn & Stuveri AB
Hamnbolaget har haft en vikande ut-
veckling under första halvan av 2022 och 
godsvolymerna över kaj har minskat med 
3%, jämfört med samma period 2021. 
 Kostnadsökningar avseende energi 
har stor effekt på bolagets resultat, men 
trots många förändrade förutsättningar, 
så är bedömningen att resultatet kom-
mer att ligga i nivå med budget.

Krinova AB
Helårsprognosen för 2022 påvisar att 
intäkterna överstiger budget. Bolaget har 
haft en stark återhämtning för verksam-
hetens mötesplats.  
 Bolaget har även förbättrat intäkts-
sidan	utifrån	befintliga	finansiärer	och	
arbetat med kostnadsbesparingar kring 
inköp vilket fallit väl ut. 
 Allt som allt påvisar prognoserna att 
bolaget kommer göra ett starkt år som 
ligger något över budget.

AVSTÄMNING AV 
AVKASTNINGSKRAV
Vissa bolag omfattas av avkastningskrav i 
ägardirektiven. 
 AB Kristianstadsbyggen bedömer att 
bolaget enligt prognosen för 2022 inte 
uppfyller avkastningskravet enligt gäl-
lande ägardirektiv. Avvikelsen beräknas 
till ca 5 mkr och beror på extra åtgärder 
för att Gamlegården, i enlighet med kom-
munens strategiska färdplan, ej ska vara 
ett utsatt område 2024.
 C4 Energis helårsprognos för 2022, 
som upprättades i samband med period-
bokslutet 30 april, pekar på en avkast-
ning på sysselsatt kapital på 5 år rullande 
uppgående till 8,5%, vilket överstiger 
ägardirektivets krav på 7%.  Vidare pekar 
prognosen på en soliditet för helåret 
2022 uppgående till 47,6%, vilket över-
stiger ägardirektivets krav på 30%.
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Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning

Starka kommunresul-
tat att vänta – fortsatta 
utmaningar på sikt 
I senaste ekonomirapporten beskriver 
SKR läget för Sveriges kommuner. Det 
ekonomiska resultatet i kommunsektorn 
var rekordhögt 2020, för att överträffas 
år 2021. Även 2022 beräknas resultatet 
bli starkt, om än på en mer normal nivå, 
till följd av att skatteintäkterna fortsätter 
att öka snabbt. 
	 Under	2022	har	inflationen	ökat	
kraftigt och prishöjningar inom energi, 
livsmedel samt drivmedel är något kom-
munerna behöver hantera. Den höga 
inflationen	har	också	stor	betydelse	för	
kommunsektorns pensionskostnader 
för avtalspensioner. Det nya avtalet med 
högre avgiftsbestämd premie samt andra 
faktorer bidrar till kostnadsökningen. 
Det aktuella utfallet samt prognosen för 
inflationen	innebär	mycket	kraftiga	upp-
värderingar av prisbasbeloppet såväl för 
2023 som 2024, vilket leder till mycket 
stora kostnadsökningar för kommun-
sektorns avtalspensioner. 
 Befolkningen i åldrarna 80 och äldre 
ökar väsentligt snabbare än den arbets-
föra befolkningen i åldrarna 20–66 år. I 
nästan 6 av 10 kommuner (171 kommu-
ner) minskar till och med den arbetsföra 
andelen av befolkningen samtidigt som 
antalet över 80 år, och därmed behoven 
inom äldreomsorgen, kraftigt ökar. Det 
kommer att innebära att kompetens-
försörjningen inom äldreomsorgen blir 
en av de absolut största utmaningarna 
framöver. 
	 De	demografiska	förändringarna	har	
satt press på kommunsektorn vad gäller 
investeringar i verksamhetslokaler och 
infrastruktur, vilket även är något som 
kommer fortsätta kommande år med 
flera	tunga	och	stora	investeringsbehov.		
För att kunna hantera dessa ökade kost-
nader	finns	behov	av	att	effektivisera	och	
prioritera verksamheter för att få ekono-
min att gå ihop på både kort och längre 
sikt. Det kommer därför sannolikt ställas 

nya krav på planering och kontroll för 
många kommuner. En stor och ökande 
låneskuld, som de stora investeringarna 
i många kommuner leder till, innebär en 
risk för ökade räntekostnader som tar 
av verksamhetsutrymmet och om våra 
långivare anser att vi lånar för mycket så 
tappar vi dessutom kontrollen över hur 
mycket vi kan investera. Denna utveck-
ling	måste	mötas	av	flera	faktorer	men	
viktigast är ett starkt resultat och god 
kontroll på våra investeringar. 
 Andra osäkra parametrar som kom-
munerna måste beakta är osäkerheten 
kring den stigande prisutvecklingen i 
byggbranschen samt förändringen i in-
flationen.	Till	detta	ska	även	läggas	Riks-
bankens egen prognos om sex stycken 
25-punkters höjningar av reporäntan 
innan utgången av 2024. Effekten av 
ökad upplåning i kombination med höjda 
räntor kan komma att ha viss inverkan 
på kommande investeringsbeslut.

Hållbarhet
Kristianstad ska vara en ekologiskt, eko-
nomiskt och socialt hållbar kommun, med 
rik, välmående natur och klimatsmarta 
samhällen präglade av minskad segrega-
tion och hög medborgerlig delaktighet.
 Under första halvan av 2022 har arbe-
tet med hållbarhet fortsatt i kommunen. 
Nedan är några exempel på större projekt 
som genomförts eller inletts inom social 
och ekologisk hållbarhet.
 Stadsutveckling Näsby är ett uppdrag 
där kommunen tillsammans med boende 
och verksamma på området, utvecklar 
hela Näsby till en hållbar stadsdel. Under 
första delen av 2022 har projektet inletts 
genom tillsättning av en processledare 
och fokus har legat på dialog och samver-
kan. Bland annat har konceptet ”dialog-
lokal” testats, där medborgare bjudits in 
till spontana dialoger och sammanlagt 
har över 100 personer lämnat konkreta 
förslag. 
 En ny plan för kommunens arbete 
med klimat och miljö har tagits fram och 
varit ute på remiss under våren. Den 

fokuserar på energi och klimat samt de 
miljöfrågor som inte hanteras i övriga 
kommunala styrdokument. 
 Kristianstads kommun är en av 23 
svenska kommuner som antagit utma-
ningen om klimatneutrala städer 2030 
som en del av innovationsprogrammet 
Viable Cities. Under våren har arbetet 
inletts och en projektsamordnare tillsats. 
Särskilt fokus har legat på jordbruk och 
transport. Projektpartners är Högskolan 
Kristianstad, Hushållningssällskapet, 
Skånetrafiken	och	Krinova.	Även	Natur-
skyddsföreningen Kristianstad-Bromölla 
deltar aktivt i arbetet.  
 Inom ramen för projektet ”Återskapa 
Östersjöns livskraft” som drivs tillsam-
mans med WWF, länsstyrelserna i 
Västernorrland	och	Stockholm	har	flera	
aktiviteter genomfört under våren. Bland 
annat genomförde Vattenriket sin första 
bioblitz där runt 300 personer deltog. En 
bioblitz är en artjakt på en bestämd yta 
på bestämd tid.

Arbetsmarknad
Arbetslösheten i kommunen är i nuläget 
högre än under 2010-talet men något 
lägre än vid förra halvårsskiftet. I juli 
var 1 330 personer öppet arbetslösa (jfr 
2021: 1 639) medan 2 567 arbetslösa 
deltog i program (jfr 2021: 2 391). An-
delen öppet arbetslösa ligger på samma 
nivå som riksgenomsnittet, 3,2 procent, 
och är lägre än genomsnittet i Skåne som 
är 4,2 procent. En större andel i Kristian-
stad – 6,2 procent jämfört med rikets 3,5 
och Skånes 4,4 procent – har fått del av 
arbetsmarknadsåtgärder. 
 Arbetslösheten bland ungdomar har 
under många år varit påtagligt högre i 
Kristianstad än genomsnittet i landet. Nu 
anas ett trendbrott, där ungdomsarbets-
lösheten minskat snabbare i Kristianstad 
än	på	flera	andra	håll.	Andelen	öppet	
arbetslösa mellan 18 och 24 år är för 
första gången på länge lägre i Kristian-
stad (3,9 procent) än i riket (4,0 procent) 
och i Skåne (4,6). Åtta procent av de unga 
arbetslösa i Kristianstad deltar i arbets-
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marknadsprogram, vilket är en betydligt 
större andel än rikets 4,3 procent.
 Utsikterna på arbetsmarknaden har 
förbättrats och Arbetsförmedlingen 
bedömer att arbetslösheten fortsätter att 
minska under 2022–2023. Efterfrågan 
på utbildad arbetskraft är stor men en 
växande andel av de arbetslösa saknar de 
kompetenser som efterfrågas på arbets-
marknaden.
 Svensk ekonomi återhämtade sig i en 
anmärkningsvärt snabb takt under 2021, 
i spåren av den djupa nedgången under 
pandemin. Konjunkturen bedöms gå in i 
en avmattningsfas under prognosperio-
den	där	den	ökande	inflationen,	höga	en-
ergipriser och höjda räntor utgör hinder 
för en fortsättning på förra årets starka 
återhämtning.	Därtill	finns	stora	osäker-
heter kring den ekonomiska utvecklingen 
under prognosperioden, inte minst med 
koppling till Rysslands krig mot Ukraina.

Utbildning
I	Kristianstads	kommun	finns	förut-
sättningar för ett livslångt lärande och 
kompetensutveckling i samklang med 
arbetsliv och akademi.
 All utbildning, för såväl barn, ung-
domar som vuxna, ger grundläggande 
värden samt kunskaper och förmågor 
att kunna leva och verka i samhället. 
Utbildning stärker såväl de individuella 
förmågorna som de sociala, att kunna ar-
beta både självständigt och tillsammans 
med andra. Det livslånga lärandet sker, 
förutom i olika skolformer, även direkt 
inom anställningens ram. Barn, unga och 
vuxna ges förmågor att vara aktivt delta-
gande i vardags-, samhälls- och arbetsliv 
samt i fortsatta studier. 
 De grundläggande studierna utgör 
en viktig plattform för det livslånga 
lärandet. Förändringar i arbetslivet, 
ny teknologi, internationalisering och 
miljöfrågors komplexitet ställer nya krav 
på människors kunskaper och sätt att ar-
beta. Alla stimuleras att med kreativitet, 
nyfikenhet	och	självförtroende	pröva	och	
omsätta nya idéer i handling och att lösa 

problem. Alla skall kunna bidra till sam-
hällets fortbestånd utifrån sina förmågor, 
erfarenheter och kunskaper.
 Lärarnas uppdrag är centralt. För att 
nå målet ska lärarna ge stöd, stimulans 
och strukturer så att varje barn och elev 
får en utbildningsresa anpassad såväl till 
individuella förutsättningar och intres-
sen som till gällande styrdokument.
 Den mest betydelsefulla faktorn för 
hur väl elever lyckas i skolan är vård-
nadshavarnas utbildningsbakgrund samt 
att de har en trygg och stimulerande 
uppväxtmiljö. Insatser för detta i allmän-
het och stöd till socioekonomiskt svaga 
grupper i synnerhet är centrala.
 Såväl särskilt inriktade satsningar 
inom som ett strategiskt samarbete 
mellan förvaltningarna är av avgörande 
betydelse för att höja kunskapsresultaten 
i samtliga skolformer och för att säker-
ställa det livslånga lärandet för kommu-
nens innevånare.
 Avseende resultatmålet för SFI att 
andelen med godkända betyg ska vara 
minst 99 % görs bedömningen att målet 
kan nås.
 Avseende resultatmålet för grund-
skola att genomsnittligt meritvärde ska 
vara minst 219 p görs bedömningen att 
det inte kommer att nås.
 Avseende resultatmålet för gymnasie-
skolan att genomsnittlig betygspoäng ska 
vara minst 14,6 p görs bedömningen att 
det inte kommer att nås. 
 Arbetet för ökad måluppfyllelse sker 
utifrån ett ökat resultatfokus. Utvärde-
rings- och utvecklingsmodellen Kärnan 
synliggör på vetenskaplig grund kvali-
teten i undervisningen och visar på de 
förbättringssteg som bör tas. Framgångs-
rik undervisning är en långsiktig insats 
för samtliga skolformer i att utveckla 
undervisningen.

Trygghet 
Det brottsförebyggande och trygghets-
skapande	arbetet	bedrivs	på	flera	olika	
nivåer inom kommunen och sker i nära 
samarbete med polisen utifrån den 

samverkansöverenskommelse som 
har tecknats. Under året har ett strate-
giskt arbete bedrivits i samverkan med 
forskare i syfte att ta fram en långsiktig 
handlingsplan. Samtidigt pågår arbetet 
på taktisk och operativ nivå. Kommunens 
avdelning för skydd och säkerhet och den 
drog- och brottsförebyggande samord-
naren håller varje vecka avstämnings-
möten med polisen, vaktbolag och andra 
viktiga aktörer. Genom mötena skapas 
gemensamma lägesbilder som underlät-
tar snabba och samverkande åtgärder. 
Det lokala drog- och brottsförebyggande 
rådet, lokala BRÅ, arbetar både kort- och 
långsiktigt	i	samarbete	med	flera	andra	
samhällsaktörer. Ett nytt samverkansav-
tal tecknades under våren mellan aktörer 
på Charlottesborg, efter att de senaste 
årens samverkan lett till goda resultat. 
 Åtgärder som har satts in på där, lik-
som på andra håll i Kristianstad är bland 
annat förbättrad belysning, installation 
av	trafikhinder,	organisering	av	natt-
vandringar och grannsamverkan, ökad 
polisnärvaro och bevakning med väktare, 
ordningsvakter, kameror och drönare. 
 Fältgruppen är en viktig del i det 
uppsökande arbetet med ungdomar i 
riskzonen	när	de	befinner	sig	utanför	
skolan. Kommunen stödjer och samar-
betar med det lokala föreningslivet för 
att skapa meningsfulla fritidsalternativ 
för unga människor. Under sommaren 
har kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 
och projektet Aktiv sommar genomförts i 
samverkan med föreningar. 
 För att lyfta och stärka föräldraansva-
ret och föräldrarollen erbjuder kom-
munen	flera	former	av	rådgivning	och	
stöd.	Bland	annat	finns	Familjehuset	och	
Familjeservice, som har fått stå modell 
för andra kommuners insatser. 
 En annan viktig insats för att öka 
tryggheten för invånarna i staden vid 
Sveriges lägsta punkt är skyddet mot 
översvämning. En tids- och kostnadsbe-
räknad utbyggnadsplan för vallskyddet 
mot Helge å är utformad för att ge full-
gott skydd mer än 100 år framåt i tiden. 
Projekteringen av en ny pumpstation 
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med fördubblad kapacitet vid Pynten i 
Hammarslund är i full gång.

Attraktivitet
Kristianstad har ambitionen att vara en 
kommun med god livskvalitet där invå-
nare, näringsliv och organisationer ges 
utrymme att växa och utvecklas.
 I kommunen pågår ett ständigt arbete 
med att skapa en långsiktig, hållbar 
tillväxt. Med ett gott företagsklimat kan 
nya arbetsgivare lockas att etablera sig 
och	befintliga	företag	får	möjlighet	att	
expandera.
 Insatserna har medfört att företagare 
som har haft myndighetsärenden med 
kommunen de senaste åren har blivit 
alltmer nöjda med den service de får, 
enligt den mätning av Nöjd Kundindex 
(NKI) som genomförs av Sveriges Kom-
muner och Regioner, SKR. Förra året 
hade Kristianstad ett index på 76 av 100 
möjliga. Det är över riksgenomsnittet på 
74 och gav en 25:e plats bland kommu-
ner med mer än 40 000 invånare. Kom-
munens värde ligger högre än genom-
snittet i landet inom alla kategorier utom 
för bygglovshantering och markupplå-
telse.
 En god och hållbar tillväxt inom kom-
munen är viktig för skatteunderlaget och 
för den framtida välfärden.  Kommunens 
tillväxtarbete stärks genom samverkan 
med andra kommuner och organisatio-
ner bland annat genom Skåne Nordost 
och Greater Copenhagen. 
 Befolkningen i Kristianstad har 
ökat i jämn och snabb takt det senaste 
årtiondet, men liksom i övriga Sverige 
bromsades befolkningsökningen upp av 
pandemin och är fortsatt måttlig. Antalet 
nyfödda var i Sverige under första halv-
året 2022 det lägsta sedan 2006. Samti-
digt ökade antalet dödsfall med följden 
att födelseöverskottet i landet blev det 
lägsta sedan 2005.
 Kristianstad följer i år den nationella 
trenden.	Den	officiella	befolkningssiff-
ran vid halvårsskiftet blev 86 755. Det 
innebär en ökning med 114 personer, 
endast	en	fjärdedel	så	många	som	2019,	
före pandemin. Fler dödsfall än födslar 
har räknats in under de första sex måna-

derna och för första gången på många år 
uppvisar kommunen ett födelseunder-
skott med 52 invånare. 
	 Den	positiva	inflyttningstrenden	från	
de senaste åren håller ändå i sig. Det är 
fler	som	flyttar	till	kommunen	än	som	
flyttar	härifrån.	Nettot	för	flyttningar	gav	
vid halvårsskiftet ett plus på 140 perso-
ner,	de	flesta	från	det	egna	länet.	
 Kristianstad måste, liksom andra mel-
lanstora kommuner, fortsätta anstränga 
sig för att framstå som ett gott alterna-
tiv till storstadslivet för invånare i alla 
åldrar, liksom för företag som kan skapa 
arbetstillfällen. Den stora utmaningen för 
Kristianstad	är	att	attrahera	fler	i	arbets-
för	ålder	till	att	stanna	kvar	eller	flytta	till	
kommunen	och	att	få	fler	unga	i	studier	
och arbete. 
 Viktiga förutsättningar för att stärka 
attraktiviteten	och	locka	fler	inflyttare	är	
att	det	finns	ett	varierat	bostadsutbud,	
goda utbildningsmöjligheter, ett brett ut-
bud av kultur- och fritidsaktiviteter och 
arbetstillfällen inom rimligt pendlingsav-
stånd. 
 Som ett led i arbetet för att öka attrak-
tiviteten för besökare och invånare pågår 
en långsiktig utveckling av Kristianstad 
som evenemangskommun.  Ett nytt 
evenemangsområde i Norra Åsum ger 
goda förutsättningar för att ta emot 
stora arrangemang. Området invigdes 
med gott resultat i slutet av sommaren 
med scouternas Jamboree22, då mer än 
11 000 scouter från främst Sverige men 
även andra länder samlades på området. 
Dessutom har en rad andra musik- och 
idrottsevenemang genomförts på olika 
håll i kommunen och förberedelserna för 
nästa års handbolls-VM pågår för fullt.

FINANSIELLA RISKER
Den	av	fullmäktige	beslutade	finanspoli-
cyn innehåller riktlinjer och regler i form 
av	riskmandat	och	limiter	för	finansverk-
samheten i den kommunala koncernen 
och kommunen.
 Den kommunala koncernen och 
kommunen är exponerad för framför 
allt	följande	finansiella	risker:	ränterisk,	
refinansieringsrisk	och	kredit-	och	likvi-
ditetsrisk.

Ränterisk
Definierar	risken	för	att	förändringar	
i räntenivån påverkar kommunens 
finansnetto	negativt	genom	ökade	ränte-
kostnader. Den kommunala koncernens 
räntebärande nettoskuld uppgick per 
sista augusti till 8 202 mkr. Nettoskulden 
ökade under perioden beroende på hög 
volym investeringar kopplat till upplå-
ningsbehov. 
 Upplåningen inom den kommunala 
koncernen löper både med fast och rörlig 
ränta. Derivat används för att säkra 
ränterisk och anpassa den genomsnitt-
liga räntebindningstiden i låneportföljen. 
Per balansdagen hade den kommunala 
koncernen utestående derivat med ett 
sammanlagt nominellt belopp om 2 965 
mkr, varav derivat med ett nominellt 
belopp om 600 mkr fanns i kommunen 
för att säkra ränterisk i kommunens 
låneportfölj.
	 Enligt	finanspolicyn	ska	den	genom-
snittliga räntebindningstiden på externa 
räntebärande skulder vara i intervallet 2 
till 5 år. Per den 31 augusti uppgick den 
genomsnittliga räntebindningstiden för 
den kommunala koncernens upplåning 
till 2,9 år.  Den genomsnittliga räntebind-
ningstiden för kommunens egen upplå-
ning uppgick till 2,5 år. Under hösten 
kommer kommunen att omsätta lån och 
väljer sannolikt att arbeta med derivat i 
större utsträckning för att öka räntebind-
ningstiden och låsa in låga marginaler. 
 Respektive enhets dvs kommun/
bolags externa skuldportfölj ska ha 
en ränteförfallostruktur där maximalt 
60 % av ränteförfallen ligger inom 1 år. 
Andelen kort räntebindning i koncernen 
uppgick till 36 % och till 32 % i kommu-
nens låneportfölj.
 Genomsnittlig låneränta i koncernen 
uppgick till 0,72 % inklusive derivat 
(0,65 % den 31/12 2021).  För kommu-
nen uppgick den genomsnittliga lånerän-
tan till 0,57 % inklusive derivat (0,51 % 
den 31/12 2021).
	 Nyckeltalen	följer	finanspolicyns	
ramar.

Refinansieringsrisk
Definierar	risken	för	att	koncernen/kom-
munen vid varje tillfälle inte har tillgång 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  13

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

till	tillräcklig	finansiering.	Refinansie-
ringsrisken ökar om koncernens/kom-
munens kreditvärdighet försämras eller 
en stor del av skuldportföljen förfaller 
vid ett eller några enstaka tillfällen. 
	 Enligt	finanspolicyn	får	inte	mer	än	
50 procent av låneskulden förfalla inom 
en och samma 12-månadersperiod. Givet 
skuldens sammansättning per 31/8 för-
faller 20 % av den kommunala koncer-
nens låneskuld inom en 12-månaders-
period, medan motsvarande siffra för 
enbart kommunens låneskuld var 14 %. 
 Kapitalbindning ska eftersträvas givet 
en avvägning mellan vilka kostnader det 
medför och hur portföljen ser ut risk-
mässigt.
 Den genomsnittliga kapitalbind-
ningen bör överstiga 2,0 år. Koncernens 
genomsnittliga kapitalbindningstid 31/8 
uppgick till 2,7 år medan kommunens 
uppgick till 2,9 år. 
 Strategin under året är att löpande 
sprida kapitalförfallen för att minska 
refinansierings-	(marginalrisken).	

Kredit- och likviditetsrisk
Varje enhet (kommun/bolag) ska ha en 
betalningsberedskap som motsvarar 
minst en månad av enhetens utgifter i 
form av tillgängliga likvida medel (kassa 
och	bank),	finansiella	tillgångar	som	kan	
omsättas inom 3 dagar samt bekräftade, 
ej utnyttjade kreditlöften. För att tillför-

säkra omsättningsbarheten ska samtliga 
tillgångar vara placerade i likvida instru-
ment som vid var tidpunkt kan säljas. 
Löptiden får vara högst 1 år.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER 
Kommunens pensionsförpliktelse redo-
visas sedan 1998 enligt den så kallade 
blandmodellen. Det betyder att pen-
sioner som är intjänade före 1998 inte 
skuldförs utan redovisas som ansvarsför-
bindelse. Ansvarsförbindelsen, inklusive 
löneskatt, uppgår per sista augusti till 1 
315 mkr (2021-12-31: 1 351 mkr)
 Förpliktelser för pensionsåtaganden 
för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS17/19.
 Pensionsskulden är den framtida 
skuld som kommunen har till arbetsta-
gare och pensionstagare. Den samlade 
pensionsskulden, inklusive löneskatt, 
återfinns	under	rubrikerna	avsättningar,	
kortfristiga skulder och ansvarsförbin-
delser. 

Avsättningar
Visstidspension kan utgå till förtroen-
devalda enligt pensionsreglementet 
för förtroendevalda. Denna förpliktelse 
ingår i posten avsättningar. Övrig del av 
avsättningsposten i balansräkningen 
består av intjänad pensionsrätt, särskild 
ålderspension för räddningspersonal och 
efterlevandepensioner.

PENSIONSUTBETALNINGAR  
OCH KOSTNADER
De pensionsmedel som intjänats från 
1998 utbetalas för den anställdes egen 
placering hos pensionsförvaltare. Kom-
munen har även tecknat en särskild 
försäkring hos kommunens pensionsför-
valtare (KPA), som innebär att pensions-
förvaltaren svarar för utbetalning av den 
förmånsbestämda ålderspensionen och 
efterlevandepensionen. Genom pensions-
avtalet (KAP-KL) relateras den förmåns-
bestämda pensionen till inkomstbasbe-
loppet.
 Kommunen följer RKR R10 från Rådet 
för kommunal redovisning gällande vär-
dering och upplysningar om kommunens 
pensionsförpliktelser. 

BORGENSÅTAGANDEN 
Kommunens policy är att nytecknande 
av borgen endast sker till majoritets-
ägda kommunala bolag. Kommunens 
borgensåtaganden är oförändrat sedan 
årsskiftet och uppgick per 31/8 till totalt 
4 877 mkr. Borgen för kommunägda bo-
lag uppgick till 4 839 mkr, där risknivån 
är låg. Övrig borgen avser bostadsrätts-
föreningar, egna hem och ideell fören-
ingsverksamhet med högre risknivå. 
Borgensåtaganden för bostadsrättsfören-
ingarna uppgick till 28 mkr. Det samlade 
borgensåtagandet motsvarade ca 58 tkr 
per invånare.



Händelser av väsentlig betydelse 

Större investeringar
Uppförandet av Kristianstads nya badhus 
”Kristianstad Badrike” är färdigt och 
kommer att invigas den 30:e september 
2022. Investeringen som beräknats till 
ca	510	mkr	finansieras	med	ett	nytt	lån	
som togs upp i anslutning till beslutet. 
Totalentreprenör för projektet är PEAB 
och projektet har drivits som ett så kallat 
partneringupplägg. 
 Investeringar i skolor och förskolor 
har varit, och fortsätter vara betydande i 
kommunen. 
 Till följd av de kostnadsökningar som 
finns	inom	byggsektorn	skjuts	nybyggna-
tionen av Allöskolan framåt med 1-3år. 
Nybyggnationen av Hammar förskola 
senareläggs till följd av konjunkturen och 
av att elevunderlaget inte ökar i samma 
utsträckning som tidigare prognostice-
rats.	Hjärtebacke	förskola	fick	en	total-
kostnad som var lägre än budget medan 
Helgedalskolan en totalkostnad som var 
något högre än budget.
 De planerade ombyggnaderna av 
Sånnahallen och handikapprampen 
i Furubuda, som båda planerades att 
genomföras under 2021, genomförs först 
nu under 2023.
 Den nya helikopterbasen på Kristian-

stad Airport är tagen i bruk i juni 2022. 
Kristianstads Airport har tecknat ett 
20-årigt hyresavtal med Sjöfartsverket 
där helikopterbasen kommer vara ut-
gångspunkt för Sjöfartsverkets rädd-
ningshelikopter.
 För att Kristianstad ska kunna växa 
måste även den underliggande infra-
strukturen	anpassas	så	att	fler	ska	kunna	
bo i Kristianstad och för att företag ska 
kunna etablera sig här. 
 Ett helt nytt reningsverk började byg-
gas 2020. Det nya reningsverket ersät-
ter det tidigare som uppfördes år 1956. 
Den totala projektutgiften är kalkylerad 
till 684 mkr och blir därmed bland de 
största investeringarna i Kristianstads 
historia. Finansieringen sker genom nya 
lån. Arbetet med det nya reningsverket 
är något fördröjt men bedöms stå färdigt 
kring årsskiftet 2024/2025.
 Under 2020 togs en plan för utbygg-
nad av skyddsvallar mot översvämning 
fram. Planen är avsedd som ett plane-
ringsunderlag som belyser de tekniska, 
juridiska och ekonomiska förutsättning-
arna för ett fullt utbyggt vallskydd. Den 
sammanlagda kostnaden beräknas bli ca 
1,6 miljarder kronor där kommunen har 
skickat en ansökan om bidrag till MSB för 

delar av kostnaden. Vallutbyggnaden är 
uppdelad i etapper och den första är mer 
tydlig än de senare i både genomförande-
tid och vad den beräknas att kosta. Under 
2022 har kommunen gått in i tillstånds-
processen för den första etappen.

Pandemi och  
konjunktur 
Statliga stöd i form av s.k. ”extra välfärds-
miljarder” till kommunerna, ersättning 
för sjuklöner samt permitteringar som 
gett skatteintäkter har varit betydande 
för kommunens ekonomi, dock inte lika 
mycket som föregående år.

Inflation 
Den	höga	inflationen,	liksom	de	stigande	
räntorna (globalt och i Sverige) slår allt 
mer mot investeringar och hushållens 
konsumtion i Sverige. Allmänna kost-
nadsökningar påverkar kommunens 
ekonomi och framförallt är det ökningar 
inom livsmedel, el och drivmedel som 
märks	tydligast.	Inflationsökningen	påvi-
sas också i det nya pensionsavtalet med 
högre premiekostnader än tidigare. Detta 
är faktorer som kommunen behöver följa 
grundligt. 
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Styrningen och uppföljningen är, så långt 
det är möjligt med hänsyn till verksam-
hetens art och lagstiftning, utformad med 
syftet att styra på ett likartat sätt obero-
ende av vilken verksamhet eller juridisk 
organisationsform som berörs. Dock kan 
konstateras att Kristianstads kommun 
inte har en styrning och uppföljning 
som mer än i vissa delar gäller för såväl 
kommunen som de kommunala bolagen. 
Detta är ett viktigt utvecklingsområde 
med en process som troligen tar ett tag 
att få på plats. I detta avsnitt beskrivs 
således i stort enbart utformningen av 
strukturen för styrning och uppföljning 
inom Kristianstads kommun, och där det 
gäller hela kommunkoncernen påpekas 
detta. 
 Den ekonomiska styrningen och redo-
visningen i kommunen och de kommun-
ägda bolagen regleras ytterst av:
 » kommunallagen
 » aktiebolagslagen
 » lagen om kommunal bokföring och 

redovisning
 » bokföringslagen
 » årsredovisningslagen

Den ekonomiska redovisningen styrs 
också av rekommendationer och anvis-
ningar från exempelvis Sveriges Kommu-
ner och Regioner (SKR) samt Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).
 Dessutom styrs kommunens verksam-
heter av en mängd lagar och förordning-
ar inom områden som socialtjänst, skola, 
energi, miljö etc.
	 Utöver	lagar	och	förordningar	finns	
policies, program, planer, riktlinjer, 
principer, regler, anvisningar m.m. som 
reglerar olika verksamheter.

Styr- och  
ledningsmodellen
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en 
målmedveten och systematisk process 

för att påverka kommunens samlade 
verksamhet i riktning mot önskat resul-
tat, effektivitet och ekonomisk ställning. 
 För en kommun, där verksamheten 
är målet och pengarna medlet, innebär 
god ekonomisk hushållning mycket mer 
än en balanserad ekonomi. I budgeten 
fastställer därför kommunfullmäktige de 
finansiella	och	verksamhetsmässiga	mål	
som tillsammans är avsedda att säkra en 
god ekonomisk hushållning. 
 Styrningen ska präglas av ett helhets-
tänkande, d.v.s. Kristianstads kommuns 
bästa är överordnat verksamhetsmässiga 
särintressen. Styrning sker genom dialog 
med inriktning på samsyn och samför-
stånd.
 Styr- och ledningsmodellen i Kristi-
anstads kommun utgår från kommunal-
lagens krav på att kommunerna ska ha 
en god ekonomisk hushållning i sin verk-
samhet. Det högst styrande dokumentet 

som	finns	i	kommunen	är	den	beslutade	
Visionen.

Vi lyfter tillsammans
Tillväxt – Tanke – Trivsel

En vision beskriver ett önskat framtida 
tillstånd och behöver inte kunna mätas 
eller vara helt realistiskt. Visionen 
beskriver hur vi vill att samhället ska 
vara, vad kommunen ska satsa på och 
vilken riktning vi ska ta. Tidsperspektivet 
är	långsiktigt	och	sträcker	sig	över	flera	
mandatperioder. 
 Nuvarande vision antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2014. Med visionen 
som grund gör kommunfullmäktige en 
beställning av kommande års verksam-
het och anger mot vilka mål och med 
vilka medel den ska bedrivas inom 
kommunkoncernen (grunduppdrag och 
strategiska mål). Nämnd och styrelser 

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten
I Kristianstads kommun ska den kommunala koncernen vara den övergripande styrenheten. 
Med den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, moderbola-
get Kristianstads kommunföretag, samt kommunens nämnder och bolag. I förvaltningsbe-
rättelsens organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad.

VISION

RESULTATMÅL

INSATS & KOMPETENS

GRUND
UPPDRAG

STRATEGISKA
MÅL
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fastställer sedan resultatmål som syftar 
till att nå de strategiska målen och 
utveckla grunduppdraget. Förvaltningars 
och bolags uppdrag är att styra verksam-
heten genom att göra rätt insatser och ha 
rätt kompetens för att kunna nå målen.

Strategiska mål
Strategisk färdplan är ett koncernö-
vergripande dokument med syfte att 
precisera och konkretisera Vision 2030 
och prioritera bland utmaningarna som 
kommunen står inför. Den strategiska 
färdplanen gäller för hela kommunkon-
cernen och är en gemensam kraftsamling 
kring våra strategiska målområden.
 Den strategiska färdplanen har en 
tidsaspekt på fyra år och beskriver de 
särskilt prioriterade målområdena som 
kommunfullmäktige pekat ut. För varje 
målområde	finns	resultatindikatorer	och	
indikatorvärde för respektive år. Varje år 
fastställs målnivån för dessa och presen-
teras i ett övergripande styrkort.
 Utöver detta sätter kommunfullmäk-
tige även ekonomiska mål och medar-
betarmål. Dessa beskrivs mer i detalj i 
kommande avsnitt: 
 » Ekonomiska mål – hur kommunen 

uppfyller kraven på en god ekonomisk 
hushållning, hur kommunen uppfyller 
kraven på en sund och uthållig eko-
nomi, hur kommunen använder och 
förvaltar gemensamma resurser.

 » Medarbetarmål – kommunen i rollen 
som arbetsgivare, hur kommunen är 
som arbetsgivare och arbetsplats, på 
vilket sätt kommunen arbetar, rutiner, 
processer, förhållningssätt m.m.

Målsättning
Nedan följer en mer detaljerad beskriv-
ning	av	målområdena	som	återfinns	i	
strategisk färdplan.

HÅLLBARHET
Hållbarhet, utifrån ett ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt perspektiv ska genom-
syra hela Kristianstads kommun. Det 
övergripande målet är ett grönt och 
inkluderande samhälle, som tar avstamp 
i	Brundtlandskommissionens	definition	
av hållbar utveckling – att tillgodose 
dagens behov utan att kompromissa med 
kommande generationers förmåga att 
tillgodose sina behov.

ARBETSMARKNAD
Alla kommuninvånare ska ha goda 

möjligheter att etablera sig på arbets-
marknaden och ha förutsättningar att 
jobba ett långt, hållbart arbetsliv. Arbets-
marknaden ska kännetecknas av såväl 
bredd som spets genom innovation och 
kreativitet. En inkluderande arbetsmark-
nad som även omfattar en framgångsrik 
matchning av ungdomar och utrikes-
födda. Det övergripande målet är en hög 
sysselsättningsgrad för hela kommunens 
befolkning, lågt behov av försörjnings-
stöd på grund av arbetslöshet samt en 
god kompetensförsörjning för arbets-
givare. Kommunen är en tillväxtmotor i 
regionen med gott företagsklimat inom 
kommunens gränser. Ett gott företagskli-
mat främjas också av goda pendlingsmöj-
ligheter.

UTBILDNING
All utbildning, för såväl barn, ungdomar 
som vuxna, ger grundläggande värden 

samt kunskaper och förmågor att kunna 
leva och verka i samhället. Utbildning 
stärker såväl kommuninvånarnas 
individuella förmågor som de sociala, 
att kunna arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra. Utbildning sker, 
förutom i olika skolformer, även direkt 
inom anställningens ram. De grundläg-
gande studierna stärker grunden för det 
livslånga lärandet. Förändringar i arbets-
livet, ny teknologi, internationalisering 
och miljöfrågors komplexitet ställer nya 
krav på människors kunskaper och sätt 
att arbeta. Alla stimuleras att med krea-
tivitet,	nyfikenhet	och	självförtroende	
pröva och omsätta nya idéer till handling 
och att lösa problem.

TRYGGHET
Kommunens medborgare, oavsett kön, 
ålder och etnisk eller kulturell bakgrund, 
ska ha samma rättigheter, skyldigheter 

STRATEGISK 
FÄRDPLAN

RESULTATINDIKATOR MÅLVÄRDE 
2024

INDIKATOR 
VÄRDE 2022

HÅLLBARHET:
Kristianstad ska vara en 
ekologiskt, ekonomisk och 
socialt hållbar kommun, 
med rik, välmående natur
och klimatsmarta samhäl-
len präglade av minskad 
segregation och hög med-
borgerlig delaktighet

Växthusgasutsläpp ifrån trans-
porter, minskning från 2010

>33% >23%

Antal insatser för att stärka den 
biologiska mångfalden (Mindre 
(M), Mellan (Ml) och Större (S))

M=45;  
Ml=28; 

S=7  

M=35;  
Ml=24; 

S=6 

Mängd insamlat kommunalt 
avfall, exkl trädgårdsavfall (kg/
person)

<370 375

Deltagande i senaste valet till 
kommunfullmäktige

0,88 0,88

Låg ekonomisk standard, barn <22% <24%

ARBETSMARKNAD:
Kristianstads kommun 
har en bred, hållbar och 
tillgänglig arbetsmarknad 
som möter morgondagens 
utmaningar

Kommunens invånares uppfatt-
ning att ha ett arbete inom 
rimligt avstånd från där man 
bor? (SCB)

65 61

Nöjd Kund Index (NKI) >80 >75

UTBILDNING:
I Kristianstad kommun 
finns	förutsättningar	för	
ett livslångt lärande och 
kompetensutveckling i 
samklang med arbetsliv 
och akademi

Genomsnittligt meritvärde 
grundskolan

223 219

Genomsnittlig betygspoäng 
gymnasieskolan

15 14,6

Andel med godkända betyg 
efter avslutad SFI-kurs

100% 99%

TRYGGHET:
Kristianstad är en trygg 
kommun som präglas av 
tillit, jämlikhet och god 
tillgänglighet

Konkret känsla av otrygghet 
(LPO)

2,2 2,6

Trygghetsindikator (SCB) 55 45

Utsatta områden, enligt polisens 
definition

0 2

ATTRAKTIVITET:
Kristianstad är en kom-
mun med god livskvalitet 
där invånare, näringsliv 
och organisationer ges 
utrymme att växa och 
utvecklas

Andel som kan rekommendera 
andra	att	flytta	till	vår	kommun	
(SCB)

70 65

Attraktionsindex (Tendensor) >60 >53

Vad tycker du om vår kommun 
som en plats att leva och bo på 
(SCB)

67 63
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och möjligheter inom alla områden i livet.  
Att arbeta för ökad jämlikhet är att verka 
för att alla människor ska kunna forma 
sina liv som individer. Med utgångspunkt 
från Trygghetskommissionen – ska alla 
utan oro för att drabbas av brott eller 
olyckor kunna gå ut i samhället, kunna 
promenera hem på kvällen och kunna lita 
på att familjemedlemmar har en säker 
och trygg vardag. Detta är viktiga delar 
i den livskvalitet som kommunen vill 
skapa. Brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande arbete behöver bedrivas 
tillsammans	med	flera	aktörer	med	olika	
ansvarsområde, för att öka tryggheten 
där människor bor och verkar.

ATTRAKTIVITET
Genom den livskvalité Kristianstads 
kommun erbjuder, attraherar vi besökare 
och framtida kommuninvånare. Vi sätter 
fokus på ett rikt, brett och tillgängligt 
utbud av kultur, föreningsliv, natur och 
mat. Attraktiviteten drar till sig männ-
iskor, kompetens och idéer, vilket är en 
förutsättning för ett bra näringslivskli-
mat, en expansiv högskola och satsningar 
på infrastruktur. Tillväxt skapar också 
en stark arbetsmarknad, vilket ger ett 
ökat skatteunderlag och är positivt för 
folkhälsan.

UPPFÖLJNING
Verksamhetsplaner ska konkret visa 
vad som ska göras och ska stödja hela 
styrmodellskedjan som angetts i styr-
kortet.
Uppföljning, analys och utvärdering 
är av central betydelse i styrmodellen. 
Kristianstads kommun har en röd tråd 
från planering i budgeten till uppfölj-
ning och utvärdering i delårsrapport och 
årsredovisning.
 Ett av grundkraven är att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Motiven till detta är bland 
annat:
 » långsiktig konsolidering av ekonomin
 » skapa utrymme för reinvesteringar
 » täcka ökningen av hela pensionsåta-

gandet
 » riskexponering och osäkerhetsfakto-

rer
Undantag från grundkravet om att intäk-
terna ska överstiga kostnaderna får bara 
göras	om	det	finns	synnerliga	skäl.	
 Förvaltningsberättelsen i delårsrap-

port och årsredovisning ska innehålla en 
avstämning av god ekonomisk hushåll-
ning. Om en avstämning visar på ett 
negativt resultat ska fullmäktige anta en 
särskild åtgärdsplan. Nämnder och sty-
relser förutsätts inte bara följa kommun-
fullmäktiges inriktning och resultatkrav 
utan förutsätts också följa alla de lagar 
och regler som påverkar verksamheten. 
Ekonomin utgör alltid gräns för verksam-
hetens omfattning. Om en nämnd befarar 
att	befintlig	verksamhet	inte	ryms	inom	
anvisad budget är nämnden skyldig att 
omgående vidta åtgärder. Ansvaret för att 
ta fram förslag som ger nämnden möjlig-
het att nå anvisad budgetnivå vilar på 
respektive förvaltningschef. Om nämn-
den	finner	att	åtgärderna	står	i	strid	med	
kommunfullmäktiges uppsatta mål för 
verksamheten, ska fullmäktige pröva 
åtgärderna.

Styrprocessen
Styrprocessen syftar till att få en bättre 
koppling mellan budget, delårsrapport 
och bokslut. 
 Detta innebär att bokslutsberedning 
och budgetberedning och ekonomiska ra-
mar tydligt kopplas samman. Uppföljning 
och analys av det gångna året är utgångs-
punkten för de ekonomiska ramar som 
sedan fastställs för det kommande året.
 Ur nämndernas synvinkel bör ett 
budgetbeslut fattas tidigt på året så att 
de får en rimlig tid att utarbeta sina 
internbudgetar. Detta i sin tur förutsätter 
att nämnderna har god kännedom om 
vilka resurser man har att disponera.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har ett övergripande 
och samordnande ansvar för intern 
kontroll inom hela kommunen. Uppsikts-
pliktens innebörd regleras i reglementet 
för intern kontroll och i företagspolicyn. 
Intern kontroll är också en del av kom-
munens styr- och kvalitetssystem.
 Det samlade intrycket är att det åter-
står	arbete	med	identifikation	av	proces-
ser och dokumentation.  
 Kommungemensamma kontrollområ-
den som efter riskbedömning valdes ut 
för 2022, var informationssäkerhet och 
hot och våld mot förtroendevalda. Sam-
manställning, analys och utvärdering av 
svar från digitala enkäter pågår.  

 För 2022 lämnar samtliga nämnder, 
styrelser och bolag in uppföljnings-
rapporter för intern kontroll till kom-
munledningskontoret i en gemensam 
uppföljningsblankett.
 I rapporten gör även varje nämnd och 
bolag en självskattning av intern kon-
trollarbetet under året. Utfallet redovisas 
i årsredovisningen. 
 Intern kontroll redovisas också av 
facknämnderna på bokslutsberedningen 
som en naturlig del inför kommunstyrel-
sens arbetsutskott.
 Där fel och brister föreligger upprät-
tas förslag på åtgärder. 
 Reglementet för intern kontroll 
omfattar all kommunal verksamhet inom 
Kristianstads kommunkoncern oavsett i 
vilken driftsform verksamheten bedrivs. 
En översyn av innehållet har påbörjats.  

Uppsiktsplikten
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla 
uppsikt över hela kommunens samlade 
verksamheter, för såväl nämnder som 
kommunala företag.
	 Budget,	flerårsplan	och	verksamhets-
planer med styrkort är viktiga styrdo-
kument som ger underlag för planerad 
verksamhet och ekonomi.
 Under 2022 rapporterar varje nämnd 
månadsvis (februari, mars, april, maj, 
juni, juli, september, oktober och no-
vember) sin verksamhet och ekonomi 
till kommunstyrelsen. Syftet är att tidigt 
upptäcka eventuella avvikelser och tidi-
gare ha möjlighet att sätta in åtgärder för 
att komma i balans. 
 Den årliga bokslutsberedningen 
respektive årliga budgetberedningen 
är mycket värdefulla och viktiga för 
uppsiktsplikten. Vid båda tillfällena har 
nämnderna möjligheten att lyfta frågor 
som är kritiska för deras verksamhet, och 
KSAU har möjligheten att ställa frågor de 
behöver för att säkerställa uppsiktsplik-
ten.
 Två gånger, på våren och hösten, 
genomförs ägardialoger med de kommu-
nala bolagen.
 Utöver alla planerade möten sker 
också	ett	flertal	mer	informella	möten	
i syfte att samla information om kom-
munens och de kommunala företagens 
verksamhetsområden.
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God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige i Kristianstad de finansiella- 
och verksamhetsmässiga målen, i form av ett övergripande styrkort, som ligger till grund för 
uppföljning och värdering av kommunens ekonomiska hushållning för nästkommande år. 
Varje nämnd ska också fastställa sitt styrkort på liknande sätt. 

I detta avsnitt redovisar Kristianstads 
kommun på ett öppet och systematiskt 
sätt måluppfyllelsen för kommunens 
övergripande styrkort. Det görs en prog-
nos för varje mål och resultatindikator 

huruvida man tror att den uppnår sitt 
målvärde för året eller ej. Om mätningen 
sker senare under året beskrivs prog-
nosen som ej mätt då det är svårt att ta 
ställning till prognosen. 

 Värdering på liknande sätt görs för 
de nio sektorsvisa nämndstyrkorten där 
prognos om målvärdet uppnås görs per 
nämnd, se nämndernas verksamhetsbe-
rättelser.

KONCERNÖVERGRIPANDE MÅL RESULTATINDIKATOR
INDIKATORVÄRDE 

2022
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Hållbarhet:
Kristianstad ska vara en ekologiskt, 
ekonomisk och socialt hållbar kom-
mun, med rik, välmående natur och 
klimatsmarta samhällen präglade 
av minskad segregation och hög 
medborgerlig delaktighet

Växthusgasutsläpp ifrån transporter, 
minskning från 2010

>23% Uppnås

Antal insatser för att stärka den biologiska 
mångfalden (Mindre (M), Mellan (Ml) och 
Större (S)

M=35 Ml=24 S=6  Uppnås ej

Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl 
trädgårdsavfall (kg/person)

375 Uppnås

Deltagande i senaste valet till kommunfull-
mäktige

0,88 Ej mätt

Låg ekonomisk standard, barn <24% Uppnås ej

Arbetsmarknad:
Kristianstads kommun har en bred, 
hållbar och tillgänglig arbetsmarknad 
som möter morgondagens utma-
ningar

Kommunens invånares uppfattning att ha 
ett arbete inom rimligt avstånd från där 
man bor? (SCB)

61 Ej mätt

Nöjd Kund Index (NKI) >75 Uppnås

Utbildning:
I	Kristianstad	kommun	finns	förut-
sättningar för ett livslångt lärande 
och kompetensutveckling i samklang 
med arbetsliv och akademi

Genomsnittligt meritvärde grundskolan 219 Uppnås ej

Genomsnittlig betygspoäng gymnasiesko-
lan

14,6 Uppnås ej

Andel med godkända betyg efter avslutad 
SFI-kurs

99% Uppnås

Trygghet:
Kristianstad är en trygg kommun 
som präglas av tillit, jämlikhet och 
god tillgänglighet

Konkret känsla av otrygghet (LPO) 2,6 Ej mätt

Trygghetsindikator (SCB) 45 Ej mätt

Utsatta	områden,	enligt	polisens	definition 2 Uppnås

Attraktivitet:
Kristianstad är en kommun med god 
livskvalitet där invånare, näringsliv 
och organisationer ges utrymme att 
växa och utvecklas

Andel som kan rekommendera andra att 
flytta	till	vår	kommun	(SCB)

65 Ej mätt

Attraktionsindex (Tendensor) >53 Uppnås ej

Vad tycker du om vår kommun som en 
plats att leva och bo på (SCB)

63 Ej mätt
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KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL RESULTATINDIKATOR
INDIKATORVÄRDE 
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Säkerställd kompetensförsörjning i 
alla verksamheter

Sammansättning av medarbetare speglar 
kommuninvånares sammansättning vad 
gäller mångfald

> balanstal 0,7 Ej mätt

Sammansättning av medarbetare speglar 
kommuninvånares sammansättning vad 
gäller kön (andel kvinnor)

<77,0% Uppnås

Attraktiv arbetsgivare med stolta och 
engagerade medarbetare

Rekommendationsvilja eNPS > 0 Ej mätt

Personalomsättning <9% Uppnås

Ledarskapsindex > 74 Ej mätt

Hållbart medarbetarengagemang (HME) > 79 Ej mätt

Anställningstrygghet (Andelen tillsvidare 
av totala anställningar med månadslön)

> 88,8% Uppnås

Effektivt arbetssätt Sjukfrånvaro <23 dagar Uppnås

Sjuklönekostnader <50 mkr Uppnås

Medarbetare har kännedom och acceptans 
om verksamhetens mål  och uppdrag

>83 Ej mätt

Medarbetare upplever att chef tar tillvara 
kompetens

>74 Ej mätt
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Ekonomisk kontroll över tiden Resultatet ska över en rullande femårs-
period uppgå till minst 2 procent av de 
samlade intäkterna från skatt, kommu-
nalekonomisk utjämning och generella 
statliga bidrag. Resultatet ska också årligen 
uppfylla det lagstadgade balanskravet.

>2% Uppnår

Självfinansieringsgraden	av	investeringar	
(årets resultat + avskrivningar i förhållan-
de till investeringsbelopp) ska sett över en 
femårsperiod uppgå till minst 50 procent

>50% Uppnår

Ekonomisk kontroll under verksam-
hetsåret

Avvikelse mot budgeterat resultat +/- 0 Uppnås ej
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Värdering av god ekonomisk hushållning 
Målet för Kristianstads kommun är att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushåll-
ning. Värderingen ska utgå från både finansiella aspekter och verksamhetsmässiga aspekter. 

Många mål och indikatorer ger oundvikli-
gen en subjektiv bedömning, bland annat 
för att olika mål och perspektiv väger 
olika tungt, beroende på vilka styrkor 
och svagheter kommunen har. 
 Måluppfyllelsen kan vara tillfredstäl-
lande, trots att vissa utvalda indikatorer 
uppvisar svaga mätvärden, eller tvärtom. 
Indikatorerna ger just indikationer om 
måluppfyllelsen och får ses i sitt eget 
sammanhang, men kan inte anses ge en 
heltäckande bild av måluppfyllelsen.
	 Ur	ett	finansiellt	perspektiv	har	kom-
munen i grunden haft en stabil ekonomi 
och	finansiell	ställning	under	många	år.	
Kommunen måste även framöver vara 
vaksam på den ekonomiska utvecklingen. 
Det är viktigt att följa och vid behov 
åtgärda eventuella obalanser i grund-
uppdragen som kan uppstå bland annat 
genom	volymökningar,	demografiska	
förändringar, ökade behov och bristande 
förmåga till omställning. Även höga in-
vesteringsnivåer, med ökande låneskuld 
och kapitalkostnader, kan urholka det 

ekonomiska handlingsutrymmet som 
krävs för en sund ekonomi. Det är av vikt 
att sysselsättning och skatteunderlag 
ökar och att de generella statsbidragen 
värdesäkras med en uppräkning för 
demografiska	förändringar,	för	att	garan-
tera	finansieringen	av	välfärden.
 Då kommunens mål i det övergri-
pande styrkortet om ekonomisk kontroll 
under verksamhetsåret inte kommer att 
uppnås men att resultatindikatorerna 
över tiden prognostiseras att uppnås så 
är bedömningen att utfallen 2022 är för-
enliga	med	fullmäktiges	finansiella	mål.	
 Ur ett verksamhetsperspektiv läg-
ger kommunen stort fokus på att göra 
verksamheterna mer attraktiva, servi-
ceinriktade, tillgängliga, miljöanpassade 
och effektiva för medborgarna, ofta i 
samverkan	med	andra	parter.	Det	finns	
många resultat och tendenser att glädjas 
åt och som ligger helt i linje med kom-
munens nya strategiska färdplan. 
 Det är sannerligen särskilda omstän-
digheter med följderna, under och efter 

en pandemi som fått stora effekter för 
såväl kommunens verksamheter som 
för medborgare. Bedömningen är att 
måluppfyllelsen, under förutsättning-
arna, i kommunen är relativt god, ur 
såväl	verksamhetsmässigt	som	finansiellt	
perspektiv. 

Den samlade bedömningen är att Kristi-
anstads kommun kommer ha en god 
ekonomisk hushållning 2022.

Det	finns	givetvis	många	saker	att	
förbättra och ett ständigt klimat för 
utvecklingsarbete	måste	finnas.	För	att	
även nå en god ekonomisk hushållning 
framöver måste kommunen med fokus 
arbeta i visionens anda, med avstamp i 
den strategiska färdplanens utmaningar. 
Kristianstads kommun ska kraftsamla 
för att hitta nya arbetssätt, samordna re-
surser och samverka med andra aktörer, 
genom trovärdighet, brett engagemang 
och långsiktigt hållbart arbete.
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Resultat och kapacitet
Analysen och bedömningen i detta avsnitt 
omfattar den kommunala förvaltningen 
utifrån en analys av räkenskaperna. För 
att läsa mer om riskförhållanden och 
styrning hänvisas till kapitlen ”viktiga 
förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning” samt ”styrning och uppföljning 
av den kommunala verksamheten” men 
också till årsredovisningen för 2021.

RESULTAT

Periodens delårsresultat (mkr)
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För kommunen uppgick resultatet till 
+416,5 mkr för perioden januari till 
och med augusti, vilket är ett bättre 
resultat än det som prognostiserats och 
budgeterats. Motsvarande period 2021 
var resultatet +405,7 mkr. Den positiva 
utvecklingen är framförallt hänförbar till 
att	flertalet	finansposter	redovisade	bud-
getöverskott, främst ökade skatteintäkter 
och generella statsbidrag.

BUDGETAVVIKELSER 
En förutsättning för en ekonomi i balans 
är god budgetföljsamhet i verksamhe-
terna. Helårsprognosen för nämnderna 
visar ett underskott på -58,3 mkr. 
	 Helårsprognosen	för	finansförvalt-
ningen visar ett överskott om 216,6 mkr. 
Den största positiva avvikelsen är ökade 
skatteintäkter samt generella statsbi-
drag om 106,2 mkr respektive 25,6 mkr 
jämfört med budget. Budgeten är baserad 
på skatteunderlagsprognoser från SKR 
som under pandemin räknade med ett be-
tydligt större intäktsbortfall. Ökningen är 

främst driven av en stark återhämtning 
av lönesumman. Arbetsmarknaden har ut-
vecklats	väl	under	2022	och	fler	har	varit	
sysselsatta samt har timlönerna stigit. 
Andra större positiva avvikelser är tillfäl-
ligt sänkta arbetsgivaravgifter (17 mkr), 
samt exploateringsintäkter (22 mkr). 
 Detta ger sammanlagt ett prognosti-
cerat resultat för helåret om 333,2 mkr, 
vilket är 158,2 mkr bättre än budget. 
Det skulle också innebära ett resultat på 
5,6 % av skatter och generella statsbi-
drag. 

INTÄKTER 
De totala intäkterna i kommunen, inkl. 
skatteintäkter och generella statsbidrag, 
uppgick till 4 922 mkr för perioden vilket 
är en ökning med 182 mkr jämfört med 
motsvarande period 2021.
 Skatteintäkterna uppgick till 2 836 
mkr som motsvarar 57,6 procent av kom-
munens intäkter. Intäkternas storlek är 
beroende av skattesatsens nivå och skat-
teunderlaget efter taxering av invånarnas 
inkomster. 
 En annan väsentlig inkomstkälla är de 
generella statsbidragen som uppgick till 
1 172,0 mkr, som motsvarar 23,8 procent 
av kommunens intäkter.

KOSTNADER
Bruttokostnaderna (exklusive avskriv-
ningar) för perioden uppgick för kom-
munen till 4 288 mkr vilket är en ökning 
med 161 mkr jämfört med motsvarande 
period 2021. 
 Verksamheten i kommunen är per-
sonalintensiv och av bruttokostnaderna 
utgjorde personalkostnaderna 64,4 
procent.
 Kommunens pensionskostnader 
uppgick per augusti till 210,1 mkr, vilket 
var en ökning jämfört med augusti 2021. 
Helårsprognosen för pensionskostnader-
na baseras på KPAs senaste prognos och 
visar ett underskott på 2,8 mkr jämfört 
med budget. 
 Kommunen förfogar inte över någon 
finansiell	placering	av	pensionsmedel,	
vilket innebär att pensionsförpliktelsen i 
sin helhet har återlånats i verksamheten.

FINANSIELLA POSTER
Finansnettot för kommunen uppgick till 
+12,1 mkr, jämfört med +8,2 mkr under 
motsvarande period 2020. 
 Främsta orsaken till nettoökningen 
3,9	mkr	är	en	ökad	finansiell	intäkt	med	
4,5 mkr gällande återbäring och utdel-
ning från Kommuninvest. 

Kommunens ekonomiska  
ställning och utveckling 

Budgetavvikelse  
nämnderna (mkr) 

Prognos  
augusti

Kommunfullmäktige, 
revisionen, valnämnden

0,6

Överförmyndarnämnden 0,8

Kommunstyrelsen inklusive 
Kommunledningskontoret

–1,6

Räddningsnämnden –1,2

Tekniska nämnden –62,0

 – varav vatten och avlopp –6,0

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden

0,0

Byggnadsnämnden –2,0

Kultur- och fritidsnämnden –1,9

Barn- och utbildningsnämnden 20,0

Arbete och välfärdsnämnden –15,0

Omsorgsnämnden 10,0

Budgetavvikelse nämnderna –58,3

Budgetavvikelse  
finansförvaltningen  (mkr) 

Prognos  
augusti

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag

131,9

Finansnetto 11,5

Minskad semesterlöneskuld, 
timlöner

–2,0

Realisationsvinster och 
exploatering 

22,1

Lägre arbetsgivaravgifter äldre 
och ungdomar

17,0

Ofördelade anslag 64,6

Reserverade avskrivningsmedel –2,2

Avsättningar 0,0

Pensioner –2,9

Övrigt –23,5

Budgetavvikelse 
finansförvaltningen 216,6
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SÄSONGSVARIATIONER ELLER 
CYKLISKA EFFEKTER SOM 
PÅVERKAR VERKSAMHETEN
I kommunens budget är intäkter respek-
tive kostnader rakt fördelade över årets 
12 månader varför avvikelser förekom-
mer under verksamhetsåret mot faktiskt 
utfall då intäkter och kostnader kan 
variera mellan olika perioder under året 
på grund av säsongsvariationer i kom-
munens olika verksamheter.
 I diagrammet nedan visas hur kom-
munens intäkter och kostnader i fyramå-
nadersintervall varierat under 2021 
respektive 2022. 
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, fastigheter och anläggningar 
upptogs till ett värde av 7 816 mkr i kom-
munen per augusti. I årsbokslutet 2021 
var motsvarande tillgångar upptagna till 
7 522 mkr.
 Finansiella anläggningstillgångar 
upptogs till ett värde av 1 169 mkr varav 
751 mkr utgjorde långfristig utlåning 
till kommunföretag och 356 mkr aktier 
kommunföretag.	Övriga	finansiella	an-
läggningstillgångar 61 mkr utgjordes av 
andra aktier och andelar och värdepap-
persinnehav.  

INVESTERINGAR OCH 
SJÄLVFINANSIERINGSGRAD
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Periodens investeringar i kommunen 
uppgick till 524,8 mkr vilket är en ökning 
jämfört med motsvarande period 2021 
då investeringarna uppgick till 443,5 
mkr.
 Exempel på stora investeringsposter 
var pågående byggnationer av nya för-
skolor, skolor samt Kristianstads Badrike 
och nytt reningsverk. 
	 Självfinansieringsgraden	av	inves-
teringarna uppgick för perioden till 
122,5 procent jämfört med 89,1 procent 
för helåret 2021. Investeringarna har 
alltså	helt	finansierats	med	egna	medel.	
Främsta anledningen till den starka 
självfinansieringsgraden	är	att	periodens	
goda	resultat	och	att	kassaflödet	från	den	
löpande verksamheten är starkt.

KORTFRISTIG 
BETALNINGSFÖRMÅGA – 
LIKVIDITET
Likviditeten på det gemensamma kon-
cernkontot uppgick den sista augusti till 
593 mkr. Av detta belopp utgörs ca 444 
mkr av de kommunala bolagens likviditet 
resterande del 149 mkr är kommunens 
andel. 
 För beredskap mot variationer i be-
talningsflödena	har	kommunen	och	dess	
bolag en kreditlimit hos bank på 250 mkr 
med förmånliga villkor. En aktiv samord-
ning	av	de	likvida	flödena	har	medfört	
finansiella	besparingar	för	kommun-
koncernen. Sammantaget bedöms den 
finansiella	beredskapen	på	kort	sikt	vara	
tillräcklig. 

SOLIDITET 
Soliditeten beskriver kommunens ekono-
miska styrka på lång sikt. Den anger i vil-
ken	grad	som	kommunen	finansierat	sina	
tillgångar med eget kapital. Förändring-
arna	i	detta	finansiella	mått	är	därmed	
beroende av investeringstakt, nyupplå-
ning, andra skuldförändringar samt det 
ekonomiska resultatet. Ju högre soliditet 
desto större är andelen av tillgångarna 
som	finansierats	med	eget	kapital.	En	
jämn och hög soliditet verkar stabilise-
rande i ekonomin och ger förutsättningar 
för	låga	finansieringskostnader.

Pensioner, resultatposter (mkr) 2022 aug 2021 aug 2020 aug

Avgiftsbestämd ålderspension 98,1 92,7 91,1

Pensionsavsättning 5,6 -12,2 1,8

Pensionsutgifter 52,4 53,2 50,3

Förmånsbestämd ålderspension 15,6 27,0 28,4

Löneskatt 36,6 39,1 41,7

Ränta på pensionsavsättning 1,8 0,8 1,5

Total pensionskostnad 210,1 200,6 214,8



24  |  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

2018
-12

2019
-12

2020
-12

Soliditet (%)

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Soliditet exkl. pensionsskuld

Soliditet inkl. pensionsskuld

53

33

49

32

45

30

2021
-12

45

32

2022
-08

48

36

För kommunen var soliditeten exklusive 
pensionsskuld 48 procent och soliditeten 
inklusive pensionsskulden uppgick till 36 
procent. 
 Soliditeten i kommunen exklusive 
pensionsskulden minskade under en 
följd av år till följd av låga driftresultat 
och ökad låneskuld, men har stabiliserats 
de senaste åren tack vare goda driftsre-
sultat. Soliditeten inklusive pensions-
skulden ligger på en relativt stabil nivå, 
framför allt beroende på att den totala 
pensionsskulden minskar sedan några år 
tillbaka.

FINANSIELL UPPFÖLJNING
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Kommunens låneskuld har ökat stadigt 
de senaste åren och uppgår den sista au-
gusti till 3 364 mkr, dvs en ökning sedan 
årsbokslutet 2021 med 82 mkr. Av den 
totala låneskulden är 751 mkr vidareut-
lånade till kommunala bolag.
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BALANSKRAVSRESULTAT

Balanskravsresultat, prognos

Balanskravet är kommunallagens regel-
verk för krav på ekonomisk balans för 
kommuner och landsting. 
 Ekonomisk balans handlar om att 
styra ekonomin både i ett kortare och 
i ett längre tidsperspektiv. Om kostna-
derna i ett längre perspektiv överstiger 
intäkterna innebär det att kommande ge-
nerationer får betala för denna överkon-
sumtion. Normalt sett ska ekonomin visa 
på ett positivt resultat på en nivå som gör 
att	förmögenheten	inte	urholkas	av	infla-
tion	eller	av	för	låg	självfinansieringsgrad	
av investeringar. 
 Balanskravet innebär att underskott 
som uppkommit under enskilt räken-
skapsår ska återställas inom de tre 
påföljande åren. Kommunen har sedan 
införandet år 2000, uppfyllt balanskravet 
med undantag för år 2004. Reservering 
till resultatutjämningsreserv får göras för 
den del av årets resultat, efter balans-
kravsjusteringar, som överstiger 1 % av 
skatteintäkter och statsbidrag. Resultat-
utjämningsreserven får maximalt uppgå 
till 10 % av det egna kapitalet.
 Det prognostiserade balanskravsre-
sultatet för 2022 är lägre än det redovi-

sade resultatet per sista augusti vilket 
främst beror på att såväl elkostnader 
som övriga driftskostnader förväntas 
öka kraftigt under perioden september - 
december. 
 Kommunen förfogar över en resultat-

utjämningsreserv (RUR) på 267,6 mkr 
som efter kommunfullmäktiges beslut 
kan nyttjas under lågkonjunktur. 
Per 31 augusti uppgår resultatutjäm-
ningsreserven till 5,7 % av det egna 
kapitalet.

Balanskravsavstämning 2019 2020 2021 2020-08 2021-08 2022-08

Utfall 
helår

Utfall 
helår

Utfall 
helår

Prognos 
helår

Prognos 
helår

Prognos 
helår

Årets resultat 77,3 249,0 434,4 123,1 307,9 333,2 

– Samtliga realisationsvinster –0,7 –0,7 –1,8 –1,0 –1,0 –0,7

+ Vissa realisationsvinster 
enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Vissa realisationsförluster 
enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+/– Orealiserade förluster i 
värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+/– Återföring av orealiserade 
förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter balanskravsjus-
teringar 76,6 248,3 432,6 122,1 306,9 332,5

– medel till resultatutjämnings-
reserv 0,0 –141,2 0,0 0,0 0,0 0,0

+ medel från resultatutjäm-
ningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 76,6 107,1 432,6 122,1 306,9 332,5
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Väsentliga personalförhållanden
Kristianstads kommun är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en miljö som kännetecknas av 
arbetsglädje och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. En god arbetsmiljö är 
hälsofrämjande, bidrar till att verksamhetens mål uppnås, ökar kommunens möjlighet att rekrytera, 
behålla och utveckla goda medarbetare. Avsnittet innefattar kommunens förvaltningar.

Sysselsättningsgraden bland tillsvida-
reanställda hamnade på 99,1 procent 
(+ 0,1). Då heltid har varit grunden för 
anställningar under några år, kan denna 
nivå vara trolig framöver. Den faktiska 
sysselsättningsgraden som tas fram 
genom att längre tjänstledigheter vägts 
in, minskade jämfört med föregående 
år och hamnade på 90,6 procent (-0,8). 
Personalomsättningen hamnade på 5,1 
procent för delåret 2022 vilket var en 
ökning med 1,5 procentenheter jämfört 
med samma period 2021. Anställnings-
tryggheten hamnade på 91,3 procent 
för perioden vilket var en ökning med 
0,6 procentenheter jämfört med 2021. 
Andelen kvinnor av tillsvidareanställda 
medarbetare fortsatte att minska under 
första delen av 2022 och hamnade på 
76,6 procent (-0,4) jämfört med samma 
period 2021. Av kommunens chefer var 
66 procent kvinnor, vilket var en minsk-
ning med en procentenhet jämfört med 
2021. Av omsorgsförvaltningens chefer 
var 82 procent kvinnor (minskning fyra 
procentenheter). 66 procent av barn- och 
utbildningsförvaltningens chefer var 
kvinnor vilket var samma som föregå-
ende år.

MEDARBETARENKÄT
Medarbetarenkät kommer att genom-
föras under september månad 2022 med 
samma innehåll och upplägg som vid de 
senaste tillfällena 2018 och 2020. Enkä-
tens frågebatteri har en tydlig inriktning 
i förhållande till den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Resultatet utgör en 
viktig informationskälla i strävan efter 
att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö 
och stort fokus läggs på återkoppling 
och analys av resultat till arbetsgruppen 
för att ta fram vilka utvecklingsområden 
som ska prioriteras och till det skapa 
handlingsplaner.

FRISKTAL
Frisktalet anger andelen av de tillsvida-
reanställda som varit sjuka fem dagar 
eller mindre under årets första halvår. 
Frisktalet minskade betydligt under för-
sta halvåret 2022 vilket grundar sig i den 
kraftiga toppen för den korta sjukfrånva-
ron vid inledningen av året. Minskningen 
blev nära åtta procentenheter första 
halvåret jämfört med 2021. Friskta-
let återhämtade sig under 2021 efter 
föregående år som påverkats av pande-
min. Samtliga förvaltningar minskade 
frisktalet under 2022 från att ha ökat 
under 2021. Både kvinnornas (-8,1) och 
männens (-6,2) frisktal minskade från att 
ha ökat under 2021.

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaron ökade igen under årets 
första sex månader från en minskning 
under 2021 och en betydande ökning 
under 2020. De korta sjukskrivningarna 
under 14 dagar ökade med 1,2 kalen-
derdag till 5,3 till följd av kraftig topp i 
januari. Sjukfrånvaron mellan 15 och 90 
dagar minskade med en halv kalender-
dag till 2,0 och sjukfrånvaron över 91 
dagar ökade till 6,3 (+0,3). Kvinnornas 
sjukfrånvaro ökade med 1,4 samtidigt 
som männens sjukfrånvaro minskade 
med 0,6 kalenderdagar. Sjukfrånvaron för 
åldersgruppen mellan 40 och 49 år mins-
kade medan övriga åldersgrupper ökade. 
Från	att	flertalet	förvaltningar	minskade	
sjukfrånvaron under första halvåret 2021 
så	ökade	de	flesta	förvaltningar	under	
2022. Kultur och fritidsförvaltningen 
minskade och kommunledningskonto-
rets sjukfrånvaro var oförändrad.
 Kalenderdagar per tillsvidareanställd 
under första halvåret, med hänsyn tagen 
till omfattning, men inte till sysselsätt-
ningsgrad.

SJUKLÖNEKOSTNADER
Sjuklönekostnaderna innefattande det 
som betalas ut i sjuklön till medarbetare 
exklusive sociala avgifter, semesterlöne-
kostnader	eller	medfinansiering	ham-
nade på 37,3 Mkr vilket var en ökning 
med 3,1 mkr jämfört med samma period 
2021. Under inledningen av 2022 ökade 
den korta sjukfrånvaron kraftigt och det 
är den som är den mest kostnadsinten-
siva.   

OBLIGATORISK SJUKREDOVISNING
Uppgifterna till den obligatoriska 
sjukredovisningen baseras på bredare 
urval än kommunens eget underlag för 
sjukfrånvarostatistik. Den obligatoriska 
sjukredovisningen visade på samma ut-
veckling som kommunens uppgifter, där 
den totala sjukfrånvaron ökade. Andelen 
av sjukfrånvaron som var över 60 dagar 
minskade igen från att tillfälligt ha ökat 
2021. Kvinnorna ökade sjukfrånvaron 
medan männens för andra året i rad var 
oförändrad. 

Obligatorisk sjukredovisning

2022 2021

Total sjukfrånvaro* 8,5 % 7,8 %

      - varav långtidssjuk-
frånvaro** 40,8 % 43,1 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 9,5 % 8,5 %

Sjukfrånvaro för män 5,6 % 5,6 %

Sjukfrånvaron i ålders-
gruppen 29 år eller yngre 7,3 % 7,0 %

Sjukfrånvaro i åldersgrup-
pen 30 – 49 år 7,6 % 7,2 %

Sjukfrånvaro i åldersgrup-
pen 50 år eller äldre 9,7 % 8,6 %
*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samt-

liga medarbetare. Även tidsbegränsad sjukersättning samt 

rehabiliterings- och arbetsskadeersättning ingår.

**Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

BEMANNING OCH VOLYM
För tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda med månadslön baseras på 
(anställningar x sysselsättningsgrad x 
anställningsdagar)/183. För tidsbegrän-
sade timavlönade och för mertid baseras 
uppgiften på arbetade timmar/850 (en 
heltidsanställd arbetar ca 1 700 timmar 
på ett år).

TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Under årets första halvår ökade volymen 
tillsvidareanställda från att ha minskat 
2021 och 2020, dessförinnan ökade voly-
men under sex år.  Omsorgsförvaltningen 
ökade till följd av ökade personalbehov 
inom verksamheterna, främst inom 
funktionsstöd/LSS. Arbete och välfärds-
förvaltningen	minskade	för	fjärde	året	i	
rad kopplat till avveckling av ensamkom-
mandeverksamheten.

TIDSBEGRÄNSADE 
ANSTÄLLNINGAR MED MÅNADSLÖN
De tidsbegränsade anställningarna med 
månadslön	minskade	för	fjärde	året	i	rad,	
från att dessförinnan ökat fem år. Av de 
tidsbegränsade	anställningarna	var	flest	
vikariat, 42 procent och resterande var 
jämnt fördelat på tidsbegränsade anställ-
ningar enligt skollagen samt allmän viss-
tidsanställning. Barn- och utbildningsför-
valtningen hade en halverad minskning 
innevarande år jämfört med 2021.

TIDSBEGRÄNSADE 
ANSTÄLLNINGAR MED TIMLÖN
Volymen årsarbeten för timavlönade 
ökade	för	fjärde	året,	från	att	ha	minskat	
tre år innan dess. Ökningen uppstod 
under det första kvartalet då den korta 
sjukfrånvaron låg på en hög nivå.  Om-
sorgsförvaltningen	ökade	för	fjärde	året	i	
följd från att ha minskat mellan 2016 och 
2018. Barn- och utbildningsförvaltningen 
hade en högre ökning 2022 jämfört med 

2021 då förvaltningen ökade med ett 
årsarbete från att under 2020 minskat 
med 20 årsarbeten.

FYLLNADSTJÄNSTGÖRING  
OCH ÖVERTID
Fyllnadstjänstgöringen minskade för 
tredje året från att tillfällig ha ökat 2019 

och har mer än halverats sedan 2013 då 
nivån låg på 65 årsarbeten.
 Övertiden ökade för tredje året i rad 
från att ha minskat två år dessförinnan. 
Övertiden har tidigare under en lång 
period hamnat mellan 20 och 30 årsarbe-
ten.

Barn-
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Kommun-
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Förväntad utveckling
Kristianstads kommun har till följd av tydliga åtgärder skapat goda ekonomiska förutsättningar 
framöver. Inflation och ett nytt pensionsavtal har försämrat förutsättningarna och de kommande åren 
kommer inte att bli enkla, men förutsättningarna för en positiv ekonomi finns. 

En påminnelse om en begynnande 
lågkonjunktur är viktig att göra, den kan 
påverka ekonomin framåt på ett negativt 
sätt.	Inflationens	utveckling	framför	allt	
det senaste året är oroväckande. Ökade 
drivmedels-, livsmedels- och elkostnader 
är exempel på områden som påverkar 
kommunens ekonomi. Det gäller att noga 
följa utvecklingen av dessa för att säker-
ställa att vi har handlingsutrymme. En 
lågkonjunktur innebär självklart mins-
kade skatteintäkter för kommunen, men 
det innebär ofta också ökade kostnader. 
Försörjningsstöd är ett exempel. 
 Enligt senaste prognosen från KPA 
förväntas pensionskostnaderna öka 2023 
med ca 193 mkr jämfört med prognosen 

för helåret 2022. Ungefär en tredjedel 
av ökning beror på införandet av ett nytt 
pensionsavtal 2023 och resterande två 
tredjedelar	beror	på	den	ökade	inflatio-
nen. 
 Viktigt nu är att värna om den goda 
ekonomin samtidigt som vi utvecklar 
verksamheten.
 Fortsatt är investeringsnivåerna 
historiskt sett väldigt höga och arbete 
sker med att utveckla processen kring 
investeringar. Till följd av den höga inves-
teringsnivån ökar låneskulden och i takt 
med att räntan höjs så ökar räntekost-
naderna. 1 % höjd ränta innebär ca 30 
miljoner kronor i årliga ökade kostnader 
för Kristianstads kommun, vilket snabbt 

kan bli en ekonomisk utmaning för vår 
driftsekonomi.
 Fortsatt arbete med att utveckla styr-
ning och ledning i kommunen kommer 
att ske, den strategiska färdplanen för 
2021–2024 är halvvägs vid årsskiftet 
2022/2023 och många insatser är på 
gång eller planeras. Samtidigt är det val 
hösten 2022 och redan andra halvan av 
2023 är det planerat att arbetet med 
att ta fram en ny strategisk färdplan 
2025–2026 inleds. 
 Med god struktur och tydliga priori-
teringar kommer Kristianstads kommun 
att kunna hantera såväl ekonomiska som 
verksamhetsmässiga utmaningar.



Räkenskaper



RESULTATRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)

Not
Bokslut  

31 aug 2022
Bokslut  

31 aug 2021
Bokslut  

2021
Budget  

2022
Prognos  

2022

Avvikelse 
Progn-budg 

2022

Verksamhetens intäkter 2 914,4 1 016,1 1 468,5 2 506,4 2 767,5 261,1

Verksamhetens kostnader 3 –4 287,9 –4 127,2 –6 369,6 –7 810,6 –8 095,1 –284,5

Avskrivningar –230,0 –215,0 –331,6 –359,3 –329,5 29,8

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNADER –3 603,6 –3 326,1 –5 232,7 –5 663,5 –5 657,1 6,4

Skatteintäkter 4 2 836,0 2 643,6 3 987,7 4 132,3 4 238,3 106,0

Generella statsbidrag 5 1 172,0 1 080,1 1 669,2 1 704,8 1 739,1 34,3

VERKSAMHETENS RESULTAT 404,5 397,6 424,1 173,6 320,3 146,7

Finansiella intäkter 6 31,4 24,7 36,3 37,2 43,1 5,9

Finansiella kostnader 7 –19,3 –16,6 –26,1 –35,8 –30,2 5,6

RESULTAT EFTER  
FINANSIELLA POSTER 416,5 405,7 434,4 175,0 333,2 158,2

Extraordinära poster – – – – – –

PERIODENS RESULTAT 416,5 405,7 434,4 175,0 333,2 158,2
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BALANSRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)

Not
Bokslut  

31 aug 2022
Bokslut  

31 aug 2021
Bokslut  

2021

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 985,0 8 409,5 8 723,7

 – Immateriella 0,8 1,3 1,1

 – Materiella 7 815,5 7 252,2 7 521,6

   varav mark, byggnader o tekn. anl 7 362,5 6 796,6 7 053,8

   varav maskiner o inventarier 453,0 455,6 467,9

 – Finansiella 8 1 168,8 1 156,1 1 201,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 549,0 1 450,0 1 518,5

 – Förråd 177,0 177,3 163,2

 – Kortfristiga fordringar 9 779,5 530,1 501,2

 – Kassa, bank 592,6 742,6 854,1

SUMMA TILLGÅNGAR 10 534,1 9 859,6 10 242,1

EGET KAPITAL 10 5 057,8 4 612,6 4 641,2

 – varav periodens resultat 416,5 405,7 434,4

 – varav resultatutjämningsreserv 267,6 267,6 267,6

AVSÄTTNINGAR 90,3 72,4 81,5

 – varav pensioner 90,0 72,1 81,2

 – övriga avsättningar 11 0,3 0,3 0,3

SKULDER 5 386,0 5 174,6 5 519,5

 – varav långfristiga 12 3 929,9 3 789,5 3 843,7

 – varav kortfristiga 13 1 456,1 1 385,1 1 675,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 534,1 9 859,6 10 242,1

ANSVARSFÖRBINDELSER 6 191,8 6 311,8 6 227,6

 – varav pensionsförpliktelser 1 314,9 1 379,1 1 350,7

 – varav övriga ansvarsförbindelser 14 4 876,9 4 932,7 4 876,9

SOLIDARISK BORGEN – KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
Kristianstads kommun har i februari 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2022-06-30 var medlemmar i 
Kommuninvest Ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.  Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige 
AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening.
 
Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	Kristianstads	kommuns	ansvar	enligt	ovan	nämnd	borgensförbindelse,	kan	
noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala 
tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Kristianstads kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 9 064 415 184 
kronor (1,55%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 9 056 612 621 kronor (1,57%).
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KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)

Not
Bokslut  

31 aug 2022
Bokslut  

31 aug 2021
Bokslut  

2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat 416,5 405,7 434,4

Justering för av– och nedskrivningar 230,0 215,0 331,6

Justering för gjorda avsättningar 8,8 –14,3 –5,3

Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster 15 0,5 0,5 1,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 655,8 606,8 762,3

Ökning (+) minskning (–) periodiserade anslutningsavgifter 12,0 4,0 9,2

Ökning(–)/minskning(+) kortfristiga fordringar –278,3 –21,2 7,7

Ökning(–)/minskning(+) förråd/varulager –13,7 –26,6 –12,6

Ökning(+)/minskning(–) kortfristiga skulder –219,7 –137,1 153,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 156,1 425,9 920,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar –524,8 –443,5 –831,7

Förvärv	finansiell	leasing 0,0 0,0 0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16 0,7 0,5 1,8

Minskning av långfristiga fordringar 17 39,0 15,3 25,3

Ökning av långfristiga fordringar 18 0,0 0,0 –55,0

Investering	i	finansiella	anläggningstillgångar –6,8 0,0 0,0

Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –491,9 –427,7 –859,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 84,0 200,0 255,0

Amortering av skuld –2,4 –2,4 –2,4

Förändring av övriga långfristiga skulder 19 –1,0 –2,0 –2,0

Förändring av leasingskuld –6,3 –3,4 –9,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 74,3 192,2 241,2

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 20 0,0 0,0 0,0

PERIODENS KASSAFLÖDE –261,5 190,4 301,8

Likvida medel vid periodens början 854,1 552,3 552,3

Likvida medel vid periodens slut 592,6 742,7 854,1
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Belopp i Mkr
Bokslut  

31 aug 2022
Bokslut  

31 aug 2021
Bokslut  

2021
Budget  

2022
Prognos  

2022

Avvikelse 
Progn–budg 

2022

Not 2 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter 914,4 1 016,1 1 468,5 2 506,4 2 767,5 261,1

Varav jämförelsestörande poster:

   varav statligt driftsbidrag för merkostnader Covid-19 37,1 53,2 60,9 0,0 37,1 37,1

Not 3 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader –4 287,9 –4 127,2 –6 369,6 –7 810,6 –8 095,1 –284,5

Varav jämförelsestörande poster:

– 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär skatteinbetalning innevarande år 2 745,0 2 583,3 3 875,0 4 115,9 4 117,5 1,6

Preliminär slutavräkning innevarande år 60,0 43,4 98,6 16,4 90,0 73,6

Slutavräkningsdifferens föregående år 31,0 16,9 14,1 0,0 31,0 31,0

Summa 2 836,0 2 643,6 3 987,7 4 132,3 4 238,5 106,2

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag inkomstutjämning 703,9 671,0 1 006,5 1 060,3 1 055,9 -4,4

Avgift/bidrag kostnadsutjämning 64,4 67,1 100,7 98,1 96,6 -1,5

Intäkt från fastighetsavgift 134,7 125,1 189,8 192,1 202,1 10,0

Generella bidrag från staten 32,7 0,0 47,0 24,1 32,7 8,6

Regleringsavgift/-bidrag 161,3 170,9 256,4 218,0 239,4 21,4

LSS-utjämning avgift/bidrag 75,0 45,9 68,8 112,2 112,4 0,2

Summa 1 172,0 1 080,1 1 669,2 1 704,8 1 739,1 34,3

Varav jämförelsestörande poster:

Not 6 Finansiella intäkter

Utdelningar obligationer/aktier 7,0 2,5 2,5 2,6 7,0 4,4

Räntor från likvida medel 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0

Räntor från utlämnade lån till kommunala bolag 5,6 4,2 5,9 8,0 8,0 0,0

Borgensavgifter 18,2 17,6 26,6 25,0 27,0 2,0

Övr	finansiella	intäkter 0,4 0,4 1,3 1,1 0,6 –0,5

Summa 31,4 24,7 36,3 37,2 43,1 5,9
 

NOTER

Not 1 Upplysningar om redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
vilket bl.a. innebär att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen med undantag 
för att:
• Värderingar,	klassificeringar	och	periodiseringar	i	delårsrapporten	är	i	högre	grad	än	i	årsredovisningen	grundade	på	uppskattningar	och	bedömningar	

vilket kan påverka det redovisade resultatet.
• Förändringen	avseende	finansiell	leasing	av	bilar	har	inte	bokförts,	detta	görs	vid	helårsbokslutet.
• Personalens löner redovisas enligt kontantprincipen. Timanställdas lön för augusti kostnads- och skuldbokförs i september. Den faktiska 

semesterlöneskulden inklusive personalomkostnadspålägg kostnads- och skuldbokförs i december, men under året bokförs löpande istället den 
budgeterade förändringen.

• Kristianstads kommun har valt att inte upprätta en sammanställd redovisning i samband med delårsrapporten. Enligt den kommunala redovisningslagen 
kan delårsrapporten innehålla en sammanställd redovisning som även innefattar den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform m.m. 
Kristianstads kommun redovisar i tabellform resultaten per sista augusti samt helårsprognos för bolagen i delårsrapporten.
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Belopp i Mkr
Bokslut  

31 aug 2022
Bokslut  

31 aug 2021
Bokslut  

2021
Budget  

2022
Prognos  

2022

Avvikelse 
Progn–budg 

2022

Not 7 Finansiella kostnader

Räntor på upplåning –15,8 –9,7 –21,5 –31,8 –27,1 4,7

Ränta på pensionsskuldsförändring –1,8 –0,8 –1,2 –1,5 –2,5 –1,0

Övr	finansiella	kostnader				 –1,7 –6,0 –3,3 –2,5 –0,6 1,9

Summa –19,3 –16,6 –26,1 –35,8 –30,2 5,6

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper och andelar 416,9 410,1 410,1

Långfristiga fordringar 751,8 745,9 790,8

Summa 1 168,8 1 156,1 1 201,0

Not 9 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 55,3 78,1 67,2

Statsbidragsfordringar 268,1 256,0 174,3

Mervärdesskattefordringar 48,7 25,3 45,5

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 303,5 100,1 159,0

Övriga kortfristiga fordringar 103,9 70,7 55,2

Summa 779,5 530,1 501,2

Not 10 Förändring eget kapital

Ingående balans eget kapital 4 641,2 4 206,8 4 206,8

Periodens resultat 416,5 405,7 434,4

Utgående balans eget kapital 5 057,8 4 612,6 4 641,2

Not 11 Övriga avsättningar

Avsättning för Kristianstad Tennisklubb 0,3 0,3 0,3

Summa 0,3 0,3 0,3

Not 12 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 3 364,2 3 227,6 3 282,6

Förutbetalda anslutningsavgifter VA 235,0 217,9 223,0

Förutbetalda investeringsbidrag 127,1 128,1 128,1

Skuld	finansiell	leasing 203,6 215,9 209,9

Summa 3 929,9 3 789,5 3 843,7

Not 13 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 200,4 144,0 350,8

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 530,8 536,2 542,7

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 140,0 139,6 127,9

Övriga skulder till staten 98,3 70,2 78,8

Övriga kortfristiga skulder 486,7 495,0 575,6

Summa 1 456,1 1 385,1 1 675,8
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Belopp i Mkr

Bokslut  
31 aug 

2022

Bokslut  
31 aug 

2021
Bokslut  

2021

Not 14 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden

Kommunala bostadsbolag 3 368,6 3 368,6 3 368,6

Övriga kommunala bolag 1 470,4 1 524,9 1 470,4

Bostadsrättsföreningar 27,5 28,7 27,5

Föreningar och organisationer 2,4 2,6 2,4

Övriga åtaganden 8,0 7,9 8,0

Summa 4 876,9 4 932,7 4 876,9

Not 15 Just för övr ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinst/förlust materiella 
anläggningstillgångar 0,5 0,5 1,6

Summa 0,5 0,5 1,6

Not 16 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Försäljningspris för materiella 
anläggningstillgångar 0,7 0,5 1,8

Summa 0,7 0,5 1,8

Belopp i Mkr

Bokslut  
31 aug 

2022

Bokslut  
31 aug 

2021
Bokslut  

2021

Not 17 Minskning av långfristiga fordringar

Amortering avseende lån till 
koncernföretag 39,0 15,3 25,3

Summa 39,0 15,3 25,3

Not 18 Ökning av långfristiga fordringar

Utlåning till koncernföretag 0,0 0,0 55,0

Summa 0,0 0,0 55,0

Not 19 Förändring av övr långfristiga skulder

Förutbetalda investeringsbidrag –1,0 –2,0 –2,0

Summa –1,0 –2,0 –2,0

Not 20 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

– 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0
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INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND (ALLA BELOPP I MKR)

Bokslut  
31 aug 2022

Bokslut  
31 aug 2021

Bokslut  
2021

Budget  
2022

Prognos  
2022

Avvikelse 
Progn-budg 

2022

Gemensamma nämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Kommunstyrelsen inkl. KLK 14,3 3,0 40,9 154,1 113,4 40,7

Räddningsnämnden 1,6 3,4 6,8 13,2 9,8 3,4

Barn- och utbildningsnämnden 7,0 6,6 14,0 38,0 38,0 0,0

Omsorgsnämnden 4,9 2,7 9,4 9,5 9,5 0,0

Arbete och välfärdsnämnden 0,8 0,3 0,7 0,9 0,9 0,0

Tekniska nämnden exkl. VA 254,2 283,2 467,8 686,5 435,8 250,7

Vatten och avlopp (VA) 238,5 143,4 292,3 587,5 421,9 165,6

Kultur- och fritidsnämnden 2,3 0,9 2,0 15,7 11,2 4,5

Byggnadsnämnden 1,1 0,4 0,4 2,5 2,5 0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0

Hjälpmedelscentrum 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

TOTALT 524,8 443,9 834,5 1508,4 1043,5 464,9

INVESTERINGSREDOVISNING TEKNISKA NÄMNDEN (ALLA BELOPP I MKR)

Bokslut  
31 aug 2022

Bokslut  
31 aug 2021

Bokslut  
2021

Budget  
2022

Prognos  
2022

Avvikelse 
Progn-budg 

2022

Omsorgsfastigheter 2,5 1,5 6,2 4,2 4,2 0,0

Barn- och skollokaler 48,6 75,3 94,5 280,1 85,1 195,0

Kultur- och fritidslokaler 113,2 143,4 224,3 162,3 144,3 18,0

Övriga fastigheter och inventarier 37,7 37,7 78,8 77,7 73,7 4,0

Gator, parker, parkering 48,5 25,4 55,7 149,5 115,5 34,0

Inventarier, maskiner 3,4 0,0 8,2 12,7 12,7 0,0

Övrigt 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 -0,3

Vatten och avlopp (VA) 238,5 143,4 292,3 587,5 421,9 165,6

TOTALT 492,7 426,7 760,1 1274,0 857,7 416,3

Barn- och skollokaler påverkas av förskjutningar 
i tid avseende främst ny- och ombyggnation av 
Österlövs skola, Allöskolan, Milnerskolan och 
Hammar förskola.  
 Avvikelsen avseende Kultur- och fritids-
förvaltningen beror på Kristianstads Badrike, 
där vissa kostnader kommer senare år, samt 
handikapprampen i Furuboda, där tillstånden har 
försenats. Rampen är projekterad och beräknas 
byggas under 2023. 

 Investeringar avseende övriga fastigheter 
har omprioriterats något, vilket innebär mindre 
avvikelser mot budget. 
 För gator och park inväntar vi godkännande 
från Länsstyrelsen avseende ombyggnad av 
Kanalgatan och Prästallén, vilket gör att arbetena 
kommer att utföras under 2023 istället. 
 Delar av byggnationen av centrala reningsver-
ket har försenats och cirka 100 mkr av budgete-
rade medel skjuts fram till 2023. Överföringsled-

ningarna mellan vattenverken i Gärds Köpinge 
och Åhus genomförs under 2023 och hela 
budgeten på 38 mkr skjuts framåt. VA-utbyggna-
den avvaktas på vissa områden, varför 35 mkr av 
budgeterade medel skjuts framåt. Förnyelsen av 
vattenledningar har god framfart och beräknas 
överstiga budgeten med 24 mkr, vilket hanteras 
inom budgetramen genom omprioriteringar. 

DRIFTREDOVISNING (ALLA BELOPP I MKR)

Bokslut  
31 aug 2022

Bokslut  
31 aug 2021

Bokslut  
2021

Budget  
2022

Prognos  
2022

Avvikelse 
Progn-budg 

2022
KF, Revisionen, Valnämnden 3,5 4,1 8,2 12,2 11,7 0,5

Gemensamma nämnden –2,7 –3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnden 7,6 6,6 10,6 11,7 10,9 0,8
Kommunstyrelsen inkl. KLK 148,6 166,3 203,5 226,5 228,1 –1,6
Räddningsnämnden 48,7 45,7 71,9 73,6 74,8 –1,2
Barn- och utbildningsnämnden 1 533,8 1 476,6 2 290,3 2 395,9 2 375,9 20,0
Omsorgsnämnden 1 189,3 1 112,0 1 710,1 1 799,9 1 789,9 10,0
Arbete och välfärdsnämnden 374,9 338,2 524,8 530,9 545,9 –15,0
Tekniska nämnden exkl. VA 120,6 90,6 148,8 165,3 227,3 –62,0
Vatten och avlopp (VA) 5,4 –0,1 –4,5 0,0 6,0 –6,0
Kultur- och fritidsnämnden 157,4 157,1 238,9 241,3 243,2 –1,9
Byggnadsnämnden 16,0 8,6 18,4 21,9 23,9 –2,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7,0 8,3 12,7 13,1 13,1 0,0
Summa nämnder, förvaltningar 3 610,0 3 411,0 5 233,6 5 492,3 5 550,7 –58,4

Finansförvaltning –4 026,6 –3 816,7 –5 668,0 –5 667,3 –5 883,9 216,6
Periodens resultat –416,5 –405,7 –434,4 –175,0 –333,2 158,2
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LEDNING & STYRNING

Kommunstyrelsen,  
inkl. kommunledningskontoret

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har ett övergripande 
politiskt ansvar för att leda och sam-
ordna den kommunala verksamheten. 
Kommunledningskontoret ska bidra till 
en positiv utveckling av villkor och skapa 
förutsättningar för en ekologiskt, ekono-
misk och socialt hållbar kommun, med 
rik, välmående natur och klimatsmarta 
samhällen präglade av minskad segrega-
tion och hög medborgerlig delaktighet.
 Hållbarhet är ett område som nämn-
den prioriterar i sitt styrkort. Detta av-
speglas bland annat i programmet Viable 
cities där Kristianstads kommun är en 
av 23 svenska kommuner som antagit 
utmaningen om klimatneutrala städer 
2030. Kommunens mission ”Klimatneu-
trala Kristianstad 2030 – med ett gott liv 
för alla inom planetens gränser” innebär 
att de förändringar som sker för att 
minska klimatpåverkan ska vara hållbara 
och bidra till uppfyllandet av Agenda 
2030. Målet är att verka för att utsläppen 
av växthusgaser pressas ner så mycket 
som möjligt och samtidigt öka förmågan 
av kolinlagring. Partners är Högskolan 
Kristianstad, Hushållningssällskapet, 
Skånetrafiken	och	Krinova.	Även	Natur-
skyddsföreningen Kristianstad-Bromölla 
deltar aktivt i arbetet.  
 Under året har arbetet med satsning-

en Levande stadskärna fortsatt. Satsning-
en syftar till att vi tillsammans ska skapa 
en levande och attraktiv innerstad redo 
att möta framtiden. Projektet är initierat 
av och drivs av Kristianstads kommun, i 
nära samarbete med Kristianstads City, 
näringsidkare och fastighetsägare och i 
dialog med medborgare och andra intres-
senter. Under året har en handlingsplan 
tagits fram som presenterats för samtliga 
initiativtagare. Detta kan kopplas sam-
man	med	de	mål	som	finns	inom	hållbar-
het, trygghet och attraktivitet. 
 Under sommaren har förvaltningen 
varit med och arrangerat Jamboree22 
där 11 000 scouter besökte lägret i Norra 
Åsum. Detta är en del i arbetet med att 
göra Kristianstads kommun mer attrak-
tiv och synlig. 
 Bostadsbyggandet är fortsatt starkt. 
Viktiga steg i stadsutvecklingen är den 
nya utbyggnadsplanen för vallskydd. Un-
der året har arbetet gått in i en tillstånds-
process.  
 Förvaltningens arbete med styrning 
och ledning har strukturerats upp under 
året för att nå bättre genomslag. En verk-
samhetsplan för 2022 är framtagen som 
konkretiserar vilket bidrag respektive 
avdelning gör till målen i styrkortet. Ar-
betet med att ta fram styrkortet för 2023 
är också påbörjat för att nå en bättre 
framförhållning på vilka aktiviteter som 

ska prioriteras. Detta vävs samman med 
de ekonomiska förutsättningar som ges.

EKONOMI
Den samlade helårsprognosen för kom-
munstyrelsen indikerar ett underskott på 
1,6 mkr. 
	 Det	finns	en	del	vakanser	inom	några	
enheter där rekrytering pågår, detta ger 
ett överskott på personalkostnader. Sam-
tidigt	finns	där	kostnadsökningar	inom	
livsmedel och drivmedel inom gemensam 
service som drar ner det sammantagna 
resultatet för förvaltningen.  
 Därtill har det under året varit hög 
sjukfrånvaro inom gemensam service 
vilket lett till höga bemanningskostnader 
och detta bidrar till underskottet som 
prognostiseras. 

Kommunstyrelsen

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

226,5 148,6 66 228,1 -1,6

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

154,1 14,3 9% 113,4 40,7

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos –451,1

Kostnadsprognos 679,2

Totalprognos 228,1
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ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDENS RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE PROGNOS
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Hållbarhet

Öka andel fossilfritt drivmedel Andel fossilfritt 65% Uppnås ej

Bidra med insatser för att stärka den 
biologiska mångfalden Antal insatser 14st Uppnås

Öka deltagandet i valet till kommun-
fullmäktige Deltagande i valet 88% Ej mätt

Arbetsmarknad Verka för framtida arbetsmöjligheter Antal mottagna praktikplatser 30st Uppnås

Trygghet Öka trygghetskänslan

Gamlegårdens resultat i polisens 
trygghetsmätning 3,0 Ej mätt

Verka för framtida arbetsmöjlig-
heter 2,2 Ej mätt

Attraktivitet

Öka attraktiviteten

Andel som kan rekommendera 
andra	att	flytta	till	vår	kommun		
(SCB-undersökning)

65 Ej mätt

Öka trygghetskänslan 63 Ej mätt

Öka tillgängligheten

Månadssnitt av antal obesvarade 
samtal <55 Uppnås ej

Öka attraktiviteten 97,5% Uppnås

Hanterade ärenden e-tjänster 25 000 Uppnås
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Säkerställd kompetensförsörjning i 
alla verksamheter

Sammansättning av medarbetare 
speglar kommuninvånares sam-
mansättning vad gäller mångfald

Balanstal 0,7 Ej mätt

Sammansättning av medarbetare 
speglar kommuninvånares sam-
mansättning vad gäller kön

77% Uppnås ej

Attraktiv arbetsgivare med stolta och 
engagerade medarbetare

eNPS Rekommendationsvilja 1 Ej mätt

Personalomsättning 0,1 Uppnås

Ledarskapsindex 77 Ej mätt

HME 80 Ej mätt

Anställningstrygghet 0,93 Uppnås

Effektivt arbetssätt

Sjukfrånvaro (dagar) 20 Uppnås

Medarbetare är insatt i arbetsplat-
sens mål 83 Ej mätt

Medarbetare upplever att chef tar 
tillvara kompetens 75 Ej mätt

Skapa effektivisering med hjälp av 
digitalisering

Frigjord tid med hjälp av automati-
sering/RPA (timmar) 10 000 Uppnås
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Hålla den ekonomiska ramen Budgetavvikelse > 0 Uppnås ej

Kommunledningskontorets styrkort 2022
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FÖRVALTNING & TILLSYN

Överförmyndarnämnden
Måluppfyllelse
Överförmyndarnämnden har det 
politiska ansvaret att utöva tillsyn och 
kontroll över förmyndarskap, godman-
skap och förvaltarskap. Nämndens tillsyn 
ska se till att myndiga personer eller 
barn som inte själva kan tillvarata sin 
rätt eller sköta sin ekonomi får den hjälp 
och stöd de behöver. Uppdraget regleras i 
föräldrabalken (1949:381). 
 För överförmyndarens verksamhet 
är det därför av vikt att arbeta för nöjda 
huvudmän och nöjda ställföreträdare. Fo-
kus i arbetet att utveckla verksamheten 
är rekrytering av nya ställföreträdare och 
att bland annat genom utbildning se till 
så att ställföreträdare får den hjälp och 
stöd de behöver.
 Inför hösten fortsätter vi vårt arbete 
med att träffa ställföreträdare med tema-
kvällar där vi träffar dem två gånger per 
år. Arbetet med att förbättra rekryte-
ringsprocessen och matchningen mellan 
ställföreträdare och huvudmän fortsät-
ter. Här lyfter vi speciellt upp höstens 
rekryteringskampanj tillsammans med 

kommunens kommunikationsavdelning 
för	att	attrahera	flera	ställföreträdare.	
Målsättning är att vi får mellan 20 – 50 st 
nya ställföreträdare.
 Verksamheten arbetar också vidare 
med att utveckla sitt verksamhetssys-
tem genom att t ex avtalsinventera samt 
ser över möjligheten att använda sig av 
andra system för en effektivare hantering 
av ställföreträdares kompetenser. Inven-
tering av detta ska ske hösten/vintern 
2022/23 inför upphandling av system 
hösten 2023.
 Träffar med överförmyndarnämndens 
referensgrupp har skett enligt årshjulet 
och under hösten är samverkansträff 
med tingsrätten inplanerad.
 Digitaliseringsarbetet av verksamhe-
ten fortsätter. Det sker bland annat ett 
fortsatt arbete med att utreda möjlig-
heterna att digitalisera hanteringen av 
årsredovisningarna för att effektivisera 
granskningsprocessen. 
 Verksamheten har också fokuserat på 
ersättningsrekrytering av medarbetare 
samt rekrytering av ytterligare en utökad 

tjänst som överförmyndarhandläggare. 
Rekrytering av tre st överförmyndar-
handläggare pågår och en st förvaltnings-
sekreterare är anställd med start den 1 
januari 2023.

EKONOMI
Den samlade helårsprognosen för 
Överförmyndarnämnden är en positiv 
helårsavvikelse på 800 tkr.
 Avvikelsen beror till största delen på 
minskade personalkostnader för vakans 
samt gode mäns arvode.

Överförmyndaren

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

11,7 7,6 62 10,9 0,8

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

0 0 0 0 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos 0

Kostnadsprognos 10,9

Totalprognos 10,9
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ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDENS RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE PROGNOS
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Grunduppdrag

Nöjda huvudmän Förbättra matchning vid rekrytering av 
ställföreträdare

Implemen-
tera nytt 
arbetssätt

Osäker

Nöjda ställföreträdare

Effektivisera granskningsprocessen
Uppfyllt om 
fler	än	4	
aktiviteter

Osäker

Förbättra tillgängligheten
Uppfyllt om 
fler	än	4	
aktiviteter

Uppnås

Översyn av arvodesreglerna för ställföre-
trädare

Genomförd 
översyn Uppnås ej

Hållbarhet

Öka valdeltagandet
Ställföreträdare bör informera sina 
huvudmän gällande möjligheten till 
valdeltagande 

Uppfyllt om 
fler	än	2	
aktiviteter

Uppnås

Minska låg ekonomisk standard, barn
Ställföreträdare ska uppmärksamma 
rätten till bidrag eller försörjning åt hu-
vudmän som har barn

Uppnås Uppnås

Arbetsmarknad Ge möjlighet åt alla kommuninvånare att 
etablera sig på arbetsmarknaden

Ställföreträdare ska uppmärksamma 
huvudmannens behov av arbete och sys-
selsättning

Uppfyllt om 
fler	än	2	
aktiviteter

Uppnås

Trygghet Öka trygghetskänslan och förbättra trygghets-
indikatorn

Arbeta för att huvudmän känner sig trygga 
med sina ställföreträdare

Uppfyllt om 
fler	än	2	
aktiviteter

Osäker

Attraktivitet Skapa livskvalitet
Ställföreträdare ska uppmärksamma hu-
vudmannens behov av sociala kontakter, 
fritidsverksamhet och rekreation

Uppfyllt om 
fler	än	2	
aktiviteter

Uppnås
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Säkerställd kompe-
tensförsörjning i alla 
verksamheter

Säkerställd kompetensförsörjning i nämndens 
verksamhet

Sammansättning av medarbetare speglar 
kommuninvånares sammansättning vad 
gäller kön

0,7 Uppnås

Attraktiv arbetsgivare 
med stolta och engage-
rade medarbetare

Attraktiv arbetsgivare med stolta och engage-
rade medarbetare.

 eNPS (employee Net Promoter Score) 
Rekommendationsvilja 
Undersökning görs vartannat år

1 Uppnås

Personalomsättning 0,1 Uppnås

Ledarskapsindex 
Undersökning görs vartannat år 77 Osäker

HME (Hållbart medarbetarengagemang) 80 Osäker

Anställningstrygghet 0,93 Uppnås
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L Ekonomisk kontroll un-
der verksamhetsåret Hålla den ekonomiska ramen Minskad budgetavvikelse  > 0 Osäker

Överförmyndarnämndens styrkort 2022
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RISK & SÄKERHET

Räddningsnämnden
Måluppfyllelse
Räddningstjänsten arbetar för att ge 
medborgarna säkerhet, trygghet och om-
tanke. Detta uppnås genom att medverka 
i olika forum, delta i och arrangera akti-
viteter samt optimera och effektivisera 
egna organisationen.
 Yttre påverkan bidrar till att förvalt-
ningens arbete ständigt behöver priorite-
ras. 2022 inleddes med ökad fokusering 
på pandemin igen efter en viss stagna-
tion under hösten. Detta påverkade hela 
Räddningstjänsten på olika sätt. Därefter 
följde oroligheter i omvärlden genom 
Rysslands invasion av Ukraina och fort-
satt kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt 
läge i vårt närområde. Det sistnämnda 
ger effekt på kommunkoncernen gene-
rellt	och	specifikt	räddningstjänsten	gäl-
lande lagstiftningen Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) kapitel 8, räddningstjänst 
under höjd beredskap. Uppdragen har 
varit vilande sedan 2004 och har under 
rådande omständigheter blivit aktuali-
serade och kommer få stark påverkan på 
förvaltningen framöver.
 Justeringar i LSO, som gjordes under 
2021, ledde till att ett antal föreskrifter 
antogs. Räddningstjänsten har under 
första halvåret arbetat med implemente-
ring av dessa t ex föreskrift om tillsyn av 
brandskydd. 
 Utbildningar i brandskydd för kom-
munens medarbetare ställdes in under 
början av våren och kunde sedan ge-
nomföras enligt plan. Räddningstjänsten 

har deltagit på olika årliga evenemang 
där förebyggande information normalt 
förmedlas såsom ABK:s Österängsfestival 
med	flera.	
 Förvaltningens avdelning för skydd 
och säkerhet samordnar kommunkon-
cernens stabsarbete under samhälls-
störningar. Covid-staben avvecklades 
tidigt under 2022 och fokus skiftade till 
anpassning av verksamheten med anled-
ning av kriget i Europa och de förstärkta 
kraven i säkerhetsskyddslagen. Totalför-
svarsplaneringen är återupptagen och 
flertalet	centrala	myndigheter	ställer	i	
snabbt ökande taktkrav på kommunerna.
 Parallellt med detta bibehåller avdel-
ningen det operativa brottsförebyggande 
arbetet enligt kommunens samverkansö-
verenskommelse med lokalpolisområde 
Kristianstad. 
 För en ökad trygghet för medborgarna 
utökar kommunen successivt antalet be-
vakningskameror i sitt fastighetsbestånd. 
Larmcentralen är en viktig länk i denna 
bevakningskedja.
 Under året har ett gemensamt bolag 
bildats mellan kommunerna i Skåne 
NordOst. Bolaget heter Trygghets- och 
Räddningscentralen i Skåne NordOst AB. 
Syftet är att främja arbetet med gemen-
samma tjänster såsom trygghetslarm, 
kommunal felanmälan och bevaknings-
tjänster för bästa gemensam effektivitet.    
 Under pandemin tillkom nya arbets-
miljöfrågor. Ett exempel är vikten av att 
göra riskbedömningar i olika situationer. 

Det har kommit och kommer att prägla 
det framtida arbetsmiljöarbetet. Rädd-
ningstjänsten genomförde en separat 
egen medarbetarenkät för deltids-
brandmännen 2020. Underlaget kom-
mer användas i förvaltningens framtida 
arbetsmiljöarbete. På grund av pensio-
neringar och annan personalomsättning 
står Räddningstjänsten inför ett ökat 
kompetensbehov och planering av detta 
kommer att ske under hösten.  

EKONOMI
Driftsbudgeten beräknas vara i obalans 
under året med ca -1,2 mkr. Faktorer som 
haft ekonomisk påverkan är Covid-19 
samt miljöprovtagningar förelagda av 
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Förvalt-
ningen planerar för leverans av investe-
ringar på 75 % under 2022. Resterande 
beställningar beräknar leverantörerna 
kunna leverera först 2023.

Räddningsnämnden

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

73,6 48,7 66 74,8 -1,2

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

13,2 1,6 12 9,8 3,4

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -27,3

Kostnadsprognos 102,1

Totalprognos 74,8
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Kvalitetssäkrad systemledning inom Skåne 
Nordost

Organisation färdigställd och plan fram-
tagen Ja/Nej Uppnås

Minskad sårbarhet för verksamhetskritiska 
uppgifter och kompetenser

Skapad	redundans	för	identifierade	
sårbarheter Ja/Nej Uppnås ej

Omvärldsanpassad säkerhetsskyddsfunktion Organisation färdigställd och resurstillsatt Ja/Nej Uppnås ej

Omvärldsanpassad informationssäkerhets-
funktion Organisation färdigställd och resurstillsatt Ja/Nej Uppnås ej
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Utvecklad samverkan med Miljö- och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen (MSF) gällande 
samhällsplaneringsprocessen

Egen remissinstans för ASOS Ja/Nej Uppnås

Gemensam myndighetstillsyn Vid gemensamma tillsyner deltar Rädd-
ningstjänsten Ja/Nej Uppnås

Omvärldsanpassad funktion avseende Tjänste-
man i beredskap (TIB) Förslag framtaget Ja/Nej Ej mätt

Omhändertagande av släckmedel Införa rutin vid insatser Ja/Nej Uppnås

Omvärldsanpassad funktion för hantering av 
sociala, klimatrelaterade och digitala risker Organisation färdigställd och resurstillsatt Ja/Nej Uppnås ej

Bidra till kommunkoncernens ökade mot-
ståndskraft, anpassningsförmåga och åter-
hämtningsförmåga mot och efter påfrestningar

Analyser och planer påbörjade  Ja/Nej Uppnås

Arbetsmarknad Nöjd kundindex SKR Öppna jämförelser gällande företags-
klimat >78 Ej mätt

Utbildning Behovsanpassad utbildningsplan för operativ 
personal

Plan framtagen utifrån förmågebeskriv-
ning Ja/Nej Uppnås ej

Trygghet Samordnat trygghetsarbete för kommunkon-
cernen

Konkret känsla av otrygghet (LPO)  2,8 Uppnås

Trygghetsindikator Nytt nuläge Ej mätt

Myndighetssamverkan Ja/Nej Uppnås

Utsatta	områden,	enl	polisens	definition 2 Uppnås

Attraktivitet

Tydliggöra möjliga förväntningar vid ansökan 
gällande tillstånd enligt Lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE)

Förbättrad digital information Ja/Nej Uppnås

Inga överskridna handläggningstider (LBE) Ärendeuppföljning < 3 månader Uppnås

Ökad kvalitet via digitalisering Införa e-tjänster Ja/Nej Uppnås ej
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Påbörja arbetet med strategisk kompetensför-
sörjning Plan framtagen för förvaltningen Ja/Nej Uppnås ej

Attraktiv arbetsgivare

Personalomsättning tv < 9 % Uppnås

Personalomsättning deltid tv < 5 % Uppnås

Andel kvinnor ska öka Ja/Nej Uppnås

Rekommendationsvilja eNPS 9 Ej mätt

Ledarskapsindex 81 Ej mätt

Hållbart medarbetare-engagemang (HME) 85 Ej mätt

Effektivt arbetssätt

Sjukfrånvaro <7 dgr Uppnås ej

Sjuklönekostnader <500 Tkr Uppnås ej

Medarbetare har kännedom om verksam-
hetens mål och uppdrag. > 54 % Ej mätt

Förvaltningen ser och tillvaratar kompe-
tens > 64 % Ej mätt
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Avvikelse mot budgeterat resultat Verksam-
hetsår Budget i balans 0 Uppnås ej

Avvikelse mot budgeterat resultat över tid Budget i balans 0 Uppnås ej

Räddningsnämndens styrkort 2022
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BARN & UTBILDNING

Barn och utbildningsnämnden
Måluppfyllelse
Det har inletts och genomförts en rad ut-
vecklingsarbeten för att förbättra elever-
nas kunskapsresultat. Därtill omfattande 
insatser i syfte att underlätta framtida 
rekryteringar och minska ohälsotalen. 
 Det har planerats, påbörjats och avslu-
tats	flera	byggprojekt	och	renoveringar.	
Måluppfyllelsen varierar beroende på 
mätområde, vilket också framgår av 
BUN:s styrkort.
 Genomförda enkätundersökningar 
visar generellt att vårdnadshavare i 
förskolan och elever i grundskolan och 
gymnasieskolan är nöjda med verksam-
heterna. 
 Respondenterna upplever överlag 
trygghet även om resultaten varierar 
mellan olika förskolor och skolor. 
 Det systematiska kvalitetsarbetet 
har utvecklats ytterligare, såväl på 
huvudmannanivå som på enhetsnivå. 
Utbildningsresultatet för Kristianstads 
kommun ligger preliminärt under riksge-
nomsnittet på grund- och gymnasiesko-
lan. 
 Ett antal viktiga insatser pågår i syfte 
att öka måluppfyllelsen. En grundskola 
och en gymnasieskola är fokusskolor och 
får därmed ett särskilt övergripande stöd 
i utvecklingsarbetet. Positiva effekter 
av utvecklingsarbetet på fokusskolorna 
identifierades	och	resultatet	kommer	
att användas inom organisationen i det 
fortsatta utvecklingsarbetet.
	 Den	fleråriga	insatsen	”Framgångsrik	
undervisning” fortsätter. Skolverkspro-
jektet som innebär att genomföra insat-
ser för att stärka utbildningens kvalitet 
för nyanlända barn och elever och vid 
behov för barn och elever med annat 
modersmål än svenska genomfördes.

MEDARBETARE
Den totala sjukfrånvaron har under det 
första halvåret 2022 ökat med 0,8 dag/
medarbetare. Det är den korta sjukfrån-
varon (1–14 dagar) som ökat mest. Dag 
15–90 och dag 91+ minskar vardera 
med 0,2 dagar. Den största ökningen 
finns	i	åldersgruppen	60	år	och	äldre	där	
sjukfrånvaron ökat (1,7). I åldersgruppen 
upp	till	29	år	finns	den	största	minsk-
ningen (-1,2). Kvinnorna har ökat sjuk-
frånvaron med 1,2 dagar medan männen 
minskat med 0,8 dagar. Den största 
minskningen bland de stora yrkesgrup-
perna är bland lärare i fritidshem (-1,8). 
Den	största	ökningen	finns	bland	övrigt	
lärararbete (specialpedagoger, speciallä-
rare etc.) som har ökat med 1,4 dagar.
 Sjukfrånvaron påverkas fortfarande av 
Coronapandemin och de rekommenda-
tioner	som	är	kopplade	till	den.	De	flesta	
grupper inom BUF har inte möjlighet att 
arbeta hemifrån. De grupper som nu har 
den högsta sjukfrånvaron är barnskötare 
18 dagar, elevassistenter 15,4 dagar för-
skollärare 15,1 dagar. Lägst sjukfrånvaro 
i de stora yrkesgrupperna har gymna-
sielärarna som vid halvåret ligger på 3,7 
dag. 
 Frisktalet minskade med 7,3 pro-
centenheter första halvåret jämfört med 
2021. Frisktalet har minskat både bland 
män (-2,3) och kvinnor (-8,5). Högst 
frisktal har ledningsarbete (91,5%) och 
gymnasielärare (88,4 %). Barnskötarna 
ligger lägst (35,6%). 

EKONOMI
Prognos för augusti 2022 visar på ett 
överskott i driftbudgeten med +20 mkr. 
Det prognostiserade resultatet kan 
huvudsakligen hänföras till barn- och 
elevvolymer. I förskolan bedöms barn-

antalet minska jämfört med föregående 
år. I grundskolan och gymnasieskolan är 
elevantalet i paritet med föregegående 
år medan budgeten är baserad på en ök-
ning av antalet elever. I fritidshemmen är 
bedömningen den omvända, d v s en ök-
ning av antal inskrivna barn jämfört med 
föregående	år	och	även	fler	jämfört	med	
budgeterat. Under pandemin sjönk an-
talet barn i fritidshemmen, sannolikt till 
följd	av	att	fler	vårdnadshavare	arbetade	
hemifrån, nu ser vi en återgång till hur 
det var innan pandemin och därmed en 
större efterfrågan av fritidshemsplatser.  
 Om- och tillbyggnad av Helgedalsko-
lan är klar och verksamheten är i gång. 
Nybyggnad av Palettens förskola är klar 
och utöver förskola har verksamheten för 
de vårdnadshavare som behöver tillsyn 
på	obekväm	tid	flyttat	dit.	
 Planeringsarbete i olika skeden pågår 
bland annat med förskola och skola i 
Österslöv, Allöskolan, Hammar förskola, 
Sommarlust förskola, gymnasiesärskola 
och grundsärskola. Utredning av gymna-
sieorganisationen pågår.

Barn- och utbildningsnämnden

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvi-
kelse

2395,9 1 533,8 64 2 375,9 20,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvi-
kelse

38,0 7,0 18 38,0 0,0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos –518

Kostnadsprognos 2889

Totalprognos 2371
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BARN & UTBILDNING

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2022
MÅLOMRÅDE RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE STATUS DELÅR PROGNOS*

Utbildning Höga  
kunskapsresultat

Genomsnittligt meritvärde grundskolan1 219 215 Uppnås ej

Genomsnittlig betygspoäng  
gymnasieskolan2 14,6 14,3 Uppnås ej

Genomsnittlig residual för grundskolan3 +10 -12 Uppnås ej

Andel gymnasiebehörighet till  
yrkesprogram1 > Föreg. år (86,0) 84,1 Uppnås ej

Andel gymnasieexamen från  
högskoleförberedande program2 > Föreg. år (86,1) 90,0 Uppnås

Andel gymnasieexamen från  
yrkesprogram2 > Föreg. år (87,4) 86,0 Uppnås ej

Slutförda vuxenstudier4 4000 3452 Uppnås ej

Trygghet
Trygga barn och 
elever med lust och 
motivation

Nöjdhetsindex förskola5 3,6 3,6 Uppnås

Nöjdhetsindex grundskola6 3,4 3,4 Uppnås

Nöjdhetsindex gymnasieskola6 3,2 3,2 Uppnås

Attraktivitet Hög arbetstillfreds-
ställelse Personalomsättning7 7-10 % 3 % Uppnås ej

Medarbetarmål
Hög kompetens Andel behöriga lärare i grundskolan8 80 % 76 % Uppnås ej

God hälsa Sjukfrånvaro9 ≤	20	dgr 20 dgr Uppnås

Ekonomiska mål Budget i balans Budgetavvikelse10 ≤	±	0,7	% +0,8 % Uppnås

* Prognos för om målvärdet uppnås vid årets slut

Förklaringar: 
1  Baseras på eleverna betyg efter årskurs 9 och efter sommarskola. 
2 Baseras på eleverna betyg efter årskurs 3. Varje betyg genererar dessa poäng: A=20 p, B=17,5 p, C=15 p, D=12,5 p, E=10 p, F=0 p. 
3  Residual = skillnaden mellan faktiskt meritvärde och modellberäknat meritvärde. Ingår i Salsaberäkningar där det modellberäknade meritvärdet 

baseras	på	föräldrarnas	utbildningsnivå,	fördelningen	pojkar/flickor	samt	andelen	nyinvandrade	elever.	Detta	avseende	årskurs	9.
4 Antal avklarade gymnasiekurser inom BUF:s Vux (kalenderår). 
5 Snittutfall i vårdnadshavarenkät (max 4,0).
6 Snittutfall i elevenkäter (max 4,0).
7 Antal avslutade anställningar under året dividerat med totala antalet tillsvidareanställda.
8 Antal lärartjänster med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola delat med totala antalet lärartjänster.
9 Sjukskrivning i kalenderdagar per tillsvidareanställd i snitt (helår).
10 Avvikelsen från totalbudget delat med totalbudgetbeloppet. 
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VÅRD & OMSORG

Omsorgsnämnden
Måluppfyllelse
Omsorgsnämnden har prioriterat 
målområdena Hållbarhet, Trygghet och 
Attraktivitet i den strategiska färdplanen. 
 Flertalet enheter har haft aktivite-
ter kopplade till vår värdegrund och 
bemötandeguide. Arbetet fortsätter, med 
målet att värdegrundsorden Delaktighet, 
Öppenhet, Medborgarvärde och Glädje 
ska vara väl kända och förankrade i våra 
verksamheter. Detta kommer följas upp i 
samband med medarbetarenkäten under 
hösten. 
 En handlingsplan för ett strategiskt 
arbete inom hållbarhet har påbörjats. 
Under hösten påbörjas även arbete med 
en handlingsplan för innovation. En 
innovationsledare har börjat sin tjänst 
i augusti och har som första uppgift att 
leda detta arbete.
	 Arbete	med	att	kvalitetssäkra	befint-
liga metoder sker på både enhets- och 
verksamhetsnivå tillsammans med hälso- 
och sjukvården. En förvaltningsövergri-
pande handlingsplan för detta tas fram 
under hösten.
 Resultatet från den nationella brukar-
undersökningen ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” visar på lägre resultat 
inom	flera	områden	än	vid	den	senaste	
mätningen 2020. Dock har Kristianstads 
kommun generellt större nöjdhet med 

insatserna jämfört med både Skåne och 
riket. 
 Drygt 60 procent av hemtjänstkunder-
na (757 personer) besvarade enkäten. På 
vård- och omsorgsboenden var svars-
frekvensen 50 procent (341 personer).

MEDARBETARE
Fortlöpande arbete med hälsofrämjande 
och systematiskt arbetsmiljöarbete sker 
och förvaltningen har fått stadsbidrag för 
att arbeta med hållbart arbetsliv inom 
vård- och omsorg. Ett projekt har startats 
upp för detta.
 Förvaltningens personal- och kom-
petensförsörjningsplan håller på att ses 
över och kommer uppdateras under 
hösten.
 Förvaltningens principer vid löne-
sättning har uppdaterats. Fasta tillägg 
håller på att fasas ut. I stället kommer 
individuell lönesättning tillämpas fullt 
ut när medarbetare får ny tjänst med 
nytt ansvar och uppdrag. Detta för att 
tillämpa individuell och differentierad 
lönesättning enligt huvudöverenskom-
melser med fackliga organisationer.
 Förvaltningen har påbörjat ett arbete 
med att utbilda alla chefer i utvecklande 
ledarskap.
 Arbetet med att öka arbetshälsan och 
minska sjukfrånvaron har fortsatt under 
året.  Sjukfrånvaron har påverkats av co-
vid-19 även i år. För perioden januari till 

juni var sjukfrånvaron 18,5 kalenderda-
gar per medarbetare vilket är en ökning 
med 1,3 dagar i förhållande till 2021. 
 Frisktalet har minskat från 56,8 
procent till 48,5 för motsvarande period 
2021.
 Personalomsättningen är över lag god 
7,3 %, för särskilda yrkesgrupp mäts 
omsättningen per helår. 
 Andelen utbildad omvårdnadsperso-
nal är 81,8 procent i äldreomsorgen och 
84,7 procent inom funktionsstöd.

EKONOMI
Förvaltningen prognostiserar ett positivt 
resultat för 2022 med 10 mkr, vilket mot-
svarar 0,6 procent av budgeten. Över-
skottet beror främst på stabila volymer 
och riktade statsbidrag som täcker en del 
av årets planerade satsningar.

Omsorgsnämnden

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

1 800 1 189 66 1 790 10

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

9,5 4,9 52 9,5 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -290

Kostnadsprognos 2 080

Totalprognos 1 790
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VÅRD & OMSORG

ÖVERGRIPANDE MÅL NÄMNDENS RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE PROGNOS
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Hållbarhet

Ett hållbart arbetssätt skapas genom en 
hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv 
organisation som involverar medborgare i 
organisationens utveckling

Handlingsplan för ett strategiskt 
arbete Plan klar

Medverkan i brukarundersökning

Ökning jfr med 
tidigare (HTJ: 61 %, 
VOBO: 50 %) 
FUNK: komplettering

Uppnås
Ej mätt 
inom FUNK

Trygghet

Ett respektfullt bemötande ska prägla varje 
möte

Andel enheter som aktivt har ar-
betat med Kristianstads kommuns 
värdegrund och bemötandeguide.

Andel enheter som 
har aktivt arbetat 
med Kristianstad 
kommuns värdegrund 
och bemöt-andeguide.

Uppnås

Ny fråga i MAE: Har du känne-
dom om Kristianstads kommuns 
värdegrund?

Årsvärde - öka from 
2024, mätas via MAE Ej mätt

Att kund/anhörig upplever tillit och trygghet i 
varje möte med omsorgsförvaltningen

Brukarundersökningar med 
komplettering av egna verktyg 
(intervjuer/enkäter)

89 % eller mer (ÄO: 
Andel positiva svar 
inom området trygg-
het) FUNK: komplet-
tering

Uppnås ej/
Ej mätt 
inom FUNK

Attraktivitet

Att arbeta för hälsosamt och aktivt liv (socialt, 
psykiskt och fysiskt) samt förebyggande 
arbete.

Brukarundersökningar med 
komplettering av egna verktyg 
(intervjuer/enkäter)

88 % eller mer
(ÄO: Andel positiva 
svar Sammantagen 
nöjdhet)
FUNK: komplettering

Uppnås ej/
Ej mätt 
inom FUNK

Att arbeta för säkra metoder för kundens 
behov, ökad kvalitet.

Handlingsplan för att kvalitets-
säkra	befintliga	metoder Plan klar Uppnås

En omsorgsförvaltning i framkant som arbetar 
med innovation Plan för innovationsarbete Plan klar Uppnås
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Attraktiv arbetsgivare med stolta och engage-
rade medarbetare

- Rekommendations-vilja eNPS
- Ledarskapsindex
– Hållbart medarbetar-engagemang 
(HME)

Målvärde utifrån 2020 
års MAE (bättre än 
2020)

Ej mätt

Tillitsbaserad ledning Fortsatt utveckling av modellen UL 
(utvecklande ledarskap)

30 % av chefer ska ha 
gått utbildning och till-
lämpa modellen

Uppnås ej
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Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Avvikelse mot budgeterat resultat

Prognos  
+ 10 mkr 
Motsvarar 0,6% av 
budget.

Uppnås

Omsorgsnämndens styrkort 2022
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ARBETE & VÄLFÄRD

Arbete och välfärdsnämnden
Måluppfyllelse
Förvaltningen är fortsatt påverkad av 
pandemin genom mindre utbrott av Co-
rona hos personalen vilket inverkar ne-
gativt på bland annat handläggningstider. 
Invasionen av Ukraina under våren som 
förde med sig att enskilda och föreningar 
i Kristianstads kommun tog emot ett 
antal	personer	som	flydde	från	kriget	har	
också i hög grad påverkat förvaltning-
ens arbete. Migrationsverket belastades 
hårt och klarade inte mottagandet vilket 
ledde till att förvaltningen beviljade 
medel	för	uppehälle	till	ca	300	massflyk-
tingar som vistades i kommunen. Den 1 
juli började en ny lag gälla som innebär 
att kommunerna tar över ansvaret för att 
ordna boende åt skyddsbehövande från 
Ukraina.	Kristianstad	fick	ett	fördelnings-
tal för mottagande av 96 individer. 
 Förvaltningen har fått en utökad 
budgetram för 2022 med 8 mkr till 
arbetsmarknadsinsatser. Medlen har 
framför allt använts till arbetsmarknads-
anställningar och i juni var 78 personer 
anställda på ett nystartsjobb. Riktade 
medel från staten och Socialstyrelsen har 
medfört att Kristianstads kommun har 
haft möjlighet att erbjuda alla berät-
tigade ungdomar ett feriejobb och cirka 
500 ungdomar har haft en ferieplats i 
kommunen på sommarlovet.
 Verksamheten för barn- och ungdom 
har varit föremål för en genomlysning av 

extern konsult och utifrån slutrapporten 
har en handlingsplan upprättats och 
ett förändringsarbete påbörjats. Analys 
av placeringskostnader och förändrat 
arbetssätt pågår och verksamheten fort-
sätter arbetet med att utveckla insatser 
och samordning kring arbete med unga 
i kriminella gängmiljö. Arbetet med att 
ta fram en plan för utveckling av öp-
penvården för barn och unga pågår och 
färdigställs under 2022.
 Inom Vuxenvården har kriscentrum 
under en längre tid en väl fungerande 
verksamhet med korta vårdköer. Det 
utökade ansvaret för de som bär ansvaret 
för våld har gett möjlighet till utök-
ning av personalen med gott resultat. 
Återupptagandet av gruppverksamhet 
för våldsutsatta har blivit ett mycket bra 
komplement i arbete.
 Förvaltningen har efter omställ-
ningar minskat på antalet anställda, både 
tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda. Sjuktalen ökar under perio-
den, främst korttidssjukfrånvaron, vilket 
bedöms vara en pandemieffekt.

EKONOMI
Helårsprognosen för förvaltningen visar 
på en negativ avvikelse om – 15 mkr. 
Barn- och ungdomsverksamheten har 
många placeringar på HVB och i konsu-
lentstödda familjehem. Verksamheten 
befarar en stor risk för fortsatt hög nivå 
av placeringar under 2022. Inom SFI på-

går ett omställningsarbete för en budget i 
balans. Under hösten 2021 genomfördes 
en översyn av organisationen för att an-
passa verksamheten kopplat mot tillde-
lade medel. Översynen fortsätter med ett 
fokus på effektiviseringar, ett förändrat 
arbetssätt, att slimma organisationen 
och därmed också mindre kostnader. 
Helårseffekten av detta arbete kommer 
att synas först under 2023.
 Under första delen av 2022 syns en 
minskning av antalet hushåll som är ak-
tuella för försörjningsstöd men kostnads-
nivån ligger i samma nivå som 2021.
 Oroligheter i omvärlden till följd av 
kriget i Ukraina gör prognosen för eko-
nomiskt bistånd mycket osäker. Schablo-
ner för till exempel livsmedel kan komma 
att justeras och ökade hyres- och elkost-
nader kommer att påverka utbetalningar 
för försörjningsstöd. 

Arbete och välfärdsnämnden

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

531 375 71 546 -15

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

0,9 0,8 84 0,9 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos –220

Kostnadsprognos 766

Totalprognos 546

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE STATUS DELÅR PROGNOS 

Grunduppdrag
Trygg uppväxt för barn och ungdomar 
Självförsörjande och trygg befolkning 
Drog- och missbruksfri befolkning
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Hållbarhet:  
Uthållig, långsiktig verksam-
het som verkar för minskad 
segregation och ökad social 
hållbarhet Samverkan och 
kunskapsutbyte såväl 
internt som externt

Utveckla öppenvård för barn 
och unga 

Under 2022 ta fram plan för utveckling av öppenvår-
den

 Arbete pågår Uppnås

Brukarundersökning, helhets-
syn

Bättre värde än 2021 (Kolada mått) fördelat på kvinnor 
och	män,	flickor	och	pojkar

Pågående systematiskt arbete 
för att nå hög svarsfrekvens
Genomförs sept-okt.

Uppnås

Korta vägen till arbetsmarkna-
den för arbetslösa

Ta fram antal personer som är kategoriserade som ar-
betslösa, utifrån Socialstyrelsens kategorisering. Under 
2022 ta fram en baseline för tiden i försörjningsstöd 
för dessa individer

 Framtag per den siste april. 
29% har varit aktuella i 0-3 må-
nader. 11,5% har varit aktuella i 
4-6 månader. 
10% har varit aktuella i 7-10 
månader. 21,5% har varit aktu-
ella i 11-23 månader.
28% har varit aktuella i 24 
månader eller längre

Uppnås
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ARBETE & VÄLFÄRD

RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE STATUS DELÅR PROGNOS 
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Arbetsmarknad: Effektiva, 
individ- och marknadsan-
passade åtgärder som leder 
till anställningsbarhet och 
självförsörjning

Positiva avslutsorsaker för indi-
vider i arbetsmarknadsåtgärder

> 70% totalt alla kategorier 76% Uppnås

Andel till anställning eller studier, uppdelat på studier, 
arbetsmarknadsanställning och annan anställning

42% totalt. (12% till arbete, 6% 
till studier, 24% till arbetsmark-
nads-anställning)

Uppnås

Andel till annan försörjning efter arbetsmarknadsan-
ställning, hel eller delvis

46% helt och 26% delvis har 
minskat sin försörjnings-stöds-
utbetalning.

Uppnås

Andel åter till försörjningsstöd efter arbetsmarknads-
anställning, uppdelat på hel eller delvis

54% åter till försörjningsstöd 
totalt varav 28% helt och 26% 
delvis.

Uppnås

Återvändare till arbetsmark-
nadsåtgärder

Ta fram en baseline under 2022 utifrån återvändare 
under de två senaste åren

Arbete pågår Uppnås 

Utbildning:
En effektiv, individ och 
marknadsanpassad 
vuxenutbildning som i 
förlängningen leder till 
anställningsbarhet och 
självförsörjning

ASI (Addiction Severity Index), 
områdena Psykisk hälsa och 
missbruk

Positiv förbättring av områdena Missbruk och Psykisk 
hälsa vid uppföljning efter 6 och 12 månader. Baseline 
2022

Baseline kommer att tas fram 
under året. Uppföljningar 
påbörjas.

Uppnås

Andel med godkända betyg efter 
avslutad SFI-kurs 

> 99% 98,2% 
Osäker mål-
uppfyllelse

Kostnad per elev på SFI Ta fram baseline under 2022 Arbete pågår, redovisas på helår Uppnås

Andelen avbrott på SFI i förhål-
lande till antalet studerande 

Ta fram baseline under 2022 Arbete pågår, redovisas på helår Uppnås 

Yrkesutbildningar som leder till 
arbete eller vidare studier 

 80%, 6 mån efter avslutad utbildning 84% Uppnås

Trygghet:  
Effektivt förebyggande 
arbete för att minska 
missbruket. En effektiv 
myndighetsutövning 
som förebygger och med 
tidiga insatser motverkar 
kriminalitet.

Förhindrade vräkningar Kvarboende > 75%  Uppnås

Upplevd förbättrad situation ef-
ter avslutad insats (Budget och 
skuld) (Våld i nära relation)

> 80%

BUS: 61,5% upplever en förbätt-
rad ekonomisk situation  
VNR: 72% lever ett liv fritt från 
våld, 24% lever delvis ett liv fritt 
från våld

Osäker mål-
uppfyllelse

Trygghetsmätning problemkate-
gori (gängkriminalitet) 

< 3
Genomförs i aug, redovisas på 
helår

Osäker mål-
uppfyllelse

Avslutade utredningar inom 4 
mån - Barn och ungdom

100%  74,7%, Uppnås ej

Trygghetsmätning - kommun-
index

< 2,22
Genomförs i aug, redovisas på 
helår

Osäker mål-
uppfyllelse

Attraktivitet:
En tillgänglig, kompetent 
och tillitsfull verksamhet 

Brukarundersökningen
Bemötande	>	80%	fördelat	på	kvinnor	och	män,	flickor	
och pojkar

Pågående systematiskt arbete 
för att nå hög svarsfrekvens. 
Genomförs sept-okt

Uppnås
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En attraktiv arbetsgivare 
som lockar till sig, utvecklar 
och behåller skickliga och 
kompetenta chefer och 
medarbetare.

HME (hållbart medarbetar-en-
gagemang) Medarbetarenkät

HME: 72% Mäts till hösten Uppnås

Medarbetarindex MI: 72% Mäts till hösten Uppnås

eNPS (stolthet/rekommenda-
tionsvilja) Medarbetarenkät

eNPS: 10 Mäts till hösten Uppnås

Chefers förutsättningar
Chefers förutsättningar: 25 medarbetare/chef, 
likvärdigt administrativt stöd, rimlig komplexitet i 
chefsuppdraget

Uppföljning höst/vinter
Osäker mål-
uppfyllelse

Personal-omsättning PO: <11% 10,4%, Uppnås ej

Rekryterings-tillsättning Rekryteringstillsättning: >90% 87%
Osäker mål-
uppfyllelse

Anställnings-trygghet Anställningstrygghet: >92% 95,3%, Uppnås

Hållbart effektivt arbetssätt 
där medarbetare med rätt 
kompetens utför rätt arbets-
uppgifter, förvaltningen 
drar nytta av tekniken och 
medarbetare samarbetar 
för att nå förvaltningens mål 
och uppdrag

Frisktal Frisktal: >60% 64,1%
Osäker mål-
uppfyllelse 

Sjuktal Sjuktal: 18 dgr/anställd 11,2dgr/anställd, Uppnås ej

Sjuklönekostnader Sjuklönekostnader: 4 mkr 2,3 mkr
Osäker mål-
uppfyllelse

Medarbetare har kännedom och 
acceptans om verksamhetens 
mål och uppdrag

MAE mål och måluppföljning: 82% Mäts till hösten Uppnås

E
K

O
N

O
M

IS
K

A
 M

Å
L Ekonomisk kontroll under 

verksamhetsåret och över 
tiden

Budgetavvikelse < 2%  
Osäker mål-
uppfyllelse

En sammanhållen uppfölj-
ning av ekonomi- och 
verksamhetsresultat

Prognosavvikelse < 3%  
Osäker mål-
uppfyllelse

Arbete och välfärdsnämndens styrkort 2022
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TEKNIK & INFRASTRUKTUR

Tekniska nämnden
Måluppfyllelse
Tekniska nämndens styrkort utgår 
från kommunens strategiska färdplan 
och fokuserar på områdena hållbar-
het, trygghet och attraktivitet samt på 
medarbetare och ekonomisk kontroll. 
Målen i styrkortet leder framförallt fram 
till kontroll över att kärnverksamheten 
fungerar.
 På vattenverken var samtliga dricks-
vattenprov tjänliga under perioden och 
allt pekar på att målet kommer att upp-
fyllas för 2022. Centrala reningsverket 
och	flera	mindre	verk	klarade	tyvärr	inte	
utsläppskraven vid några mättillfällen 
och målet för avloppsrening kommer inte 
att uppnås för 2022.
 Förnyelsen av vattenledningar har 
god framfart och förvaltningen beräknas 
uppnå målet för 2022 med god marginal.
 Av de medborgarförslag som lämnas 
in till kommunen hanteras en majoritet 
av tekniska förvaltningen. Målet att ta be-
slut om minst 95 % av förslagen inom ett 
år efter att förslagen togs emot uppnåd-
des för perioden.
 När det gäller Nöjd kund-index (NKI) 
för markupplåtelse arbetar förvalt-
ningen med att den positiva trenden ska 
fortsätta och vi räknar med att målet för 
2022 (minst 70) ska uppnås.
 Kartläggning av energianvändning och 
framtagande av mål för övriga handlägg-
ningstider pågår och kommer att vara 
färdigställt före 2022 års utgång. Även 
belysningsstrategin kommer att vara 
beslutad före årets utgång.
 Förvaltningens frisktal och sjukdagar 
förbättrades något under perioden, men 

är fortfarande påverkat av coronapan-
demin. Målen på 70 % frisknärvaro och 
max 8 sjukdagar per år kommer inte att 
nås under 2022.
 Medarbetarenkäten genomförs senare 
i höst och måluppfyllelsen presenteras i 
samband med årsbokslutet. 

EKONOMI
Vi	befinner	oss	i	en	tid	där	omvärlden	är	
instabil	i	flera	avseenden	och	vi	ser	kraf-
tiga ökningar av el-, bränsle-, material 
och kemikaliepriser, vilket påverkar alla 
delar i nämndens verksamhet.
 Förutom de kraftigt ökade elkostna-
derna,	var	utfallet	för	den	skattefinan-
sierade verksamheten per augusti 2022 
i nivå med budget. Prognosen för 2022 
visar ett underskott på 62 mkr, varav de 
ökade elkostnaderna utgör 60 mkr.
 VA-verksamhetens resultat per au-
gusti var -5,4 mkr och prognostiseras till 
-6 mkr för 2022. Resultatet påverkades 
negativt av höga kostnader för el, kemi-
kalier och material, medan övertagande 
av privat exploaterade ledningar, vakanta 
tjänster och ett lågt ränteläge bidrog 
positivt till resultatet. En långsiktig plan 
är framtagen avseende justering av VA-
taxan	för	att	säkerställa	finansiering	av	
verksamhetens kostnader.
 Total genomförandegrad för tekniska 
nämndens egna investeringar var 40 % 
i förhållande till budget per augusti 
månad och prognostiseras bli 75 % för 
2022.	I	den	skattefinansierade	verksam-
heten	flyttas	hela	eller	delar	av	skol-
projekt mellan budgetåren, till exempel 
nybyggnationerna av Österslövs skola, 
Milnerskolan och Hammar förskola. De 

stora VA-projekten Centrala reningsver-
ket och överföringsledningarna mellan 
vattenverken i Gärds Köpinge och Åhus 
har försenats och delar av kostnaderna 
förskjuts till kommande år.
 En god avtalsföljsamhet är viktig för 
förtroendet för tekniska förvaltningen 
och för en god ekonomisk hushållning. 
Under 2022 har förvaltningen arbetat 
med utbildningar och uppföljningar för 
att stärka avtalsföljsamheten. Målet för 
2022 att ta fram mått för att mäta avtals-
följsamheten kommer att uppnås.

Tekniska nämnden

Drift (mkr) Totalt exkl. Vatten och avlopp

Budget Red % Prognos Avvikelse

165,3 120,6 73 227,3 –62,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

686,5 254,2 37 435,8 250,7

Specifikation	av	driftprognos	exkl.	VA

Intäktsprognos   –912,7

Kostnadsprognos 1 140,0

Totalprognos 227,3

Drift (mkr) Vatten och avlopp

Budget Red % Prognos Avvikelse

0 5,4 n/a 6,0 –6,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

587,5 238,5 41 421,9 165,6

Specifikation	av	driftprognos	VA

Intäktsprognos –219,7

Kostnadsprognos 225,7

Totalprognos 6,0
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TEKNIK & INFRASTRUKTUR

ÖVERGRIPANDE MÅL 
NÄMNDENS 
RESULTATMÅL

RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE PROGNOS
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Hållbarhet Hållbar verksamhet 

Energianvändning Kartläggs under 2022 Uppnås

Tjänliga vattenprov i ledningsnät fram till 
abonnent 100% Uppnås

Klara utsläppskraven för rening av avlopps-
vatten 100% Uppnås ej

Reinvestering	av	befintligt	ledningsnät Följa planen för 2022 till 
90% Uppnås

Trygghet Säkra och trygga allmänna 
platser

Belysningsstrategi	avseende	befintlig	allmän-
platsmark

Beslutad innan 2022 års 
utgång Uppnås

Attraktivitet Nöjda invånare, företagare 
och andra kunder

SKR:s mätning av kommunernas myndighetsut-
övning: Tillfällig markupplåtelse för uteserve-
ring och torghandel (NKI)

Minst 70 Uppnås

Beslut om medborgarförslag inom ett år från 
att förslaget har lämnats in till TN (% av 2021 
års förslag)

Minst 95% Uppnås

Övriga handläggningstider Ta fram ett nytt mått under 
2022 Uppnås
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Nöjda och friska  
medarbetare

Sammantaget resultat av medarbetar-enkäten Bättre än 2020 Ej mätt

Sjukfrånvaro - Antal sjukdagar per medarbetare 
och år Högst 8 Uppnås ej

Frisktal, andelen medarbetare med högst 5 
sjukskrivningsdagar per år Mer än 70% Uppnås ej
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Affärsmässighet och  
ekonomisk kontroll

God avtalsföljsamhet Ta fram ett nytt mått under 
2022 Uppnås

Genomförandegrad för investeringar. Följs upp 
på de egna investeringsanslagen i budgeten 
(+/- % av total budgetram)

+/- 0 – 10% Uppnås ej

Skattefinansierad	driftbudgetföljsamhet	(+/-	%	
av total kostnadsbudget) +/- 0 – 0,2 % Osäkert

Taxefinansierat	resultat	(VA)	som	nettomargi-
nal (Nettomarginal = resultat/omsättning*100) +/- 0 – 0,2 % Uppnås ej

Tekniska nämndens styrkort 2022
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Kultur och fritidsnämnden
Måluppfyllelse
Första halvåret för kultur- och fritids-
verksamheten präglas av försiktig 
återstart efter pandemin. Osäkerhet och 
kvarvarande restriktioner innebär att 
musikalen Phantom of the Opera på Kris-
tianstads	teater	åter	flyttas	fram.	Först	i	
maj och under sommaren är kulturutbu-
det mer sig likt, med arrangemang som 
Musikaliska Strandhugg och en bland-
ning av musikteater, opera och konserter. 
Idrotts- och fritidssidan känner av lägre 
publiksiffror och föreningar ser påverkan 
vad gäller deltagare och ledarrekrytering.
 Fritidsbanken, där utrustning för 
idrotts- och friluftsaktiviteter lånas ut, 
öppnar i mars. En efterlängtad satsning 
med bäring på social hållbarhet och 
återbruk i samarbete med omsorgsför-
valtningen, Renhållningen och ABK.
 Kulturlägret och C4-lägret genomförs 
med god uppslutning av deltagare och 
feriearbetare. Tillsammans med sats-
ningar på lovaktiviteter erbjuds en aktiv 
sommar för barn och unga.
 Kulturhuset Barbackas verksamhet är 
påverkad av pandemins konsekvenser. 
Inom Kulturnyckeln genomförs utbudet 
på ordinarie sätt, där större försiktighet 
från skolornas sida och högre sjukfrån-
varo gör besökssiffrorna något lägre än 
tidigare. Kursverksamheten löper med 

välbesökta grupper. Störst påverkan ses 
på besökstalen till huset. 
 Förberedelser inför höstens öppning 
av	Kristianstads	badrike	intensifieras,	
samtidigt som Tivolibadet och, under 
sommaren, även friluftsbaden är öppna. 
Den sista juli stängs Tivolibadet för all-
mänheten och en epok går i graven.
 Biblioteken genomför arrangemang 
som en del i arbetet med att få tillbaka 
besökare till biblioteken efter pandemin. 
Under sommaren arrangeras pop up-
bibliotek	på	flera	platser	i	kommunen.	I	
maj invigs kommunens första meröppna 
bibliotek, en satsning som innebär att 
Tollarps bibliotek är tillgängligt även när 
det är obemannat. After school, för barn 
9-12 år, etableras som en ordinarie verk-
samhet på Stadsbiblioteket, Gamlegår-
dens och Tollarps bibliotek, med tonvikt 
på kreativt skapande, digital delaktighet 
samt läsfrämjande insatser. 
 Det digitala lärcentret Digidel Kris-
tianstad, är välbesökt på Stadsbiblio-
teket och når även ut som uppsökande 
verksamhet. På Omsorgsförvaltningens 
mötesplatser och After school arrang-
eras	aktiviteter.	Digidel	finansieras	med	
statliga projektmedel 2022.
 Utifrån en organisationsutredning ses 
strukturer och chefers förutsättningar 
över. Arbete för att stärka rutiner och 
processer prioriteras. Driftsättning av 
ett nytt bibliotekssystem påverkar såväl 

medarbetare som besökare under vårens 
inkörningsperiod.  

EKONOMI
Prognosen indikerar ett underskott 
främst på grund av tillfälliga uppstarts-
kostnader för Kristianstads badrike samt 
något sämre bokningsläge för idrottsan-
läggningar fortsatt påverkat av pande-
min. Minusresultatet balanseras något 
genom minskade personalkostnader 
friluftsbad samt vakanser. För investe-
ringsbudgeten är prognosen en genom-
förandegrad på 71 %.

Kultur- och fritidsnämnden

Drift (mkr) 

Budget Red % Prognos Avvikelse

241,3 157,4 65 243,2 –1,9

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

15,7 2,3 15 11,2 4,5

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos 29,7

Kostnadsprognos 272,9

Totalprognos 243,2

KULTUR & FRITID
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KULTUR & FRITID

MÅLOMRÅDE RESULTATMÅL RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE STATUS DELÅR PROGNOS*

Hållbarhet Ett brett deltagande i 
kultur- och fritidslivet

Antal utlån Fritidsbanken Nytt nuläge 2023 1 941 utlån, inkl. utlån 
isbana

Antal deltagare After school 1000 571 deltagartillfällen Uppnås

30% Statistik ej klar Ej mätt

Utbildning
Bidra till god förmåga 
att kunna leva och verka 
i samhället

Simkunnighet årskurs 5 90% 96% Uppnås

Andel elever som deltar i 
Kulturnyckeln av totala mål-
gruppen

75% 70% Uppnås ej

Arbetsmarknad Bidra till en inkluderan-
de arbetsmarknad

Nöjda feriearbetare Nytt nuläge 2023 Statistik ej klar

Handha platser för arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder 6,3% 5,3% Uppnås

Trygghet

Bidra till trygga mötes-
platser

Totala öppettimmar fritids-
gårdar – fredagskvällar, helger 
och lov

Nytt nuläge 2023 1 823 öppettimmar

Bidrag till ökad digital 
delaktighet i samhället

Antal genomförda Digidel-
aktiviteter Nytt nuläge 2023 39 program/arrangemang

Attraktivitet
Ett rikt, brett och 
tillgängligt kultur- och 
fritidsliv

Publikmängd arrangemang 292500 111 285 Uppnås ej

Besökstal kultur- och fritidsan-
läggningar 1450000 498 464 Uppnås ej

Ranking friluftskommun Topp 5 Uppnås ej

Nöjd medborgarindex

I paritet med eller 
över genomsnittet 
för stora 
kommuner

Statistik ej klar Ej mätt

Medarbetarmål

Säkerställd kompe-
tensförsörjning i alla 
verksamheter

Personalomsättning 5-15% 0% Uppnås ej

Sjukfrånvaro <14 dagar 5,64 dagar Uppnås

Ledarskapsindex >70% Genomförs höst Ej mätt

Attraktiv arbetsgivare 
med stolta och engage-
rade medarbetare

e-NPS värde >10 Genomförs höst Ej mätt

Medarbetarindex >70% Genomförs höst Ej mätt

Frisktal >70% 61,4% Uppnås

Effektivt arbetssätt

Individuell lönesättning och 
koppling till egna arbetet

80% har genomgått 
utbildning 56% Uppnås

Förvaltningsövergripande 
kompetensutveckling

80% har genomgått 
utbildning Genomförs höst Ej mätt

Ekonomiska mål Ekonomisk kontroll 
under verksamhetsåret Driftresultat +0-5% Uppnås ej

* Prognos för om målvärdet nås vid årets slut

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2022
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PLANERING & SAMHÄLLSBYGGANDE

Byggnadsnämnden
Måluppfyllelse
Nämnden har inom sitt verksamhetsom-
råde arbetat med att stärka hållbarhets-
arbetet inom miljö- och samhällsbygg-
nadsprocessen, försökt öka förståelsen 
för miljö- och samhällsbyggnadsproces-
sen och stärka tilliten till myndighetsut-
övningen. Arbetet ska leda till att skapa 
förutsättningar för invånare, näringsliv 
och organisationer att växa och utveck-
las.
 Genom att aktivt arbeta med att 
stärka hållbarhetsarbetet kan nämndens 
arbete bidra till att öka kvaliteten i de 
livsmiljöer	som	planeras.	För	flera	av	
de planerade aktiviteterna under året 
har planavdelningen haft huvudansvar. 
Dessvärre har denna avdelning var utan 
chef stora delar av året vilket försenat 
utförandet.
 Om förståelsen för miljö- och sam-
hällsbyggnadsprocessen ökar blir alla 
parter bättre rustade för morgondagens 
utmaningar. Som del i detta arbete har 
olika informationsinsatser om miljö- och 
samhällsbyggnadsprocessen förberetts 
och genomförts. Under våren har en 
inventering skett dels hur förvaltningen 
arbetar med praktikanter, dels hur sam-
arbetet ser ut med högskolor och andra 
lärosäten. Arbete pågår med att skapa en 
bättre struktur för inkomna praktikanter 
samt tydliggöra hur förvaltningen ska 
förbättra samarbetet. Syftet är att stärka 
vår egen kompetensförsörjning.

 Genom kommunikation och förståelse 
för nämndens arbete stärks tilliten till 
myndighetsutövningen. Det i sin tur kan 
leda till en tryggare omvärld. Arbetet rik-
tar sig mot att det koncernövergripande 
målet att Kristianstad ska vara en trygg 
kommun som präglas av tillit, jämlikhet 
och god tillgänglighet. Som medborgare 
ska du kunna vara trygg i att ditt ärende 
hanteras professionellt och korrekt när 
du vänder dig till förvaltningens olika 
verksamhetsområden. Stärkt samver-
kan mellan förvaltningens avdelningar 
säkerställer också ett smart och effektivt 
arbetssätt vilket i förlängningen leder till 
ökad tillit till myndighetsutövningen.
	 En	plan	för	året	var	att	intensifiera	
tillsynsarbete med koppling till plan- och 
bygglagen. Under första halvåret har det 
inkommit 86 nya ärenden och 114 har 
avslutats under samma period. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen och bygglovs-
avdelningen har samverkat kring delad 
tillsynstjänst och ett par gemensamma 
besök har utförts i klagomålsärenden.
	 Utifrån	de	förutsättningar	som	finns	
inom nämndens verksamhetsområde 
bidrar nämnden till kommunens attrakti-
vitet genom förbättring av den offentliga 
miljön samt måluppfyllelse av årets satta 
nämndmål.	Det	ska	finnas	en	tydlighet	
och transparens i kommunikationen med 
sökande genom hela processen. Utred-
ning har gjorts om hur förvaltningens 
arbete mot företagare kan förbättras och 

nulägesanalys är utförd och förbättrings-
förslag är framtagna.
 I övrigt sker arbete med att underlätta 
för en mer datadriven förvaltning samt 
säkerställa kontrollen över den verksam-
het	som	är	skattefinansierad	respektive	
intäktsfinansierad.

EKONOMI
Förvaltningen prognostiserar ett negativt 
resultat med 2 mkr. Underskottet beror 
främst på lägre intäkter i förhållande till 
budget.
 För att bevara en god ekonomin, med 
intäkter som balanserar kostnaderna, 
fortsätter byggnadsnämnden att effekti-
visera och optimera resursanvändningen 
inom förvaltningen utifrån fyra övergri-
pande områden; bemanningsekonomi, 
personalomsättning, omsättningskostna-
der samt kompetensoptimering.

Byggnadsnämnden

Drift (mkr) 

Budget Red % Prognos Avvikelse

21,9 16,0 72 23,9 –2,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

2,5 1,1 43 2,5 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos 34,5

Kostnadsprognos 58,2

Totalprognos 23,9
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ÖVERGRIPANDE MÅL 
NÄMNDENS 
RESULTATMÅL

RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE PROGNOS
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Hållbarhet
Stärka hållbarhetsarbetet 
inom miljö- och samhälls-
byggnads-processen

Konkreta aktiviteter, rutiner och riktlinjer, antal 
implementerade och genomförda > 3 Uppnås

Aktiviteter för att stärka den biologiska mång-
falden, antal utförda > 4 Uppnås

Utbildning
Skapa förståelse för miljö- 
och samhällsbyggnadspro-
cessen

Dialog med arbetsliv och akademi, framtagen 
process och forum Framtagen Uppnås

Synliggjort vår verksamhet och våra medarbe-
tare, antal tillfällen > 4 Uppnås

Aktivt informerat om samhällsbyggnadsproces-
sen, antal informationsinsatser > 4 Uppnås

Trygghet Stärka tilliten till myndig-
hetsutövningen

Intensifierat	tillsynsarbete	med	koppling	till	
PBL, antal öppna ärenden < antal för 2021 Uppnås

Samverkan mellan avdelningarna, utförda 
insatser > 3 Uppnås

NKI, för privatperson och företag Bygglov >65 Uppnås

Enkät LM, för privatperson och företag > 86 % nöjda Uppnås

Attraktivitet

Skapa förutsättningar för 
invånare, näringsliv och 
organisationer att växa och 
utvecklas

Tydliggörande vad den sökande kan förvänta 
sig i samband med ansökan, framtagen mall för 
processflöde	och	beskrivning

Framtagen Uppnås

Förbättring av den offentliga miljön, steg 1 - 
uppstart av projekt > 2 projekt Uppnås
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Attraktiv arbetsgivare med 
stolta, nöjda och engage-
rade medarbetare

Antal ex-jobb, praktikanter och etablerade 
samarbeten > 4 Uppnås

Medarbetarenkät, eNPS > värdet 2020 Ej mätt

Jämställdhetsintegrering, framtaget förvalt-
ningsövergripande informationsmaterial Framtaget Uppnås
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L Optimerad resursanvänd-
ning

Budgetavvikelse < 3% Uppnås ej

Utredning	skattefinansierad	verksamhet Utredning klar Uppnås

Byggnadsnämndens styrkort 2022
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MILJÖ & HÄLSA

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Måluppfyllelse
Genom att fortsatt aktivt arbeta med 
att stärka miljö- och hållbarhetsarbetet 
kommer nämndens arbete bidra till att 
öka	kvaliteten	i	de	livsmiljöer	som	finns	
och planeras. Under året arbetar verk-
samheten för ett grönt och inkluderande 
samhälle med stärkt biologisk mångfald 
och hög livskvalitet.
 Fokus under första halvåret har legat 
på det löpande arbetet och de mål som är 
kopplade	till	det.	Högt	inflöde	av	ärenden	
har gjort att en del av de strategiska 
insatserna och målen kring hållbar 
samhällsbyggnad och naturvård behövts 
prioriteras ner, men förhoppningen är 
att merparten av de delarna ska kunna 
genomföras innan årets slut.
 Naturvårdsplanen är snart färdig som 
samrådsförslag och kommer tas upp 
till miljö- och hälsoskyddsnämnden för 
beslut om remiss under hösten. Förslaget 
till marint naturreservatet börjar även 
det bli färdigställt, men där inväntas i 
nuläget svar från andra instanser.
 Arbetet med att ta fram rutiner för 
arbete med kompensationsåtgärder har 
försenats något p.g.a. oklarheter i upp-
draget, men förhoppningen är att detta 
kommer landa under hösten.
 Mycket strategiskt arbete pågår även 
inom avfallsområdet. Både inom ramen 
för avfallsplanen, och med ett kommande 

projekt som delvis genomförs i sam-
verkan med Kulltorpsskolan och ska ge 
fokus på återvinning och nedskräpning.
 Arbetet med en Strategi för invasiva 
arter pågår enligt plan och kommer 
färdigställas under hösten. Även mycket 
löpande arbete pågår inom det miljöstra-
tegiska, exempelvis implementeringen av 
kemikalieplanen.
	 Ett	flertal	aktiviteter	och	åtgärder	
genomförs i linje med strategisk kom-
petensförsörjning och bidrar såväl till 
våra interna medarbetarmål som till den 
strategiska färdplanen. 
 En stolt organisation med högt med-
skapande är en förutsättning för ett gott 
arbetsklimat och goda arbetsresultat. 
Duktiga och erfarna medarbetare är även 
det en förutsättning för att beredning av 
ärenden skall ske effektivt och rätts-
säkert. Det är därför strategiskt viktigt 
att våra aktiviteter ökar den interna 
informationen och samarbetet mellan 
avdelningar inom förvaltningen, liksom 
samarbete med högskolor och andra 
lärosäten.
 Under året har en stor del av arbets-
insatserna fokuserat på grunduppdraget 
för att säkerställa att såväl den planerade 
som oplanerade tillsynen eller rådgiv-
ningen utförs. Viktigt har också varit 
att säkerställa att verksamheter och 
medborgare förstår vårt arbetssätt och 
är nöjda efter kontakten med oss. 

 Under våren har en inventering skett 
dels hur förvaltningen arbetar med prak-
tikanter, dels hur samarbetet ser ut med 
högskolor och andra lärosäten. Arbete 
pågår med att skapa en bättre struktur 
för praktikanter samt tydliggöra hur 
samarbetet ska förbättras. Syftet är att 
stärka vår egen kompetensförsörjning. 
 Förvaltningen har en bra uppfölj-
ningsstruktur som ständigt är under 
utveckling. Aktiviteterna under året 
följer den lagda handlingsplanen och 
inga	indikationer	finns	på	en	försämrad	
måluppfyllelse för 2022. 

EKONOMI
Nämndens verksamheter bedrivs inom 
beslutad budget när det gäller såväl drift 
som investeringar, vilket är i linje med 
målsättningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Drift (mkr) 

Budget Red % Prognos Avvikelse

13,1 7,0 53 13,1 0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

0,5 0,0 0 0,5 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos –9,3

Kostnadsprognos 22,4

Totalprognos 13,1
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ÖVERGRIPANDE MÅL 
NÄMNDENS 
RESULTATMÅL

RESULTATMÅTT MÅLVÄRDE PROGNOS
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Hållbarhet
Stärka hållbarhetsarbetet 
inom miljö- och samhälls-
byggnads-processen

Konkreta aktiviteter, rutiner och riktlinjer, antal 
implementerade och genomförda > 3 Uppnås

Aktiviteter för att stärka den biologiska mång-
falden, antal utförda > 4 Uppnås

Utbildning
Skapa förståelse för miljö- 
och samhälls-byggnads-
processen

Dialog med arbetsliv och akademi, framtagen 
process och forum Framtagen Uppnås

Synliggjort vår verksamhet och våra medarbe-
tare, antal tillfällen > 4 Uppnås

Aktivt informerat om samhällsbyggnadsproces-
sen, antal informationsinsatser > 4 Uppnås

Trygghet Stärka tilliten till myndig-
hets-utövningen

Samverkan mellan avdelningarna, utförda 
insatser > 3 Uppnås

NKI för företag, värde livsmedel; miljö-/hälsos-
kydd; alkohol 75;75;75 Uppnås

Attraktivitet

Skapa förutsättningar för 
invånare, näringsliv och 
organisationer att växa och 
utvecklas

Tydliggörande vad den sökande kan förvänta 
sig i samband med ansökan, framtagen mall för 
processflöde	och	beskrivning

Framtagen Uppnås

Förbättring av den offentliga miljön, steg 1 - 
uppstart av projekt > 2 projekt Uppnås
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Attraktiv arbetsgivare med 
stolta, nöjda och engage-
rade medarbetare

Antal ex-jobb, praktikanter och etablerade 
samarbeten > 4 Uppnås

Medarbetarenkät, eNPS > Värdet 2020 Ej mätt

Jämställdhetsintegrering, framtaget förvalt-
ningsövergripande informationsmaterial Framtaget Uppnås
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L Optimerad  
resursanvändning

Budgetavvikelse < 3% Uppnås

Utredning	skattefinansierad	verksamhet Utredning klar Uppnås

Miljö- och hälsoskyddsnämndens styrkort 2022
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KOMMUNALA BOLAG

Verksamhetsberättelser
I detta avsnitt beskrivs bolagens verksamhet och ekonomi under 
perioden januari till augusti 2022.

KRISTIANSTADS KOMMUNFÖRETAG AB
KKF AB beräknar att under 2022 ta emot koncernbidrag från C4 
Energi AB med 24 mkr samt från AB Kristianstadsbyggen med 3 mkr, 
totalt 27 mkr, samt att lämna koncernbidrag till Kristianstad Airport 
AB med 16,9 mkr. 
	 Resultatet	efter	finansiella	poster	är	negativt	eftersom	koncernbi-
drag redovisas som en bokslutsdisposition. 
 Den totala nettolåneskulden uppgår till 708,3 mkr. Genomsnittlig 
ränta på skuldportföljen beräknas för helåret 2022 att uppgå till ca 
1,05 % vilket är ca 0,06 % högre jämfört med helåret 2021. 
	 Riktlinjer	och	krav	enligt	finanspolicyn	uppfylls.	Andelen	kort	rän-
tebindning i låneportföljen (förfall inom 1 år) ska vara max 50 % och 
nivån uppgår till 33 %. 
 Strategin är att arbeta med att välja längre löptider för räntebind-
ning vid omsättning av lån och vid eventuell nyupplåning. Borgens-
avgifter till kommunen uppgår till i genomsnitt 0,71 %.

C4 ENERGI AB
Under de två första tertialen 2022 har C4 Energi AB i princip sålt slut 
på alla sina andelar i solcellsparken vid Lägsta punkten i Kristian-
stad. Efterfrågan har ökat i takt med elpriset. 
 Elförsäljningen utvecklas positivt både när det gäller omsättning 
som antal elhandelskunder. Målet är att nå 16 000 elhandelskunder 
till år 2026. För närvarande är antalet ca 10 600.
	 Utbyggnaden	av	fibernätet	har	nu	nått	ca	97%	och	arbetet	med	de	
sista procenten går enligt plan.  
	 Elnät	och	fjärrvärme	kommer	framöver	att	gå	över	till	mer	effekt-
baserad	debitering	för	att	leva	upp	till	bl	a	EU-krav	om	att	skapa	fler	
incitament för energieffektiviseringar. Vi påverkas för närvarande 
ekonomiskt positivt av de höga elpriserna.
 Biogasverksamhetens resultat gynnas fortsatt av höga bränslepri-
ser. Samtidigt ser vi annalkande hot från Region Skåne som har för 
avsikt att driva stadsbussarna i Kristianstad med el istället för med 
biogas. Detta i kombination med höga elpriser kan leda till kraftiga 
resultatminskningar för AO Biogas.
 Klimatbokslut 2021 är framtaget och visar på ett bra klimatav-
tryck. Om C4 Energikoncernen inte funnits hade den årliga klimatbe-
lastningen ökat med motsvarande 87 300 ton (f g år 69 600) CO2e.

AB KRISTIANSTADSBYGGEN
Resultatet för perioden uppgår till 26 mkr. God uthyr-
ningsgrad för både bostäder och lokaler påverkar resulta-
tet positivt. Utfallet för kostnader avseende reparationer, 
underhåll och försäkringsskador är högre för perioden 
jämfört med samma period föregående år. Bolaget ser 
att tidplanen för underhållsåtgärder har påverkats och 
åtgärder har fått senareläggas på grund av materialbrist. 
Ett aktivt arbete pågår för att minska påverkan av materi-
albristen. 
 Kostnaderna för värme är lägre än samma period 
föregående år vilket beror på att inledningen av året har 
varit mildare, även energieffektiviserande åtgärderna så 
som solceller och återvinning av frånluft leder till lägre 
driftkostnader. Bolaget har bundet elpris under hela året. 
Ett aktivt arbete med bosociala insatser och trygghetsska-
pande åtgärder pågår. 
 Utfallet för räntekostnaderna är lägre under perioden 
jämfört med föregående år. Avtal om en ny ränteswap har 
tecknats under perioden, ingen nyupplåning har skett 
under	perioden.	Under	perioden	har	inflyttning	skett	i	48	
bostäder i kv Lugnet i centrala Kristianstad och i 14 mark-
lägenheter i Färlöv. Produktionen av 12 bostäder i Tollarp 
och 32 bostäder i Åhus pågår. Arbetet med att omvandla 
Östermalms Park till en levande och modern stadsdel fort-
sätter då produktionen av etapp 1 med 20 bostäder och 
ett parkeringshus pågår. 

RENHÅLLNINGEN KRISTIANSTAD
Bolaget har fortsatt att utveckla sin verksamhet för att 
leda vägen inom avfallshantering. Tack vare ökande mäng-
der utsorterat avfall började två nya separata turer för 
insamling av plast- och pappersförpackningar att köras. 
Övergången av ansvaret för insamling av returpapper till 
kommunen	har	gått	smärtfritt	och	antalet	flerfamiljshus	
med fastighetsnära insamling har ökat.
 Fokus under perioden har legat på utvecklingen av 
bolagets miljöpedagogiska verksamhet, men bland annat 
mottagning av Kulturnyckeln och C4-lägret på Returum 
samt utdelning av nya barnboken ”Mika och Humlan” till 
alla förskoleklasselever i Kristianstads kommun. Under 
årets första halva träffade Renhållningen 2450 personer 
för att utbilda inom hållbar avfallshantering.
 Samverkansprojektet Maträddarna har under årets för-
sta halvår samlat in 8,5 ton mat som skapat 1064 kassar 
med mat till ekonomiskt utsatta i Kristianstads kommun.
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ÅHUS HAMN & STUVERI AB
Hamnbolaget har haft en vikande utveckling under första halvan 
av 2022 och godsvolymerna över kaj har minskat med 3%, jämfört 
med samma period 2021. 
 Det är främst containersegmentet som tappar och det beror på 
att det öppnats en ny direktlinje från Göteborg till Nordamerika.
 Skenande kostnadsökningar avseende energi påverkar bolaget 
mycket negativt och detta har gjort att bolaget tvingats ta ut ett 
extra energitillägg under resterade tid 2022. Detta tillägg skall 
kompensera för de ökade kostnaderna.
 Under hösten planerar bolaget ett projekt avseende under-
hållsmuddring och detta kommer att kostnadsföras, vilket är 
budgeterat.
 Trots många förändrade förutsättningar, så bedömer vi att 
bolagets resultat kommer att hamna med det budgeterade.

KRINOVA AB
Krinova har under våren antagits till det nationella inkubatorpro-
grammet Vinnova Excellens. Detta innebär en stark positionering 
nationellt och resurser in verksamheten. 
 Flera samarbeten har tagit form. Grunden för arbete med dessa 
externa relationer är att bygga samverkan och allianser som ger 
hävstång och harmonierar med strategin. Krinova, SLU Alnarp 
och LRF Skåne har formaliserat samarbetet Agrihub Syd som ska 
stärka innovation och konkurrenskraft kopplat till primärproduk-
tionen. Ett annat exempel är Krinova och staten Vermont, USA som 
initierat ett samarbete i syfte att titta på möjligheter för ny kun-
skap som ska gagna entreprenörskap inom livsmedelsområdet.
	 Inflödet	av	företag	till	Krinovas	Innovationsarena	har	varit	
stort. En digital lösning har lanserats för att ytterligare stärka 
kvalité och kapacitet. Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt hög. 
Det har också varit en tydlig ökning av bokningar av mötes- och 
konferensrum.

KRISTIANSTAD AIRPORT AB
På	grund	av	covid-19	så	upphörde	flygoperatören	BRA	
Sverige	AB	med	all	trafik	från	och	med	slutet	av	mars	
2020. Kristianstad Airport har därefter stått utan reguljär 
trafik	fram	till	mars	2022,	då	det	lokala,	nybildade	bolaget	
Skåneflyg	etablerade	linjen	Kristianstad-Bromma.	Skåneflyg	
trafikerar	nu	linjen	med	28	avgångar	i	veckan.	
	 Under	de	första	åtta	månaderna	har	ambulansflygtrafiken	
ökat,	vilket	understryker	flygplatsens	viktiga	roll	i	regionen.	
 Sedan juni 2022 är nu Sjöfartsverkets nya Bas Syd etable-
rad	och	inflyttad	i.	
	 Det	förs	fortsatta	diskussioner	om	att	flygplatsen	även	
kan stå som värd för en eventuell framtida ambulansheli-
kopterbas.

KRISTIANSTADS  
INDUSTRIBYGGNADS AB
Samtliga	fastigheter	är	i	nuläget	avyttrade	och	det	finns	där-
för inga hyresintäkter eller avskrivningar för perioden. 
 Bolaget är avregistrerat vad gäller moms och arbetsgi-
varavgifter hos Skatteverket. Registreringen i Bolagsverkets 
register kvarstår dock tillsvidare.



Postadress: 291 80 Kristianstad
Telefon växel: 044-13 50 00
kommun@kristianstad.se | www.kristianstad.se


