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OM DELÅRSRAPPORTEN

Inledning 

I det första avsnittet beskrivs översiktligt 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 2020. I förvaltnings-
berättelsen i årsredovisningen är utgångspunkten hela den kommunala 
verksamheten, oberoende av organisationsform. 2020 är det andra året som 
Kristianstads kommun tillämpar den nya lagstiftningen. Med hänsyn till krav 
på snabb information och med beaktande av kostnadsaspekter väljer Kristi-
anstads 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 2020-08-31 (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	ut-
förligt sektorsvis. De tio sektorerna (Ledning & Styrning, Gode män och För-
valtare, 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
55 %

Generella
statsbidrag 24 %

Avgifter & 
ersättningar 7 %

Material, tjänster &
övriga verksamhets-

kostnader 30 %

Bidrag & 
transfereringar 4 %

Personal-
kostnader 62 %Avskrivningar, 

nedskrivningar 4 %

Bidrag 10 %

Hyror och arrenden 2 %
Övriga intäkter 2 %

Skatte-
intäkter
55 %

Generella
statsbidrag 24 %

Avgifter & 
ersättningar 7 %

Material, tjänster &
övriga verksamhets-

kostnader 30 %
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transfereringar 4 %

Personal-
kostnader 62 %Avskrivningar, 

nedskrivningar 4 %
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Hyror och arrenden 2 %
Övriga intäkter 2 %

Var kommer pengarna ifrån?

Hur används pengarna?

Översikt över  
verksam hetens utveckling

Resultatet per sista augusti är 341,9 mkr 
för kommunen. Resultatet är högre än 
vid motsvarande period 2019. Till stor 
del kan det höga resultatet kopplas till 
extra tillskott av generella statsbidrag 
om knappt 156 mkr avseende 2020 vilka 
är intäktsförda i sin helhet då dessa är 
beslutade och utbetalade under vår och 
sommar 2020. Kommunen har även 

erhållit ca 32 mkr i ersättningar direkt 
relaterade till covid-19. 
 Soliditeten – med hänsyn till totala 
pensionsförpliktelser – är 31 procent i 
kommunen. Omfattande investeringar 
under 2019 och 2020 har medfört att 
nivån på investeringarna är fortsatt hög 
och den långfristiga låneskulden har 
därför ökat med 638 mkr i kommunen 
under 2020.
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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, Förenade Care, 
Kommunsamverkan Cura Individ-
utveckling, Mo LSS AB, Partner-
gruppen Svensk AB, Aleris Omsorg 
AB, Norlandia Care AB, Vardaga 
Äldreomsorg AB, Häggenäs Sjuk-
hem AB, Fogdaröd Omsorg Vård 
o Utbildning, Attendo LSS AB, 
Solhaga Vårdhem AB, Samskapa 
Behandling AB, Osby Kommun, 
Specialpedagogiska Skolmyndig-
heten

Sotning och brandskyddskontroll: 
Kristianstads Sotnings AB

Matdistribution/transporter: 
Telepass, GDL Transport AB

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

2020

Bokslut 
31 aug 

2019
Bokslut 

2019
Budget 

2020
Prognos 

2020

Avvikelse 
progn - 

budg 2020

Helägda bolag

Kristianstads Kommunföretag AB  –9,4 9,4 –1,7 –11,7 –10,0

AB Kristianstadsbyggen  49,0 37,6 27,0 27,0 0,0

C4 Energi AB (koncernen)  86,6 129,2 97,4 75,7 –21,7

Renhållning i Kristianstad AB  4,9 0,0 –13,0 –11,5 1,5

Kristianstads Industribyggnads AB  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Delägda bolag

Kristianstad Airport AB  –1,4 –1,2 –1,1 1,2 2,3

Åhus Hamn & Stuveri AB  4,6 5,0 3,8 3,5 –0,3

Krinova AB  1,5 0,7 0,0 0,4 0,4

Gemensamma nämnder

Gemensam nämnd för fastighets- och 
arbetsplatsanknutna tjänster  1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd  0,6 0,4 0,0 0,2 0,2

Kommunens samlade 
verksamhet
Ovan visas en översikt över kommunens 
samlade verksamhet. Kristianstads Kom-
munföretag 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 
2020 hänvisas till bolagens verksamhets-
berättelser.

Kristianstads  
Kommunföretag AB
Helårsprognosen för 2020 visar en 
resultatavvikelse på -10 mkr mot budget 
vilket beror på att i budgeten har tagits 
med en förväntad utdelning från C4 
Energi på 10 mkr. Denna värdeöverföring 
kommer istället att göras via koncernbi-
drag	vilket	inte	ingår	i	finansnettot	utan	
redovisas som en bokslutsdisposition.

AB Kristianstadsbyggen
Prognosticerat resultat är i nivå med 
budget. God uthyrning påverkar intäkter-
na positivt. Vissa lokalhyresgäster som 
har påverkats av Covid-19 har fått hyres-
reduktion under året vilket innebär att 
kostnaden för rabatter ökat. Arbetet med 
underhåll av fastigheterna har fortsatt. 
Kostnaden för trygghetsskapande åtgär-
der såsom fysisk bevakning, kameraöver-
vakning och andra åtgärder ligger på en 
fortsatt hög nivå. Ränteutvecklingen är 
gynnsam för bolagets räntekostnader.

C4 Energi AB
Helårsprognosen för 2020 som upprät-
tades i samband med periodbokslutet 
30 april visar en resultatavvikelse på -22 
Mkr mot budget. Främsta anledningen 
är minskade intäkter till följd av låga 
elpriser på elmarknaden samt minskad 
fjärrvärmeförsäljning	till	följd	av	den	
milda vintern. Kostnaderna uppvisar 
inga större avvikelser. Årets investering-

ar beräknas bli 15 mkr högre än budget 
till följd av den tillkommande solcellspar-
ken på ca 30 Mkr. Övriga investeringar 
beräknas minska.

Renhållningen i Kristianstad AB
Intäkterna för 2020 beräknas bli något 
lägre än vad som har budgeterats för 
2020. När det gäller kostnaderna be-
räknas personal- och räntekostnader bli 
lägre än vad som har budgeterat samti-
digt som vissa andra kostnader beräknas 
bli något högre men sammantaget är 
resultatprognosen ca 1,5 mkr bättre än 
budgeterat resultat.
 Budgeterat och prognostiserat resul-
tat avser resultatet innan justering gjorts 
mot skulden till taxekollektivet.

Kristianstad Airport AB
På grund av spridningen av covid-19 så 
upphörde	flygoperatören	BRA	Sverige	
AB	med	all	trafik	från	och	med	slutet	av	
mars. Kristianstad Airport har vidtagit 
åtgärder för att minimera den ekonomis-
ka skadan vilket bland annat innefattat 
att korttidsarbete införts för all personal 
sedan i april. Vidare har bolaget ansökt 
om samtliga möjliga statliga stöd som 
lämnats med anledning av covid-19 
vilket är främsta anledningen till att re-
sultat enligt prognos avviker mot resultat 
enligt budget.

Åhus Hamn & Stuveri AB
En betydlig minskning av exportgods på 

rund av pandemin påverkar intäkterna 
negativt.
 En god kostnadskontroll minskar 
dock resultatpåverkan vilket innebär att 
bolagets prognos endast är något sämre 
än budget.

Krinova AB
Det är osäkra tider och bolagets mötes-
verksamhet har drabbats hårt vilket 
medför en osäkerhet i resultatprognosen. 
I övrigt har bolaget ett stabilt verksam-
hetsår.

AVSTÄMNING AV 
AVKASTNINGSKRAV
Vissa bolag omfattas av avkastningskrav i 
ägardirektiven. 
 För AB Kristianstadsbyggen uppfyller 
prognosen för 2020 avkastningskravet 
enligt gällande ägardirektiv.
 Prognosen för C4 Energi är att avkast-
ningen på sysselsatt kapital för helåret 
2020 beräknas bli drygt 6 %, vilket 
understiger de 8 % som anges i ägardi-
rektivet. Soliditeten beräknas bli kring 44 
%, vilket med marginal överstiger de 30 
% som anges i ägardirektivet.
 För Renhållningen Kristianstad är det 
idag hämtning av producentansvarsma-
terial som är konkurrensutsatt i bolagets 
verksamhet. Den verksamheten prognos-
tiserar att redovisa ett negativt resultat 
för 2020, vilket gör att bolaget inte 
beräknar uppnå avkastningskravet på en 
nettomarginal motsvarande fem procent.
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Viktiga förhållanden för  
resultat och ekonomisk ställning

Kommunernas  
ekonomi är ansträngd
Många kommuner har gått in i ett utma-
nande ekonomiskt läge och arbetar med 
effektiviserings- och besparingsplaner 
för att få ihop budget och plan för perio-
den 2021–2023. Redan 2019 var ett tufft 
år för många kommuner. Totalt 116 kom-
muner redovisade underskott i verksam-
heten, 64 kommuner visade underskott 
efter	finansiella	poster.
 Coronapandemin skapar ytterligare 
utmaningar, både verksamhetsmässigt 
och ekonomiskt. Skatteunderlagsprog-
noser	fluktuerar	kraftigt	när	situationen	
på arbetsmarknaden är svår att förutspå. 
Skatteintäkterna för året 2020 verkar 
i nuläget inte minska lika mycket som 
tidigare prognoser indikerat på grund 
av de tillfälliga permitteringsstöden som 
ger skatteintäkter. Statliga stöd har också 
stärkt kommunernas ekonomi för året 
2020, men utmaningarna kommande år 
kvarstår.
	 Förutom	trycket	från	demografin,	
framförallt det växande antalet äldre 
och yngre, måste kommunerna hantera 
konsekvenserna av att staten drar ned på 
sina	resurser	på	ett	sätt	som	flyttar	över	
ansvar till kommunerna. Ett exempel är 
statens förändring av Arbetsförmedling-
en som gör att kommunerna får ta ett allt 
större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. 
 Flera grupper står utanför arbets-
marknaden vilket bidrar till att kommu-
nernas kostnader för försörjningsstöd 
tenderar att öka. Ytterligare en fråga som 
försämrar kommunernas ekonomi är de 
striktare tolkningar som Försäkrings-
kassan gör av regelverket för personlig 
assistans och den låga uppräkningen av 
ersättningen för den statliga personliga 
assistansen, som bland annat kommu-
nerna utför. Detta har gjort att många 
kommuner får ta över ett allt större 

kostnadsansvar för personer med olika 
funktionsnedsättningar. 
 Kommunsektorn står, bland an-
nat	som	en	effekt	av	det	demografiska	
trycket, inför stora utmaningar kopplat 
till investeringar i verksamhetslokaler 
och infrastruktur. För att kunna bära 
dessa ökade kostnader ställs stora krav 
på att effektivisera eller prioritera verk-
samheter för att få ekonomin att gå ihop 
på både kort och längre sikt. 

Utveckling
Coronapandemin och de restriktioner 
som den har fört med sig påverkar hela 
den globala utvecklingen och för med sig 
konsekvenser som ännu inte är möjliga 
att överblicka. Redan efter några måna-
der i coronaläge går det att notera en 
påtaglig avmattning både på den svenska 
ekonomin och på befolkningstillväxten. 
Även Kristianstad drabbas. Mycket har 
gjorts lokalt för att lindra effekterna och 
det	går	att	fina	både	ljuspunkter	och	ett	
fortsatt utvecklingsarbete med siktet 
inställt bortom pandemin.

Befolkning
Befolkningsökningen i Sverige var 
under första halvåret 2020 den lägsta 
på 15 år. Jämfört med de senaste åren 
har	färre	personer	invandrat	och	fler	
personer avlidit under årets sex första 
månader. Den folkbokförda befolkningen 
i Sverige ökade under perioden med 24 
801 personer. Det innebär att det vid 
halvårsskiftet fanns 10 352 390 personer 
folkbokförda i landet. För motsvarande 
period 2019 var folkökningen mer än 
dubbelt så stor. 
 För Kristianstads del är skillnaden be-
tydligt mindre. Kommunen fortsätter att 
växa och passerade i i år gränsen för 86 
000	invånare.	Den	officiella	befolknings-
siffran vid halvårsskiftet blev 86 086. 
Det	är	339	invånare	fler	än	vid	årsskiftet,	
och endast ett 80-tal personer mindre än 

förra årets ökning under första halvåret. 
Befolkningen fortsätter att öka genom 
både	födsel	och	inflyttning.	Det	föddes	
481 barn i kommunen under perioden 
medan 435 personer avled och födelseö-
verskottet blir alltså 46. Motsvarande 
siffror för året innan var 442 födda och 
390 döda.
	 Den	positiva	inflyttningstrenden	från	
de	senaste	åren	håller	i	sig.	Det	är	fler	
som	flyttar	till	kommunen	än	som	flyttar	
härifrån.	Flyttnettot	för	flyttningar	inom	
Skåne gav vid halvårsskiftet ett plus på 
31 personer, för övriga landet ett plus på 
168 och för andra länder ett plus på 80 
personer.
	 Den	demografiska	utvecklingen	i	hela	
västvärlden går mot en snabbt ökande 
andel äldre. Allra snabbast ökar den allra 
äldsta	delen	av	befolkningen.	Att	fler	
människor lever ett långt liv är positivt. 
Men en större andel pensionärer betyder 
samtidigt att den förvärvsarbetande 
delen av befolkningen minskar. Färre ska 
försörja	fler	och	det	blir	brist	på	arbets-
kraft inom många yrken.
 Kristianstad måste, liksom andra 
mellanstora kommuner, anstränga sig 
för att framstå som ett gott alternativ 
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	att	stanna	kvar	eller	flytta	till	
kommunen	och	att	få	fler	unga	i	studier	
och arbete. 
 Viktiga förutsättningar för att locka 
fler	inflyttare	är	att	det	finns	attraktiva	
bostäder, goda utbildningsmöjligheter, 
ett brett utbud av kultur- och fritidsakti-
viteter och arbetstillfällen inom rimligt 
pendlingsavstånd. Vägen till sådana 
förutsättningar går enligt Kristianstads 
kommuns färdplan via utveckling av de 
fyra strategiska målområdena ”Arbetsliv 
och attraktionskraft”, ”Boendemiljöer och 
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stadsutveckling”, ”Friska ekosystem” och 
”Hälsa och delaktighet”.

Nöjda, aktiva och  
trygga medborgare
Tillvaron för medborgarna har påverkats 
starkt sedan coronasmittan började 
spridas i samhället. Från kommunens 
sida har stora insatser gjorts för att öka 
tryggheten och minska smittrisken: 
Besöksförbud på vård- och omsorgsbo-
enden, distansundervisning för gym-
nasieelever, inställda aktiviteter och 
evenemang, stängning av mötesplatser 
och av de öppna förskolorna, ökad tillsyn 
av restauranger, digitala möten, föränd-
ringar och anpassningar inom mängder 
av verksamheter m.m. Listan över åtgär-
der är lång. 
 Även om åtgärderna har bidragit till 
att bromsa smittspridningen har de 
också fört med sig negativa konsekven-
ser. Möjligheterna till social samvaro och 
meningsfulla aktiviteter har blivit kraftigt 
inskränkta. 
 Samtliga fullmäktigepartier enades i 
maj om en tvärpolitisk överenskommelse 
i avsikt att säkra kompetens, kontinuitet 
och en trygg arbetsmiljö i omsorgs-
verksamheten och med ambitionen att 
minska riskerna och mildra konsekven-
serna av pandemin i lokalsamhället. 
Bland annat ledde det till en tredubbling 
av aktivitetsbidraget till föreningslivet. 
 Även om pandemin krävt ompriorite-
ringar av kommunens insatser har även 
andra trygghetsskapande insatser fort-
satt med stor kraft. Inför 2020 gjorde sex 
fullmäktigepartier ett politiskt handslag 
för trygghet i Kristianstads kommun. I 
överenskommelsen ingick en åtgärdslista 
för att öka tryggheten och motverka kri-
minalitet både på kort och på lång sikt, 
 Det brottsförebyggande arbetet 
bedrivs på många olika nivåer inom 
kommunen och sker i nära samarbete 

med polisen. Åtgärder som har satts in är 
bland annat förbättrad belysning, instal-
lation	av	trafikhinder,	organisering	av	
nattvandringar och grannsamverkan och 
bevakning med väktare, ordningsvakter 
och kameror. Kommunens arbete bedrivs 
i nära kontakt med polisen. Kommunens 
avdelning för skydd och säkerhet och 
drog- och brottsförebyggandes samord-
nare har varje vecka avstämningsmöten 
med polisen för att skapa gemensamma 
lägesbilder och sätta in snabba och sam-
verkande åtgärder. Det lokala drog- och 
brottsförebyggande rådet, lokala BRÅ, 
arbetar både kort- och långsiktigt i sam-
arbete	med	flera	andra	samhällsaktörer.	
 Fältgruppen  är en viktig del i det 
uppsökande arbetet med ungdomar i 
riskzonen	när	de	befinner	sig	utanför	
skolan. Kommunen stödjer och samarbe-
tar med det lokala föreningslivet för att 
skapa meningsfulla fritidsalternativ för 
unga människor. 
 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 kan påvisa positiva 
resultat och har fått stå modell för andra 
kommuners insatser. 
 En annan viktig insats från kommu-
nen för att öka tryggheten för invånarna i 
staden vid Sveriges lägsta punkt är skyd-
det mot översvämning. I februari pröva-
des skyddet i skarpt läge när vattennivån 
i Helge å snabbt steg till 2,09 meter över 
normalvattennivå vid Barbacka. Det 
akuta läget kunde hanteras på ett bra 
sätt, utan skadeverkningar. Samtidigt var 
högvattnet en påminnelse om vikten av 
det långsiktiga arbete som bedrivs för 
att stärka vallskyddet i Kristianstad inför 
framtidens klimatscenarier.

Information och service 
Företagare som har haft myndighetsä-
renden med kommunen har de senaste 

åren blivit alltmer nöjda med den service 
de får, enligt den mätning av Nöjd Kun-
dindex (NKI) som genomförs av Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR. Vid årets 
mätning av företagsklimatet placerar sig 
Kristianstad på 15:e plats bland landets 
kommuner. 
	 Kristianstads	kommun	fick	NKI-värde	
79 i årets mätning.  Det innebar ett rejält 
kliv uppåt i rankingen från förra årets 
74:e plats  till årets 15:e plats.

Näringsliv och  
arbetsmarknad
Delar av näringslivet har drabbats svårt 
av pandemins konsekvenser. När insat-
serna mot smittspridning förändrade 
människors villkor, vanor och rörelse-
mönster i mars blev det ett hårt slag för 
många företag. Särskilt drabbades hotell 
och restaurang, handel och industri, men 
knappast någon bransch har blivit helt 
opåverkad. 
 Arbetsmarknaden har påverkats nega-
tivt av coronaläget. Många sommarvika-
riat och ingångsjobb försvann och varsel 
har	lagts	på	flera	håll,	även	om	många	
företag har utnyttjat möjligheten till stat-
ligt stöd vid delpermitteringar. Arbets-
lösheten i kommunen är påtagligt högre 
än vid halvårsskiftet förra året. I juli var 2 
391 personer öppet arbetslösa (jfr 2019: 
1 765) medan 2 482  personer deltog 
i åtgärdsprogram med aktivitetsstöd 
(jfr 2019: 2 085) Sammantaget innebär 
det	mer	än	1	000	fler	arbetslösa	än	vid	
samma tid året innan och att den tidigare 
försiktigt positiva trenden med minskad 
arbetslöshet har brutits. Andelen öppet 
arbetslösa ligger på samma nivå som 
riksgenomsnittet, 5,7 procent, medan en 
större andel i Kristianstad 5,9 procent, 
än i riket, 3,5 procent, är inskrivna i 
program  Av kommuninvånare mellan 
18 och 24 år var i juli 8,4 procent öppet 
arbetslösa medan 9 procent deltog i sys-



12  |  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

selsättningsprogram och åtgärder. Det 
innebär en ökning med 2,9 respektive 1,4 
procent mot samma tid förra året.
 Arbetsförmedlingens bedömning för 
år 2020 och 2021 visar på en fortsatt 
dramatisk ökning av arbetslösheten i 
landet. Till följd av pandemin och dess 
effekter på svensk ekonomi och arbets-
marknad väntas arbetslösheten stiga 
fram till början av 2021 och där toppa 
på 11,4 procent för att därefter långsamt 
vända nedåt. Långtidsarbetslösheten 
väntas öka till historiskt höga nivåer. 
Stor osäkerhet råder kring utvecklingen 
framöver på grund av den pågående 
krisen.
 För att mildra coronans effekter på 
det näringsliv och arbetsmarknad gick 
kommunen redan i mars ut med ett 
stödpaket riktat till det lokala nä-
ringslivet. Det innefattade bland annat 
åtgärder som avgiftsfria uteserveringar, 
anstånd med avgifter och hyror, tillfälliga 
hyressänkningar i kommunägda lokaler 
och	möjlighet	för	butiker	att	flytta	ut	
verksamhet på gatorna. Kommunens 
lotsfunktion för företag utökades med 
stöd för med stöd i frågeställningar 
om ekonomi och stödpaket från stat 
och kommun och Krinova Incubator & 
Science	Park	fick	utökat	anslag	för	att	
i större utsträckning kunna ge stöd till 
företag och inte minst kunna erbjuda 
ett kompletterande och utökat stöd till 
företag inom den lokala och regionala 
livsmedelsbranschen.
 I stället för att, som många andra 
kommuner, minska antalet feriearbeten 
för ungdomar när de av smittskyddsskäl 
inte kunde placeras inom omsorgen, val-
de Kristianstad att utöka utbudet. Inom 
projektet Rent och tryggt i Kristianstad, 
sysselsattes ett stort antal ungdomar i 
huvudsak med skräpplockning. Omkring 
500	ungdomar	fick	feriearbetsplats	i	
kommunen under sommarlovet.
 Även om pandemin orsakat oväntade 
effekter, som krävt akuta insatser och 
anpassningar i  nuläget, fortgår det lång-

siktiga arbetet med att skapa en långsik-
tig, hållbar tillväxt i kommunen.
 En god och hållbar tillväxt inom kom-
munen är viktig för skatteunderlaget och 
för den framtida välfärden. Inriktningen 
för kommunens insatser fram till 2020 
anges i den kommunens vision för 2030, 
med ledorden Tillväxt, Tanke, Trivsel och 
en strategisk färdplan är på väg att utfor-
mas för de kommande fyra åren. Arbetet 
med en ny fördjupad översiktsplan för 
staden Kristianstad går mot sitt slutske-
de och ett arbete med översiktsplan för 
Åhus har inletts.
 Kommunens tillväxtarbete stärks 
genom samverkan med andra kom-
muner och organisationer bland annat 
inom Skåne Nordost och inom Greater 
Copenhagen. Lokalt sker viktig samver-
kan med andra aktörer genom bland 
annat näringslivsråd, landsbygdsråd och 
samarbetsorganisationen Kristianstad 
City, som bytt namn från Handelssta-
den Kristianstad och samtidigt vidgat 
perspektiven i arbetet med att stärka 
centrum.

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 7 788 mkr. Nettoskulden 
ökade under perioden främst beroende 
på hög volym investeringar kopplat till 
upplåningsbehov. 
 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 2 424 
mkr, varav derivat med ett nominellt 
belopp om 160 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 
2-5 år. Per den 31 augusti uppgick den 
genomsnittliga räntebindningstiden 
för den kommunala koncernens upp-
låning till 3 år.  Den genomsnittliga 
räntebindningstiden för kommunens 
egen upplåning uppgick till 2,4 år. Under 
hösten kommer kommunen att omsätta 
lån och väljer sannolikt  fast ränta för att 
öka räntebindningstiden och låsa in låga 
marginaler. 
 Respektive enhets dvs kommun/bo-
lags externa skuldportfölj ska ha en rän-
teförfallostruktur där maximalt 60 % av 
ränteförfallen ligger inom 1 år. Andelen 
kort räntebindning i koncernen uppgick 
till 40 procent och till  41 procent i kom-
munens låneportfölj.
 Genomsnittlig låneränta i koncernen 
uppgick till 0,88 procent inklusive deri-
vat (0,96 procent den 31/12 2019).  För 
kommunen uppgick den genomsnittliga 
låneräntan till 0,55 procent inklusive 
derivat (0,62 procent den 31/12 2019).
	 Nyckeltalen	följer	finanspolicyns	
ramar.

Refinansieringsrisk
Definierar	risken	för	att	koncernen/kom-
munen vid varje tillfälle inte har tillgång 
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 
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skuldens sammansättning per 31/8 
förföll maximalt 14 procent av den kom-
munala koncernens låneskuld inom en 
12-månadersperiod, medan motsvarande 
siffra för enbart kommunens låneskuld 
var 13 procent. 
 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 3,0 år medan kommunens 
uppgick till 2,6 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
Pensionsförpliktelsen avseende kom-
munen redovisas sedan 1998 enligt den 
så kallade blandmodellen. Det betyder 
att pensioner som är intjänade före 
1998 inte skuldförs utan redovisas som 
ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen, 
inklusive löneskatt, uppgår per sista au-
gusti till 1 420 mkr (2019-12-31: 1 415 
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, vilket dämpar kostnadsökningen 
för denna del. 
 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 majoritetsägda 
kommunala bolag. Kommunens bor-
gensåtaganden har ökat med 106,6 mkr 
sedan årsskiftet och uppgick per sista 
aug till totalt 4 799,3 mkr . Borgen för 
kommunägda bolag uppgick till 4 758,5 
mkr, där risknivån är låg. Övrig borgen 
avser bostadsrättsföreningar, egna hem 
och ideell föreningsverksamhet med 
högre risknivå. Borgensåtaganden för 
bostadsrättsföreningarna uppgick till 30 
mkr. Borgensåtagandet är 4 799 300 tkr 
och vid 86 086 invånare blir det 56 tkr 
per invånare.



Händelser av väsentlig betydelse

Större investeringar
Investeringar i skolor och förskolor har 
varit, och fortsätter vara betydande 
under år 2020. 
 Hittills är utgifterna lägre än bud-
geterat, det beror bland annat på 
tidsförskjutning i ombyggnaden av 
Rönnowskolan samt lägre totalkostnad i 
nybyggnationen av Berga förskola.
 Under hösten 2019 beslutades det att 
starta byggnation av Kristianstads nya 
badhus. Investeringen som beräknats till 
drygt	510	mkr	finansieras	med	i	huvud-
sak lån. Första spadtaget med grundgjut-
ning gjordes i februari 2020. Arbetet med 
Kristianstad Badrike följer tidsplan. Det 
nya badhuset beräknas stå klart somma-
ren år 2022.   
 Den nya helikopterbasen på Kristi-
anstad Airport har utökat årets inves-
teringsram med 40 mkr. Merparten av 
projektet genomförs under 2021. Heli-
kopterbasen kommer vara utgångspunkt 
för Sjöfartsverkets räddningshelikopter.
 Ett helt nytt reningsverk har under 
året börjat byggas. Det nya reningsverket 
ersätter det tidigare som uppfördes år 
1956. Den totala projektutgiften är kalky-
lerad till cirka 530 mkr och blir därmed 
bland de största investeringarna i Kris-
tianstads historia. Det nya reningsverket 
bedöms stå färdigt att tas i bruk 2024. 

Organisations-
förändringar  
En ny förvaltningschef till Tekniska för-
valtningen är rekryterad och påbörjar sin 
tjänst senare i höst. 
 Kommundirektören har aviserat sin 
pension och planerar för att sluta våren 

2021, arbetet med att söka ny kommun-
direktör påbörjas under hösten 2020.
 Under år 2019 beslutades om en 
gemensam serviceorganisation. Från 
och med den 1 januari  2021 ska en ny 
gemensam serviceorganisation träda i 
kraft där funktioner för kost, lokalvård, 
fordon och transport samt intern service 
ingår. För att det ska blir så bra som 
möjligt så pågår en serviceutredning som 
ska skapa förutsättningar för en effektiv 
och kvalitativ verksamhet. Den ekono-
miska effekten av den nya organisationen 
är inte klarlagd men bedömningen är att 
den kan få betydelse då organisationen 
kommer att omfatta ca 400 medarbetare. 
Den nya organisationen kommer att ingå 
i kommunledningskontoret.   

Pandemi, ekonomiskt 
bistånd och osäker 
konjunktur 
Kommunens verksamheter har anpas-
sats utifrån restriktioner med anledning 
av Covid-19. Där möjlighet funnit har 
verksamheten helt eller delvis ställts om 
till digitala lösningar, några exempel är 
gymnasiestudier, SFI och vuxenutbild-
ning. 
 Antalet medborgare i behov av 
ekonomiskt bistånd har ökat succesivt 
sedan 2019 och bedömdes nå kulmen 
under våren 2020 för att sedan succesivt 
minska. Effekten av pandemin som bröt 
ut under våren har hittills inte resulterat 
i ökande antal individer i behov av för-
sörjningsstöd, men orsakar att personer 
som redan uppbär försörjningsstöd inte 
återgår till egen försörjning i samma takt 
som tidigare.

 Pandemin har gjort en försämrad 
konjunktur än mer osäker, där de som 
har minst anknytning till arbetsmark-
naden påverkas först och behöver stöd. 
Prognoser över kommunens skatteintäk-
ter är osäkra då det är svårt att förutspå 
hur läget på arbetsmarknaden kommer 
utvecklas framöver. 
 Statliga stöd i form av s.k. ”extra 
välfärdsmiljarder” till kommunerna, 
ersättning för sjuklöner samt permit-
teringar som ger skatteintäkter har varit 
betydande för kommunens ekonomi.

Förslag till besparingar 
och effektiviseringar 
Under sommaren 2020 upphörde den 
samordnade varutransporten för leve-
ranser av kommunens inköp att gälla. Vid 
analys har det framkommit att transpor-
ter och extrakostnader har kostat mer än 
vad traditionell leverans kostar.
 Samtliga förvaltningar har på uppdrag 
av kommunstyrelsen lämnat förslag på 
vad som krävs för att klara av en bespa-
ring på tre procent av nettokostnaderna 
med full effekt från och med år 2021. 
Inriktningsbeslut om planeringsförut-
sättningar fattades därefter av Kom-
munstyrelsen i juni. Beslutet innebär 
effektiviseringar på 68,5 mkr för år 2021 
enligt nedan:
 1 mkr på Överförmyndarnämnden, 
1,25 % för nämnderna Barn- och utbild-
ning, Arbete och välfärd samt Omsorgs-
nämnden.	Övriga	nämnder	fick	effektivi-
seringskrav på 2 %.
 Nämnderna kommer nu arbeta med 
att genomföra effektiviseringar utifrån 
deras tidigare inlämnade förslag på tänk-
bara åtgärder.
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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 kom-
munen 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 Kristi-
anstads 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.

Styrmodellen
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.
 Styrmodellen i Kristianstads kommun 
utgår från kommunallagens krav på att 
kommunerna ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Styrmodel-
len bygger på metoden balanserad styr-
ning, i Kristianstad kallad ”STYRKAN”.
 Den huvudsakliga inriktningen är att 
oavsett	var	man	befinner	sig	i	koncern-
organisationen är vision och strategisk 
färdplan med strategiska mål gemen-
samma delar fastställda av kommunfull-
mäktige. 
 Kommunfullmäktige fastställer årli-
gen, i samband med budgetbeslutet för 
kommande år, kommunens övergripande 
styrkort för hela kommunkoncernen. 
Styrkortet omfattar, förutom visionen 
och de strategiska målen, även mål och 
indikatorer i fyra olika perspektiv, med-
borgare, utveckling, medarbetare och 
ekonomi som speglar olika dimensioner 
i verksamheten. Balans mellan per-
spektiven eftersträvas. Alla nämnderna 
ska också på samma sätt upprätta och 
redovisa ett nämndstyrkort. Än så länge 
gäller detta krav inte för de kommunala 
bolagen.

Perspektiv i styrkorten:
 » Medborgare – hur kommuninvånarna 
med	flera	intressenter	ser	på	Kristi-
anstads kommun utifrån ett externt 
perspektiv, hur kommunen uppfyller 

behov och önskemål, att kommunen 
gör rätt saker.

 » Utveckling – hur kommunen arbetar 
med utveckling och förnyelse, uthål-
lighet utifrån vad som sker i omvärl-
den och inom verksamheterna, hur 
kommunen rustar för framtiden.

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

 » Ekonomi – hur kommunen uppfyller 
kraven på en god ekonomisk hushåll-
ning, hur kommunen uppfyller kraven 
på en sund och uthållig ekonomi, hur 
kommunen använder och förvaltar 
gemensamma resurser, prisvärd-
het, värdeskapande och valuta för 
pengarna.

Visionen är en stark viljeinriktning för 
hur kommunen vill utvecklas och vad 
som ska uppnås. Tidsperspektivet är 
långsiktigt	och	sträcker	sig	över	flera	
mandatperioder. Nuvarande vision an-
togs av kommunfullmäktige i juni 2014.

VISION KRISTIANSTAD 2030
Vi lyfter tillsammans

Tillväxt – Tanke – Trivsel

Strategisk färdplan har som syfte att 
precisera Vision 2030 och fram till och 
med 2020 prioritera bland utmaning-
arna som kommunen står inför. Den 
strategiska färdplanen gäller för hela 
kommunkoncernen och är en gemensam 
kraftsamling kring fyra målområden. Ut-
fallet av strategisk färdplan ska redovisas 
och analyseras efter 2020 års utgång och 
därefter förnyas.  
 Strategiska mål inom varje perspektiv 
är avgörande för att nå framgång. Målen 
visar inriktningen som verksamheterna 
ska fokusera på inom det aktuella per-
spektivet.

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.
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Medborgare
 » HÄLSA OCH DELAKTIGHET: god, jäm-

lik hälsa och stärkt delaktighet
 » FRISKA EKOSYSTEM: en rik natur och 

stärkta ekosystemtjänster
Utveckling
 » BOENDEMILJÖ OCH STADSUTVECK-

LING:  långsiktigt hållbara boende-
miljöer, ökat bostadsbyggande och 
pulserande stad

 » ARBETSLIV OCH ATTRAKTIONS-
KRAFT: en stark arbetsmarknad med 
växande företag

Medarbetare
 » friska och nöjda medarbetare
 » effektivt arbetssätt

Ekonomi
 » hållbar ekonomi
 » god hushållning

Målen visar inriktningen som verk-
samheterna ska fokusera på inom 
det aktuella perspektivet. Målen i det 
övergripande styrkortet ligger till grund 
för nämndernas målarbete utifrån sitt 
ansvar. Mål och indikatorer ska inte vara 
för många så att helhetssyn och över-
blickbarhet försvåras.
 Indikatorerna ger vägledning vid be-
dömning av effekterna för gjorda insatser 
samt ger svar på graden av måluppfyl-
lelse. Indikatorer är mått som ger direkt 
återkoppling om kommunen är på rätt 
väg mot de uppsatta målen, eller inte. 
Indikatorerna ska dock inte ses som hela 
sanningen vad gäller värdering av målen.
 Verksamhetsplaner ska konkret visa 
vad som ska göras och ska stödja hela styr-
modellskedjan som angetts i styrkortet.
 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 styrelser förutsätts inte 
bara följa kommunfullmäktiges inrikt-
ning och resultatkrav utan förutsätts 
också följa alla de lagar och regler som 
påverkar verksamheten. Ekonomin utgör 
alltid gräns för verksamhetens omfatt-
ning.
	 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 möjlighet att nå anvisad 
budgetnivå vilar på respektive förvalt-
ningschef. 
	 Om	nämnden	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 budgetdialog och ekonomiska ramar 
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.
 Arbetet med intern kontroll ska 
utmynna i att införa ett strukturerat 
ramverk för intern kontroll med målsätt-
ningen att utveckla den interna kontrol-
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len från mognadsgrad ”Informell intern 
kontroll” till nivån ”Övervakad intern 
kontroll”. Det samlade intrycket är att 
arbetet kommit långt men på olika håll 
återstår	moment	som	identifikation	av	
processer och dokumentation.  
 Kommungemensamt kontrollområde 
som valdes ut för 2020, efter riskbedöm-
ning, var kompetens/personalförsörj-
ning/rekrytering. Kontrollen består i att 
följa upp om riktlinjen för rekrytering 
efterlevs KS 2015-04-29.
 För 2020 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. 
 I slutet av 2019 tog kommunfullmäkti-
ge beslut om ett reviderat reglemente för 
intern kontroll som fr.o.m. 2020 omfattar 
all kommunal verksamhet inom Kristi-
anstads kommunkoncern oavsett i vilken 
driftsform verksamheten bedrivs.

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 2020 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 är 
mycket värdefull för uppsiktsplikten. 
Under en vecka i februari 2020 träffade 
KSAU samtliga nämnds- och förvaltnings-
ledningarna var för sig. Under  samtalen 
rapporterade nämnderna sin verksamhet 
för det gångna året och hur planeringen 
löper för innevarande år och utsikter och 
prognoser för kommande år.
 Två gånger, på våren och hösten, 
genomföres ägardialoger med de kom-
munala bolagen.
 Utöver alla planerade möten skedde 
också	ett	flertal	mer	informella	möten	
i syfte att samla information om kom-
munens och de kommunala företagens 
verksamhetsområden.



Färgmarkeringar för styrkortens fyra perspektiv 2020
Medborgare Utveckling Medarbetare Ekonomi

Kommunen, övergripande •	 •	 •	 •	 
KS/Kommunledningskontoret •	 •	 •	 •	 
Överförmyndarnämnden •	 •	 •	 •	 
Räddningsnämnden •	 •	 •	 •	 
Barn- och utbildningsnämnden •	 •	 •	 •	 
Omsorgsnämnden •	 •	 •	 •	 
Arbete och välfärdsnämnden •	 •	 •	 •	 
Tekniska nämnden •	 •	 •	 •	 
Kultur- och fritidsnämnden •	 •	 •	 •	 
Byggnadsnämnden •	 •	 •	 •	 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden •	 •	 •	 •	 
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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. Varje perspektiv, 
mål och indikator värderas med grön, gul 

eller röd markering för uppfylld nivå, del-
vis uppfylld nivå respektive ej uppfylld 
nivå. Indikator kan även värderas med 
grå markering om det inte gjorts någon 
mätning under 2020.

Värdering på liknande sätt görs för de 
nio sektorsvisa nämndstyrkorten med 
färgmarkeringar enligt ovan (se verk-
samhetsberättelserna). 
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• Medborgare
MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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e •	Ranking ”Bäst att leva”-kommun

 » Kristianstad rankas 2020 på plats 190 i Fokus kommunranking ”Här är det 
bäst att leva”. Förändrade kriterier och beräkningsgrunder har gett försämring 
från plats 85 2019. Bra resultat på Bostad - plats 22, och Miljö - plats 26.

•	Nöjd-Medborgar-Index  » Mätning görs i slutet av året. 
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•	Gymnasiebehörighet

 » Enligt Skolverket visade gymnasiebehörigheten för samtliga huvudmän i Kristi-
anstads kommun 2019 samma behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram 
som 2018, men lägre behörighet till de högskoleförberedande programmen. 
Även riket visade något lägre behörighetssiffror. Kristianstads sammanlagda 
resultat uppgår till 94,8 % av rikssnittet, något lägre än 2018.

•	Andel med gymnasieexamen inom 3 år
 » Värde 2019, totalt för Kristianstad kommunala skolor: 64,3 % (yrkesprogram 

73,7 %, högskoleförb 75,4 %). Värde 2019 riket totalt, kommunala skolor: 64,7 
% (yrkesprg 72,7 %, högskoleförb 79,4 %).
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e •	Nöjd-Region-Index  » Mätning görs i slutet av året.

•	Trygghetsindex  » Mätning görs i slutet av året.
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•	NKI Företagsklimat, servicemätning myndig-
hetsutövning  » NKI 2019: 79. Högre värde än 2018 (74) och högre än rikssnittet (73). 

•	Nöjd-Inflytande-Index  » Mätning görs i slutet av året.
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•	Miljöranking

 » I	Aktuell	Hållbarhets	miljöranking	2020	fick	kommunen	plats	81	av	290	(2019:	
35), plats 24 av 136 i kategorin mindre städer och landsbygdskommuner och 
plats 12 av 33 i Skåne. Frågeställningar och kriterier har förändrats påtagligt 
sedan året innan, så en direkt jämförelse mellan åren går inte att göra.

•	Andel förnybar energi totalt i koncernens 
verksamhet

 » Värde 2019: 96,62 % (2018: 96,56 %). På grund av driftsproblem i några verk-
samheter ökade användningen av fossil olja för uppvärmningsändamål tem-
porärt under 2019. Andelen fossilbränslefria drivmedel till fordon uppvisade 
en blygsam ökning (2018: 63,5 %, 2019: 65,4 %), varför den totala andelen 
förnybar energi var i stort sett oförändrad under 2019 jämfört med 2018.

Kommunens övergripande styrkort 2020  
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• Utveckling
MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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d •	Invånarförändring  » Invånarantal 30/6: 86 086.  Ökning +339 sedan årsskiftet. 

•	Arbetslöshet

 » Andelen av den registerbaserade arbetskraften inskrivna som arbetslösa ökade från 
9,4% (4,3% öppet arbetslösa och 5,1% i program) i december 2019 till 11,6% (5,7% 
resp. 5,9%) i juli 2020. Motsvarande julisiffror för Skåne var 11,5% (6,9% resp. 4,6%) 
och riket 9,2% (5,7% resp. 3,5%).
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•	Nöjt-Näringslivs-Index  » Svenskt Näringsliv kommer med 2020 års ranking 23 september.

•	Handelsindex  » Handelsindex 2019: Totalt detaljhandel 113 (2018: 110), dagligvaruhandel 98 (2018: 
98), sällanköpshandel 131 (2018: 125).
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r •	Bostadsbyggande

 » 2019	färdigställdes	414	lägenheter	(2018:	589),	varav	196	i	flerbostadshus	(2018:	
347) och 218 i småhus (2018: 242). Hittills i år (jan-aug) har 186 bostäder fått startbe-
sked varav 55 enbostadshus.

•	Digitaliseringsindex
 » Vid	halvårsskiftet	var	medelvärdet	på	de	18	delindikatorerna	(bl.a.	e-tjänster,	fiber-

utbyggnad, 1-1-enheter inom skola, digital tillgänglighet) 3,95 på en femgradig skala 
(2019: 4,23).

• Medarbetare
MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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e •	Sjukfrånvaro  » Sjukfrånvaron ökade med 2,0 kalenderdagar, på grund av pågående pandemi. Målsätt-
ningen med minskning på 2 kalenderdagar kommer sannolikt inte att nås.

•	Nöjd-Medarbetar-Index  » Medarbetarenkät genomförs under hösten 2020.
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•	Medarbetarskaps-Index  » Medarbetarenkät genomförs under hösten 2020.

•	Ledarskaps-Index  » Medarbetarenkät genomförs under hösten 2020.

•	Hållbart medarbetarengagemang  » Medarbetarenkät genomförs under hösten 2020.
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• Ekonomi
MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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et •	Nämndernas samlade driftbudget-

följsamhet  » Prognosen visar på en negativ avvikelse på 16 mkr vilket är en avvikelse på 0,3 %. 

•	Avvikelse mot budgeterat resultat  » Prognosen visar på en positiv avvikelse, 84,1 mkr.

•	Avvikelse mot totalkalkyl för under 
året slutredovisade investerings-
projekt över 20 mkr

 » Prognosticeras uppfyllas.
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de •	Årets resultat i förhållande till 

skatteintäkter och generella stats-
bidrag över en rullande 5-årspe-
riod

 » Årets resultat visar enligt prognos på ett resultat om 2,3 %. Rullande 5-årsperiod enligt 
prognos ca 1,9 % av skatter och generella statsbidrag.

•	Självfinansiering av investering-
arna över en rullande 5-årsperiod  » Rullande	5-års	period	visar	enligt	prognos	på	en	självfinansieringsgrad	om	ca	52	%.

Värdering av god ekonomisk hushållning
Målet för Kristianstads kommun är att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushåll-
ning. Det finns svårigheter att göra en sammanvägd värdering av god ekonomisk hushållning för 
kommunens alla verksamheter, såväl på kort sikt som lång. 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 kärnverk-
samheterna 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 och över tiden, 
uppnått uppfylld nivå är bedömningen 
att utfallen 2020 är förenliga med full-
mäktiges	finansiella	mål.	De	flesta	nämn-
derna bedömer också att de uppnått 
uppfylld nivå för ekonomiperspektivet.
 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 strategiska färdplan. 
 Det är sannerligen särskilda omstän-

digheter med en pågående pandemi som 
fått stora effekter för såväl kommunens 
verksamheter som för medborgare. Be-
dömningen är att måluppfyllelsen, under 
förutsättningarna, i det övergripande 
styrkortet är relativt god, liksom för 
nämnderna, ur såväl verksamhetsmäs-
sigt	som	finansiellt	perspektiv.	
 Den samlade bedömningen är att 
Kristianstads kommun kommer ha en 
god ekonomisk hushållning 2020.
	 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 för-
valtningen utifrån en analys av räken-
skaperna. För att läsa mer om riskförhål-
landen och styrning hänvisas till kapitlen 
”viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning” samt ”styrning och 
uppföljning av den kommunala verksam-
heten” men också till årsredovisningen 
för 2019.

RESULTAT
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För kommunen uppgick resultatet till 
+341,9 mkr för perioden januari till och 
med augusti, vilket är ett betydligt bättre 
resultat än det som prognostiserats och 
budgeterats. Motsvarande period 2019 
var resultatet +135,3 mkr. Den positiva 
utvecklingen är framförallt hänförbar 
till	att	flertalet	finansposter	redovisade	
budgetöverskott, främst ökade generella 
statsbidrag som betalas ut tidigt på året.

BUDGETAVVIKELSER
En förutsättning för en ekonomi i balans 
är god budgetföljsamhet i verksamhe-
terna. Helårsprognosen för nämnderna 
visar ett underskott på –16 mkr. 
	 Helårsprognosen	för	finansförvalt-
ningen visar ett överskott om 100,1 mkr. 
Den stora positiva avvikelsen är ökade 
generella statsbidrag på 146 mkr till följd 
av så kallade ”extra välfärdsmiljarder” 
beslutade av regeringen. Skatteintäkter-
na förväntas bli lägre än budgeterat med 
en negativ avvikelse på 35 mkr. 
 Det sammanlagda prognosticerade 
resultatet är 84,1 mkr bättre än budget. 
Det skulle också innebära ett resultat på 
2,3 % av skatter och generella stats-
bidrag. 

Budgetavvikelse  
nämnderna (mkr) 

Prognos  
augusti

Kommunfullmäktige, revisionen, 
valnämnden 0,3

Överförmyndarnämnden 2,0

Kommunstyrelsen inklusive 
Kommunledningskontoret 2,0

Räddningsnämnden –1,0

Tekniska nämnden –4,0

 – varav vatten och avlopp 0,0

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 0,0

Byggnadsnämnden 0,0

Kultur– och fritidsnämnden –0,5

Barn– och utbildningsnämnden –2,8

Arbete och välfärdsnämnden –12,0

Omsorgsnämnden 0,0

Budgetavvikelse nämnderna –16,0

Budgetavvikelse  
finansförvaltningen  (mkr) 

Prognos  
augusti

Skatteintäkter och generella 
statsbidrag 111,1

Finansnetto –29,7

Minskad semesterlöneskuld, 
timlöner 0,0

Realisationsvinster och 
exploatering 1,0

Lägre arbetsgivaravgifter äldre 
och ungdomar 2,2

Ofördelade anslag 11,0

Reserverade avskrivningsmedel 0,0

Utrangering fastigheter 0,0

Avsättningar 0,0

Pensioner 6,5

Övrigt –2,0

Budgetavvikelse 
finansförvaltningen 100,1

INTÄKTER
De totala intäkterna i kommunen, inkl. 
skatteintäkter och generella statsbidrag, 
uppgick till 4 588 mkr för perioden vilket 
är en ökning med 193 mkr jämfört med 
motsvarande period 2019.
 Skatteintäkterna uppgick till 2520,9 
mkr som motsvarar 55 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 
1 113,7 mkr, som motsvarar 24 procent 
av kommunens intäkter.

Kommunens ekonomiska  
ställning och utveckling 
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KOSTNADER
Bruttokostnaderna (exklusive avskriv-
ningar) för perioden uppgick för kom-
munen till 4 052 mkr vilket är en ökning 
med 39 mkr jämfört med motsvarande 
period 2019. 
 Verksamheten i kommunen är per-
sonalintensiv och av bruttokostnaderna 
utgjorde personalkostnaderna ca 64 
procent.
 Kommunens pensionskostnader för 
året uppgick per augusti till 214,8 mkr, 
vilket var en minskning jämfört med 
augusti 2019. Prognosen för pensions-
kostnaderna visar ett överskott på 6,5 
mkr. Det är framför allt kostnaderna för 
den förmånsbestämda ålderspensionen 
men även kostnaderna för den avgifts-
bestämda ålderspensionen som avviker 
positivt från 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 
+9,4 mkr, jämfört med +20,2 mkr under 
motsvarande period 2018. 
	 Orsaken	är	en	lägre	finansiell	intäkt	
gällande återbäring, ca 6 mkr från Kom-
muninvest	samt	att	räntekostnad	finan-
siell leasing är uppbokad under perioden 
med 3,8 mkr. 

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 2019 
respektive 2020. 

 I intäkterna för perioden maj – augusti 
2020 ingår kommunens andel av de extra 
välfärdsmiljarderna samt statliga bidrag 
för effekterna av covid–19 med totalt ca 
189 mkr.

jan–apr
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maj–aug
2019

sep–dec
2019

jan-apr
2020
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Kommunens intäkter och 
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, fastigheter och anläggningar 
upptogs till ett värde av 6 822 mkr i kom-
munen per augusti. I bokslutet 2019 var 
motsvarande tillgångar upptagna till 6 
248 mkr.
 Finansiella anläggningstillgångar 
upptogs till ett värde av 1 181 mkr varav 
770 mkr utgjorde långfristig utlåning 
till kommunföretag och 356 mkr aktier 
kommunföretag.	Övriga	finansiella	an-
läggningstillgångar 55mkr utgjordes av 
andra aktier och andelar och värdepap-
persinnehav.  

Pensioner, resultatposter (mkr) 2020 aug 2019 aug 2018 aug

Avgiftsbestämd ålderspension 91,1 91,5 87,5

Pensionsavsättning 1,8 1,9 -0,1

Pensionsutgifter 50,3 50,0 49,2

Förmånsbestämd ålderspension 28,4 38,5 30,2

Löneskatt 41,7 44,2 40,8

Ränta på pensionsavsättning 1,5 1,5 0,9

Total pensionskostnad 214,8 227,6 208,5
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INVESTERINGAR OCH 
SJÄLVFINANSIERINGSGRAD
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Periodens investeringar i kommunen 
uppgick till 576,8 mkr vilket är mindre 
än motsvarande period 2019. 
 Exempel på stora investeringsposter 
var pågående byggnationer av nya för-
skolor, skolor samt Kristianstads Badrike. 
	 Självfinansieringsgraden	av	inves-
teringarna uppgick till 91,6 procent 
jämfört med 27 procent för helår 2019. 
Investeringarna	har	främst	finansierats	
med egna medel. Främsta anledningen 
till	den	kraftigt	ökade	självfinansierings-
graden är att investeringarna hittills i 
år är lägre jämfört med 2019 samt att 
periodens resultat är starkt.  

KORTFRISTIG 
BETALNINGSFÖRMÅGA – 
LIKVIDITET
Likviditeten på det gemensamma kon-
cernkontot uppgick den sista augusti till 
604 mkr. Av detta belopp utgörs ca 255 
mkr av de kommunala bolagens likviditet 

resterande del 349 mkr är kommunens 
andel. Ett högt resultat och en lägre in-
vesteringsnivå i kommunen, nyupplåning 
i kommunen och i bostadsbolaget samt 
utbetalning av engångsstöd i kommunen 
för att stärka välfärden bidrar till att 
likviditeten stärkts.   
 Kassalikviditet är ett mått som mäter 
kortfristig betalningsförmåga. För bered-
skap	mot	variationer	i	betalningsflödena	
har kommunen och dess bolag en kredit-
limit hos bank på 250 mkr med förmån-
liga villkor. En aktiv samordning av de 
likvida	flödena	har	medfört	finansiella	
besparingar för kommunkoncernen. 
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.
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För kommunen var soliditeten exklusive 
pensionsskuld 47 procent och soliditeten 
inklusive pensionsskulden uppgick till 31 
procent. 
 Soliditeten i kommunen exklusive 
pensionsskulden har, som en följd av 
lägre driftresultat och ökad låneskuld, 
minskat under en följd av år. Däremot 
ligger soliditeten inklusive pensionsskul-
den på en relativt stabil nivå, framför allt 
beroende på att den totala pensionsskul-
den minskar sedan några år tillbaka.

FINANSIELL UPPFÖLJNING  

2018-122016-12

Låneskuld i banker 
och kreditinstitut(mkr)
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Kommunens låneskuld har ökat de 
senaste åren och uppgår den sista au-
gusti till 3 030 mkr, dvs en ökning sedan 
årsbokslutet 2019 med 638 mkr. Av den 
totala låneskulden är 770 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 2 pro-
cent av skatteintäkter och statsbidrag. 
 Det prognostiserade balanskravsre-
sultatet för 2020 är lägre än det redovi-
sade per sista augusti. Till stor del beror 
det på att kommunen under perioden 
mottagit och intäktsfört generella stats-

bidrag om knappt 156 mkr, sett ur ett 
helårsperspektiv jämnar denna effekt ut 
sig något. 
 Kommunen förfogar över en resultat-
utjämningsreserv (RUR) på 126,4 mkr 
som efter kommunfullmäktiges beslut 
kan nyttjas under lågkonjunktur.

Balanskravsavstämning 2018 2019 201908 202008

Utfall 
helår

Utfall 
helår

Prognos 
helår

Prognos 
helår

Årets resultat 109,1 77,3 32,8 123,1

– Samtliga realisationsvinster -7,1 -0,7 -0,6 -1,0

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

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

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

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

Resultat efter balanskravsjusteringar 101,9 76,6 32,2 124,1

– medel till resultatutjämningsreserv -3,9 0,0 0,0 0,0

+ medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets balanskravsresultat 98,0 76,6 32,2 124,1
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Väsentliga personalförhållanden

Hälsa och arbetsmiljö

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.

Andelen kvinnor minskade något jämfört 
med 2019, minskning från 77,7 procent 
till 77,5 procent. Sysselsättningsgraden 
bland tillsvidareanställda hamnade på 
98,9 procent (+ 0,1). Då heltid har varit 
grunden för alla tillsvidareanställningar 
under några år, kommer nivån hamna 
runt denna framöver, eventuellt med 
någon liten förändring upp eller ner. Den 
faktiska sysselsättningsgraden som tas 
fram genom att längre tjänstledigheter 
vägts in, ökade något jämfört med förra 
året, och hamnade på 91,3 procent (+ 
0,6). Den partiella ledigheten kopplad till 
heltid för alla minskade, samtidigt som 
ledighet för barn under 8 år ökade.
 Av kommunens chefer var 66 procent 
kvinnor, vilket var två procentenheter 
högre jämfört med föregående år. Av 
omsorgsförvaltningens chefer var 84 
procent kvinnor (minskning två pro-
centenheter). Av barn- och utbildnings-
förvaltningens chefer var 63 procent 
kvinnor (ökning med tre procentenhe-
ter).

MEDARBETARENKÄT
Medarbetarenkät kommer att genom-
föras under september månad 2020 
med samma innehåll och upplägg som 
vid senaste tillfället 2018. Enkätens 
frågebatteri har en tydlig inriktning i 
förhållande till den organisatoriska och 
social arbetsmiljön. Resultatet utgör en 
viktig informationskälla i strävan efter 
att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö 
och ingår som en del i den årliga uppfölj-
ningen av arbetsmiljö, likabehandling 
och samverkan.

FRISKTAL
Frisktalet anger andelen av de tillsvida-

reanställda som varit sjuka fem dagar 
eller mindre under årets första halvår. 
Frisktalet minskade totalt med över nio 
procentenheter första halvåret jämfört 
med föregående år. Minskningen var 
en direkt följd av den kraftigt ökade 
sjukfrånvaron under våren, främst i 
mars, kopplat till covid-19. Samtliga 
förvaltningar minskade frisktalet. Både 
kvinnornas (- 10,3) och männens (- 6,9) 
frisktal minskade.

SJUKFRÅNVARO
Målsättningen för sjukfrånvaron är 
minskning med två sjukdagar per medar-
betare och år.
 Sjukfrånvaron ökade med två kalen-
derdagar per tillsvidareanställd medar-
betare under årets första sex månader, 
från att de två senaste åren ha minskat. 
Från att den korta sjukskrivningen under 
14 dagar legat på runt tre kalenderda-
gar i genomsnitt ett bra tag har den nu 
ökat till 4,6 dagar per medarbetare. 
Ökningen var som störst i mars månad 
och kommer att påverka utfallet för hela 
2020. Sjukfrånvaron mellan 15 och 90 
dagar ökade med 0,7 kalenderdagar. 
Sjukskrivningar över 91 dagar fortsatte 
att minska, under första halvåret 2020 
med 0,3 kalenderdagar. Både kvinnornas 
och männens sjukfrånvaro ökade, med 
2,2 respektive 1,4 kalenderdagar. Från att 
de fem största förvaltningarna minskade 
sjukfrånvaron för helåret 2019 ökade de 
fyra största med över två kalenderdagar 
vardera. 
 Kalenderdagar per tillsvidareanställd 
under första halvåret, med hänsyn tagen 
till omfattning, men inte till sysselsätt-
ningsgrad.

OBLIGATORISK SJUKREDOVISNING
Uppgifterna till den obligatoriska sjukre-
dovisningen baseras på bredare urval än 
kommunens eget underlag för sjukfrån-
varostatistik.
 Den obligatoriska sjukredovis-
ningen visade på samma utveckling som 
kommunens uppgifter, där den totala 
sjukfrånvaron ökade. Andelen sjukfrån-
varo som var mer än 60 dagar minskade 
avsevärt. Både kvinnor och män ökade 
sjukfrånvaron från att ha minskat samma 
period 2019. För äldre medarbetare över 
50 år minskade sjukfrånvaron knappt 
medan övriga åldersgrupper ökade. I 
kommunens egna uppgifter ökade sjuk-
frånvaron i samtliga åldersgrupper

Obligatorisk sjukredovis-
ning

2020 2019

Total sjukfrånvaro* 8,2 % 6,9 %

      - varav långtidssjuk-
frånvaro** 41,5 % 51,2 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 9,1 % 7,7 %

Sjukfrånvaro för män 5,6 % 4,6 %

Sjukfrånvaron i ålders-
gruppen 29 år eller yngre 8,2 % 6,3 %

Sjukfrånvaro i åldersgrup-
pen 30 – 49 år 7,4 % 6,4 %

Sjukfrånvaro i åldersgrup-
pen 50 år eller äldre 7,6 % 7,7 %
*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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Effektivt arbetssätt
BEMANNING OCH VOLYM
För tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda med månadslön är underlaget 
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 minskade voly-
men tillsvidareanställda i förvaltningarna 
med 32 årsarbeten och hamnade på 6 
783 årsarbeten totalt. Volymen tillsvi-
dareanställda minskade från att ha ökat 
föregående sex år. Ökningen mattades av 
betydligt 2019 (+ 70) från att tidigare ha 
ökat med i genomsnitt 150 årsarbeten. 
 Omsorgsförvaltningen minskade för 
andra året från att ha ökat fyra år dess 
för innan. 
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MILJÖ OCH KLIMAT / FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Aktiva insatser för hållbar miljö

Förväntad utveckling
Kristianstads kommun står inför stora ekonomiska utmaningar framöver. Kostnaderna ökar mer än 
intäkterna. En förändrad åldersfördelning innebär att färre ska betala för fler. Obalansen mellan 
arbetsför, skattebetalande befolkning och omsorgsbehövande barn och äldre är en utmaning inte bara 
för Kristianstad, utan för alla landets kommuner och regioner.

Coronapandemin och dess effekter 
skapar en osäkerhet för många gällande 
ekonomin. Både individer, företag och 
kommuner påverkas. Prognoser kring 
skatteintäkter	fluktuerar	kraftigt	på	
grund av situationen på arbetsmarkna-
den. Statliga stöd i form av extra välfärds-
miljarder samt stöd för ökade sjuklöne-
kostnader gör att Kristianstad kommuns 
ekonomi ser god ut för driftåret 2020. Ut-
sikterna för år 2021 ser däremot ut som 
tidigare. Eventuell utökning av statliga 
stöd kommer att beslutas om i budget-
propositionen hösten 2020.

 Kommunens förvaltningar har tidi-
gare fått i uppdrag att inventera och lyfta 
fram möjliga förslag till effektiviseringar 
av sina verksamheter. Deras tydliga fokus 
är att först och främst klara sina huvud-
uppdrag, alltså att fullgöra sådant som 
lagar och avtal kräver av oss. Uppdraget 
till förvaltningscheferna var att redovisa 
generellt hållna förslag om möjliga åtgär-
der.	Kommundirektören	fick	dessutom	
i uppdrag att tillsammans med förvalt-
ningscheferna	identifiera	övergripande	
effektiviseringar genom ökad samverkan 
och helhetssyn.

 Förvaltningarna har lämnat över sina 
förslag på tänkbara åtgärder och beslut 
om planeringsförutsättningar för år 2021 
är fattat av Kommunstyrelsen. Åtgär-
derna innebär effektiviseringar på totalt 
68,5 mkr för nämnderna.
 De åtgärder som därefter föreslås av 
förvaltningarna kommer att gå igenom 
risk- och konsekvensbedömningar. I no-
vember kommer sedan fullmäktige att ta 
det slutliga beslutet om budgetramarna 
och därefter tar nämnderna beslut om 
internbudget.

Arbetet fortsätter för att uppnå klimat-
strategins mål att Kristianstad 2020 ska 
ha minskat utsläppen av växthusgaser 
med 40 procent jämfört med 1990 och 
att all kommunal verksamhet ska vara 
fossilbränslefri. 
	 De	allra	flesta	av	kommunens	lokaler,	
över 98 procent, värms redan med förny-
bar	energi,	i	huvudsak	genom	fjärrvärme.	
Ett stort antal skolor har utrustats med 
solceller. Under året har C4 Energi byggt 
en stor solcellspark vid infarten till Kris-
tianstad.

 Andelen fossilfri energi till fordon och 
transporter i koncernen har ökat något, 
men har fortfarande inte lyckats komma 
upp i mer än 65,4 procent. Förberedelser 
pågår för en samordnad fordonsorga-
nisation som förväntas bidra till ökad 
fossilfrihet. 
 Renhållningen Kristianstad utsågs av 
branschorganisationen Avfall Sverige till 
Årets avfallskommun 2020. En ranking-
lista med faktorer som rör kundnöjdhet, 
återvinning, avfallsmängd och sortering 
avgör	placeringen.	Vid	flera	tillfällen	har	

Kristianstad placerat sig högt och i år 
lyckades Kristianstads kommunala ren-
hållningsbolag knipa förstaplatsen med 
92,3 poäng av 100 möjliga. En annan 
anledning	att	fira	är	att	Renhållningens	
nya återvinningscentral på Ängamöllan 
byggts färdig under året och kan öppnas 
i september. Returum på Ängamöllan ska 
byggas i tre etapper och blir inte enbart 
en återvinningscentral utan en hållbar-
hetspark med många möjligheter.
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RESULTATRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)

Not
Bokslut  

31 aug 2020
Bokslut  

31 aug 2019
Bokslut  

2019
Budget  

2020
Prognos  

2020

Avvikelse 
Progn-budg 

2020

Verksamhetens intäkter 2 953,4 1 014,8 1 441,2 2 035,6 2 360,4 324,8

Verksamhetens kostnader 3 –4 051,9 –4 090,8 –6 208,4 –6 997,0 –7 319,1 –322,1

Avskrivningar –203,5 –188,1 –290,7 –315,9 –315,9 0,0

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNADER –3 302,0 –3 264,2 –5 057,9 –5 277,3 –5 274,6 2,7

Skatteintäkter 4 2 520,9 2 513,8 3 773,3 3 825,4 3 790,5 –34,9

Generella statsbidrag 5 1 113,7 866,2 1 297,0 1 446,8 1 592,8 146,0

VERKSAMHETENS RESULTAT 332,6 115,8 12,4 –5,1 108,7 113,8

Finansiella intäkter 6 27,4 31,7 83,4 87,1 36,2 –50,9

Finansiella kostnader 7 –18,2 –12,2 –18,4 –43,0 –21,8 21,2

RESULTAT EFTER  
FINANSIELLA POSTER 341,9 135,3 77,3 39,0 123,1 84,1

Extraordinära poster – – – – – –

ÅRETS RESULTAT 341,9 135,3 77,3 39,0 123,1 84,1
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BALANSRÄKNING (ALLA BELOPP I MKR)

Not
Bokslut  

31 aug 2020
Bokslut  

31 aug 2019
Bokslut  

2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 003,2 6 990,3 7 293,1

 – Immateriella 1,1 2,0 1,5

 – Materiella 6 821,5 5 937,1 6 247,8

   varav mark, byggnader o tekn. anl 6 370,3 5 534,3 5 797,5

   varav maskiner o inventarier 451,1 402,8 450,3

 – Finansiella 8 1 180,7 1 051,3 1 043,8

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 238,3 598,7 745,0

 – Förråd 135,2 100,4 95,0

 – Kortfristiga fordringar 9 498,8 475,7 476,5

 – Kassa, bank 604,3 22,7 173,5

SUMMA TILLGÅNGAR 9 241,5 7 589,0 8 038,1

EGET KAPITAL 10 4 299,7 3 909,4 3 957,8

 – varav årets resultat 341,9 135,3 77,3

 – varav resultatutjämningsreserv 126,4 126,4 126,4

AVSÄTTNINGAR 86,1 88,7 87,4

 – varav pensioner 84,8 79,3 81,2

 – övriga avsättningar 11 1,3 9,5 6,3

SKULDER 4 855,7 3 590,9 3 992,8

 – varav långfristiga 12 3 554,5 2 416,1 2 716,2

 – varav kortfristiga 13 1 301,2 1 174,9 1 276,6

SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 9 241,5 7 589,0 8 038,1

ANSVARSFÖRBINDELSER 6 219,3 6 118,2 6 108,0

 – varav pensionsförpliktelser 1 420,1 1 438,8 1 415,3

 – varav övriga ansvarsförbindelser 14 4 799,3 4 679,3 4 692,7

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 288 kommuner som per 2020-06-30 var medlemmar i Kommunin-
vest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kom-
muninvest ekonomisk förening. 
	 Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	afv	Kristianstads	kommuns	ansvar	enligt	ovan	nämnd	borgensförpliktelse,	
kan noteras att per 2020-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 525 299 975 763 kronor och to-
tala tillgångar till 528 168 526 379 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 8 679 230 090 kronor 
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 8 740 539 534 kronor.
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KASSAFLÖDESANALYS (ALLA BELOPP I MKR)

Not
Bokslut  

31 aug 2020
Bokslut  

31 aug 2019
Bokslut  

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat 341,9 135,3 77,3

Justering för av– och nedskrivningar 203,5 188,1 290,7

Justering för gjorda avsättningar –1,3 3,6 2,3

Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster 15 0,6 6,8 9,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 544,7 333,9 380,0

Ökning (+) minskning (–) periodiserade anslutningsavgifter 22,0 9,6 10,4

Ökning(–)/minskning(+) kortfristiga fordringar –22,3 14,2 13,4

Ökning(–)/minskning(+) förråd/varulager –40,1 –2,8 2,5

Ökning(+)/minskning(–) kortfristiga skulder 24,3 –223,0 –121,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 528,6 131,9 284,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 –0,6

Investering i materiella anläggningstillgångar –576,8 –622,0 –1 037,1

Förvärv	finansiell	leasing –201,4 0,0 0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 16 0,7 0,6 0,7

Minskning av långfristiga fordringar 17 11,2 0,0 7,6

Ökning av långfristiga fordringar 18 –148,0 0,0 0,0

Investering	i	finansiella	anläggningstillgångar 0,0 0,0 –0,1

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten –914,3 –621,3 –1 029,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 638,0 396,0 956,0

Amortering av skuld 0,0 –60,0 –220,0

Förändring av övriga långfristiga skulder 19 –2,5 –3,4 –1,8

Förändring av leasingskuld 180,8 0,0 4,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 816,3 332,6 738,3

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 20 0,3 0,0 0,4

PERIODENS KASSAFLÖDE 430,9 –156,8 –5,9

Likvida medel vid periodens början 173,5 179,4 179,4

Likvida medel vid periodens slut 604,3 22,6 173,5
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Belopp i Mkr
Bokslut  

31 aug 2020
Bokslut  

31 aug 2019
Bokslut  

2019
Budget  

2020
Prognos  

2020

Avvikelse 
Progn–budg 

2020

Not 2 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter 953,4 1 014,8 1 441,2 2 035,6 2 360,4 324,8

Varav jämförelsestörande poster:

Nettointäkt från exploateringsverksamheten 22,4 33,8 41,4 35,0 33,0 –2,0

Not 3 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader –4 051,9 –4 090,8 –6 208,4 –6 997,0 –7 319,1 –322,1

Varav jämförelsestörande poster:

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär skatteinbetalning innevarande år 2 560,1 2 538,5 3 807,8 3 837,4 3 840,2 2,8

Preliminär slutavräkning innevarande år –21,0 –28,4 –36,5 –12,0 –31,5 –19,5

Slutavräkningsdifferens föregående år –18,2 3,7 2,0 –18,2 –18,2

Summa 2 520,9 2 513,8 3 773,3 3 825,4 3 790,5 –35,0

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag inkomstutjämning 657,5 624,8 937,2 990,3 986,2 –4,1

Avgift/bidrag kostnadsutjämning 55,7 22,7 34,0 88,0 83,6 –4,4

Intäkt från fastighetsavgift 115,8 111,9 165,4 172,5 173,7 1,2

Generella bidrag från staten 169,6 25,5 38,2 21,1 176,6 155,5

Regleringsavgift/-bidrag 58,4 39,7 59,6 88,9 87,7 –1,2

LSS-utjämning avgift/bidrag 56,7 41,7 62,5 86,1 85,1 –1,0

Summa 1 113,7 866,2 1 297,0 1 446,8 1 592,8 146,1

Varav jämförelsestörande poster:

Statsbidrag extra välfärdsmiljarden 155,5 0,0 0,0 0,0 155,5 0,0

Not 6 Finansiella intäkter

Utdelningar obligationer/aktier 5,6 11,8 51,9 56,2 5,3 –50,8

Räntor från likvida medel 0,3 0,0 0,7 0,2 0,2 0,0

Räntor från utlämnade lån till kommunala bolag 4,9 4,6 7,0 7,5 7,5 0,0

Borgensavgifter 16,1 14,8 22,8 22,0 22,0 0,0

Övr	finansiella	intäkter 0,5 0,4 1,1 1,2 1,2 0,0

Summa 27,4 31,7 83,4 87,1 36,2 –50,8
 

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.
• Under	räkenskapsår	2020	har	tillgångar	och	skulder	bokats	in	avseende	finansiell	leasing	av	fastigheter	hyrda	av	det	kommunala	dotterbolaget	

Specialfastigheter i Kristianstad AB. Denna förändring har inte påverkat resultaträkningen utan har ökat balansomslutningen genom att en leasingtillgång 
tagits upp och motsvarande belopp tagits upp som leasingskuld.

• 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 2020
Bokslut  

31 aug 2019
Bokslut  

2019
Budget  

2020
Prognos  

2020

Avvikelse 
Progn–budg 

2020

Not 7 Finansiella kostnader

Räntor på upplåning –11,9 –9,6 –14,3 –38,8 –18,0 20,7

Ränta på pensionsskuldsförändring –1,5 –1,5 –2,4 –1,4 –2,2 –0,8

Övr	finansiella	kostnader				 –4,8 –1,1 –1,7 –2,8 –1,6 1,2

Summa –18,2 –12,2 –18,4 –43,0 –21,8 21,1

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper och andelar 399,2 399,1 399,2

Långfristiga fordringar 781,5 652,2 644,6

Summa 1 180,7 1 051,3 1 043,8

Not 9 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 69,2 71,1 67,0

Statsbidragsfordringar 218,2 149,3 145,8

Mervärdesskattefordringar 35,4 33,5 50,5

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 124,9 111,5 106,8

Övriga kortfristiga fordringar 51,1 110,2 106,3

Summa 498,8 475,7 476,5

Not 10 Förändring eget kapital

Ingående balans eget kapital 3 957,8 3 774,0 3 880,5

Periodens resultat 341,9 135,3 77,3

Utgående balans eget kapital 4 299,7 3 909,4 3 957,8

Not 11 Övriga avsättningar

Avsättning för hyreskostnader gällande tomma 
lokaler, verksamheten ensamkommande barn 0,0 0,2 0,0

Avsättning för projekt Orangea staden 1,0 2,0 1,0

Avsättning för Torsebrobadet 0,0 7,0 4,2

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

Avsättning reningsverk 2019 0,0 0,0 0,8

Summa 1,3 9,5 6,3

Not 12 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 3 030,0 1 992,0 2 392,0

Förutbetalda anslutningsavgifter VA 190,1 167,2 168,1

Förutbetalda investeringsbidrag 121,2 228,6 123,7

Skuld	finansiell	leasing 213,2 28,3 32,4

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0

Summa 3 554,5 2 416,1 2 716,2

Not 13 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 188,6 199,5 282,7

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 600,4 515,4 585,6

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 59,6 60,2 56,7

Övriga skulder till staten 76,8 75,7 89,7

Övriga kortfristiga skulder 375,8 324,1 262,0

Summa 1 301,2 1 174,9 1 276,6
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Belopp i Mkr

Bokslut  
31 aug 

2020

Bokslut  
31 aug 

2019
Bokslut  

2019

Not 14 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden

Kommunala bostadsbolag 3 268,6 3 159,0 3 159,0

Övriga kommunala bolag 1 489,9 1 473,9 1 492,9

Bostadsrättsföreningar 30,0 35,7 30,0

Förlustansvar för Egna Hem 0,1 0,2 0,1

Föreningar och organisationer 2,7 2,9 2,7

Övriga åtaganden 7,9 7,6 7,9

Summa 4 799,3 4 679,3 4 692,7

Not 15 Just för övr ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinst/förlust materiella 
anläggningstillgångar 0,6 6,8 9,6

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0

Summa 0,6 6,8 9,6

Not 16 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Försäljningspris för materiella 
anläggningstillgångar 0,7 0,6 0,7

Summa 0,7 0,6 0,7

Not 17 Minskning av långfristiga fordringar

Amortering avseende lån till 
koncernföretag 11,2 0,0 7,6

Övriga amorteringar och 
återbetalningar 0,0 0,1 0,0

Summa 11,2 0,1 7,6

Not 18 Ökning av långfristiga fordringar

Utlåning till koncernföretag 148,0 0,0 0,0

Övrig ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0

Summa 148,0 0,0 0,0

Not 19 Förändring av övr långfristiga skulder

Förutbetalda investeringsbidrag –2,5 –3,4 –1,8

Förändring övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0

Summa –2,5 –3,4 –1,8

Not 20 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Bet.	till	Trafikverket	för	
medfinansiering	av	GC-vägar 0,3 0,0 0,4

Summa 0,3 0,0 0,4
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DRIFTREDOVISNING (ALLA BELOPP I MKR)

Bokslut  
31 aug 2020

Bokslut  
31 aug 2019

Bokslut  
2019

Budget  
2020

Prognos  
2020

Avvikelse 
Progn–budg 

2020

KF, Revisionen, Valnämnden –4,5 –7,6 –11,1 –10,1 –9,8 0,3

Gemensamma nämnden 2,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden –6,9 –6,7 –11,2 –12,6 –10,6 2,0

Kommunstyrelsen inkl. KLK –131,1 –116,2 –195,9 –202,4 –200,4 2,0

Räddningsnämnden –46,6 –43,5 –65,8 –67,1 –68,0 –1,0

Barn- och utbildningsnämnden –1 455,4 –1 387,3 –2 182,2 –2 264,5 –2 267,3 –2,8

Omsorgsnämnden –1 134,7 –1 109,8 –1 675,8 –1 704,4 –1 704,4 0,0

Arbete och välfärdsnämnden –303,6 –289,3 –477,0 –477,2 –489,2 –12,0

Tekniska nämnden exkl. VA –99,0 –113,2 –141,4 –142,9 –146,9 –4,0

Vatten och avlopp (VA) –2,8 –3,0 –1,8 0,0 0,0 0,0

Kultur- och fritidsnämnden –156,1 –152,0 –225,9 –232,1 –232,6 –0,5

Byggnadsnämnden –7,7 –10,1 –21,1 –19,7 –19,7 0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden –6,1 –6,3 –12,2 –12,9 –12,9 0,0

SUMMA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR –3 352,5 –3 243,3 –5 021,4 –5 145,8 –5 161,7 –16,0

Finansförvaltning 3 694,4 3 378,6 5 098,8 5 184,7 5 284,8 100,1

ÅRETS RESULTAT 341,9 135,3 77,3 39,0 123,1 84,1

INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND (ALLA BELOPP I MKR)

Bokslut  
31 aug 2020

Bokslut  
31 aug 2019

Bokslut  
2019

Budget  
2020

Prognos  
2020

Avvikelse 
Progn–budg 

2020

Gemensamma nämnden 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0

Kommunstyrelsen inkl. KLK 5,6 8,9 23,5 197,1 76,1 121,0

Räddningsnämnden 3,7 0,7 6,9 11,0 11,0 0,0

Barn– och utbildningsnämnden 12,2 21,1 37,3 35,9 35,9 0,0

Omsorgsnämnden 3,8 4,1 13,1 12,4 12,4 0,0

Arbete och välfärdsnämnden 0,1 1,1 1,3 0,8 0,8 0,0

Tekniska nämnden exkl. VA 363,5 479,2 767,4 737,0 626,0 111,0

Vatten och avlopp (VA) 184,4 104,0 177,2 255,0 342,0 –87,0

Kultur– och fritidsnämnden 2,0 1,2 4,4 7,1 5,8 1,3

Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,7 1,5 1,5 0,0

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 0,0 0,9 0,9 0,5 0,5 0,0

Hjälpmedelscentrum 1,4 0,4 0,5 1,5 1,5 0,0

TOTALT 576,8 622,0 1033,5 1260,1 1113,8 146,3

INVESTERINGSREDOVISNING TEKNISKA NÄMNDEN (ALLA BELOPP I MKR)

Bokslut  
31 aug 2020

Bokslut  
31 aug 2019

Bokslut  
2019

Budget  
2020

Prognos  
2020

Avvikelse 
Progn–budg 

2020

Omsorgsfastigheter 3,6 13,7 15,2 7,9 4,9 3,0

Barn- och skollokaler 223,8 349,7 542,2 354,5 346,5 8,0

Kultur- och fritidslokaler 75,0 15,1 32,5 193,3 133,3 60,0

Övriga fastigheter och inventarier 45,0 39,1 77,8 102,1 62,1 40,0

Gator, parker, parkering 16,1 61,7 99,7 79,2 79,2 0,0

Vatten och avlopp (VA) 184,4 104,0 177,2 255,0 342,0 -87,0

TOTALT 547,9 583,3 944,6 992,0 968,0 24,0

Skolprojekten underskrider sin totalbudget. Det 
beror bland annat på tidsförskjutning i ombygg-
naden av Rönnowskolan samt lägre totalkostnad i 
nybyggnationen av Berga förskola. 

Kristianstad Badrike följer projektets tidsplan, 
men betalplanen eftersläpar mot budget. Den 
nya helikopterbasen på Kristianstad Airport har 
utökat årets investeringsram med 40 mkr, men 
merparten av projektet genomförs under 2021. 

För VA-investeringarna har kostnaderna i CRV-
projektet och bygget av Gärds Köpinge vattenverk 
uppkommit tidigare än beräknat. Prognosen är 
dock att projekten som helhet kommer att följa 
budget.
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LEDNING & STYRNING

Kommunstyrelsen,  
inkl. kommunledningskontoret

Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Ett stort engagemang och arbete har un-
der året satsats på att skydda och trygga 
medborgarna mot akuta hot från om-
världen. Sedan i februari har kommunen 
befunnit sig i höjt beredskapsläge med 
samordningsstaben sammankallad till re-
gelbundna möten. Årets första allvarliga 
händelse inträffade när vattennivåerna 
började stiga i Helgeå för att kulminera 
vid 2,09 meter över normalvattenstånd 
vid Barbacka den 27 februari. Ungefär 
samtidigt kom de första varningssigna-
lerna om att ett nytt virus som hotade att 
sprida sig i världen. 
 Ett par veckor senare var pandemin 
ett faktum och ett intensivt arbete har 
sedan dess pågått för att hantera risker 
och konsekvenser av coronavirus och co-
vid-19.  Genom samordningsstaben, som 
leds av kommundirektören, har nyckel-
personer inom kommunen regelbundet 
fått en lägesbild av situationen, uppdate-
rat varandra om hur behovet ser ut ute 
i organisationen och utifrån det kunna 
ta de beslut som situationen har krävt.  
Även om pandemin har präglat mycket av 
året har arbetet oförtrutet fortsatt med 
riktning mot visionen 2030 ”Vi lyfter 
tillsammans” under ledorden Tillväxt, 
Tanke och Trivsel. 

UTVECKLING
Kommunledningskontoret ska bidra till 
en positiv utveckling av villkor och för-
utsättningar för boende, arbete, företa-

gande, studier och besök i Kristianstads 
kommun. Förvaltningen svarar också för 
stöd och samordning i kommunövergri-
pande projekt och samarbeten.
 Pandemin har sedan våren ökat utma-
ningarna för de lokala företagen och en 
rad särskilda insatser har gjorts för att 
stötta näringslivet, bland annat genom 
ett kommunalt stödpaket.
 De senaste årens starka utveckling av 
bostadsbyggande håller i sig.
 Insatserna för att förbättra förut-
sättningarna för det lokala näringslivet 
ger resultat. I Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) jämförelse av närings-
livsklimat har kundindex-värdet (NKI) 
för företagens kontakter ökat till 79, och 
kommunen har klättrat från 74:e till 15:e 
plats i rankingen.
 Miljö- och klimatfrågorna står högt 
på kommunens dagordning. Nya natur-
reservat förbereds nu på Ekenabben 
och i södra Äspet och nya våtmarker har 
skapats längs Helge å.

MEDARBETARE
Robotiseringen av vissa processer pågår. 
Genomförda delar inom löne- och ekono-
mi påvisar minskad administration både 
för verksamheter och för medarbetare. 
 Sjukfrånvaron minskade trots pågå-
ende pandemi. Sjukfrånvaron under 14 
dagar var oförändrad under första halv-
året. Den långa sjuksjukfrånvaron över 
90 dagar stod för minskningen. Män-
nens sjukfrånvaro ökade samtidigt som 
kvinnornas minskade. Frisktalet totalt 
minskade och förbättrades för kvinnorna 
medan det sänktes för männen.

 Sysselsättningsgraden ökade margi-
nellt och ökade för männen men mins-
kade för kvinnorna.

EKONOMI
Den samlade helårsprognosen för kom-
munstyrelsen och kommunledningskon-
toret indikerar ett driftbudgetöverskott 
på 2 mkr.
 Ekonomistyrningen och budgetfölj-
samheten inom kommunledningskon-
toret är god. Vissa avdelningar/enheter 
pekar trots detta mot mindre under-
skott men det kan hanteras inom den 
totala driftsbudgetramen. Den starkast 
bidragande orsaken till överskottet är 
personalvakanser. 
 Helårsprognosen för investeringsut-
fallet indikerar ett överskott på 121 mkr. 
Det är investeringar kring skyddsvallarna 
som inte kommer hinna påbörjas år 
2020, likväl kvarstår investeringsbeho-
ven år 2021.

Kommunstyrelsen

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

202,4 131,1 65 200,4 +2

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

197,1 8,9 0,5 76,1 +121

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -121,2

Kostnadsprognos 321,6

Totalprognos 200,4
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LEDNING & STYRNING

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	God jämlik 
hälsa och 
stärkt del-
aktighet

•	Bredbandsutveckling

•	Utveckling e-tjänster, 
antal och nyttjande-
grad

•	Nöjd-Medborgar-
Index, Bemötande/
tillgänglighet

•	Nöjd-Region-Index, 
Rekommendation

 » Vid halårsskiftet hade 95% (2019-12-31: 94,1%) av hushållen mölighet att ansluta sig till bredband 
>100Mbit/s. Vi har under våren passerat 95%, vilket ligger före utsatt tidplan.

 » Antalet e-tjänster vid halvårsskiftet: 190 (2018-12-31: 162) Vi ser en fortsatt mycket god utveckling 
av e-tjänster.

 » Nöjd Medborgar-Index, SCBs mätning för 2020 görs i höst. År 2018: 61. Snitt för samtliga kom-
muner år 2018: 57

 » Nöjd Region-Index, SCBs mätning för 2020 görs i höst. År 2018: 67. Snitt för samtliga kommuner år 
2018: 66).

•	En rik natur 
och stärkta 
ekosystem-
tjänster

•	Statusbedömning 
reglerande ekosystem-
tjänster: restaurerande 
land och vattenmiljöer,  
antal och areal

•	Andel fossilfri energi 
till värme i koncernen

•	Andel fossilfri energi 
till fordon och trans-
porter i koncernen

•	Nöjd-Medborgar-
Index, Miljöarbete

 » 19 ha nyanlagda våtmarker första halvåret 2020. 10 insatser för att restaurera land- och vattenmil-
jöer och för att gynna hotade arter (naturvårdsbränningar, röjningar, återinplantering av hotade 
arter etc.) totalt ca 7 ha, samt 2 rådgivningsinsatser.

 » Andel fossilfri energi till värme 2019: 98,0 %
 » Andel fossilfri energi till drivmedel 2019:65,4 %
 » Nöjd Medborgar-Index, SCBs mätning för 2020 görs i höst. År 2018: 66. Snitt för samtliga kom-

muner år 2018: 56.
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•	Långsiktigt 
hållbara bo-
enden, ökat 
bostadsbyg-
gande och 
pulserande 
stad

•	Markanvisningsavtal 
kommunal bostads-
mark, antal lägenheter

•	Antal startbesked för 
bostäder

•	Besökstal naturum

•	Nöjd-Region-Index, 
Bostäder

 » Under året har markanvisningar gjorts i Åhus (190 st). Under hösten kommer markanvisning ske i 
Täppetområdet och i Sommarlust till ABK (70 bostäder). 6 villatomter har hittills sålts i år.

 » Hittills i år har (jan –aug) har 186 bostäder fått startbesked varav 55 enbostadshus.
 » Besökstalen har sjunkit drastiskt p.g.a. coronapandemin. Naturum tvingades även hålla stängt en 

period.
 » Nöjd-Region-Index, SCBs mätning för 2020 görs i höst. År 2018: 59. Snitt för alla kommuner år 

2018: 53.

•	En stark 
arbetsmark-
nad med 
växande 
företag

•	Sammanfattande 
omdöme om företags-
klimatet i kommunen, 
Svenskt Näringsliv

•	Tillgång till strategisk 
bostads- och verksam-
hetsmark

•	Gästnätter

 » Företagsklimatet	fick	år	2020	betyget	3,19	(år	2019:	3,41).	Motsvarande	siffror	för	Skåne	är	3,42	
och för riket 3,37.

 » På Ängamöllans verksamhetsområde har etableringar påbörjats. Ungefär två tredjedelar av områ-
det är sålt eller reserverat. I Åhus är det tredje området utbyggt och i princip allt är sålt eller reser-
verat. Övriga basorter innehåller planlagd verksamhetsmark. Det föreligger behov av att påbörja 
planering av nytt verksamhetsområde i både Kristianstad och Åhus. Totalt har kommunen ca 420 
000 kvm industrimark kvar, varav ca 90 000 kvm är reserverat.

 » De kommersiella gästnätterna i kommunen visar en minskning med 28 % under årets första sex 
månader. Minskningen är en direkt effekt av Covid-19. Uteblivna gästnätter har inte drabbat kom-
munen i lika hög utsträckning som Skåne eller landet som helhet där genomsnittet ligger på 39 
respektive 37 %.
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•	Friska 
och nöjda 
medarbe-
tare med 
ett effektivt 
arbetssätt

•	Sjukfrånvaro KLK

•	Frisktal KLK??

•	Medarbetarindex KLK

•	Ledarskapsindex KLK

•	eNPS Rekommenda-
tion

•	Robotisering, antal 
införda processer och 
tidsvinster

 » Sjukfrånvaron minskade med 1,2 kalenderdagar under första halvåret, trots pågående pandemi.
 » Frisktalet minskade jämfört med föregående år.
 » Medarbetarenkät genomförs under hösten 2020
 » Medarbetarenkät genomförs under hösten 2020
 » Medarbetarenkät genomförs under hösten 2020
 » Det fanns 10 automatiserade processer vid halvårsskiftet 2020, med totalt beräknad tidsvinst på ca 

3 000 timmar i tidsvinst per år.
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•	Hållbar 
ekonomi 
och god 
hushållning

•	Driftbudgetföljsamhet 
KLK

•	Intern kontrollutveck-
ling koncernen

•	Avtalstrohet leveran-
törsnivå kommunen

 » KLK prognosticerar ett överskott för helåret på 2 mkr. 
 » Utvecklingen av den interna kontrollen fortskrider. Dialogen mellan kommunstyrelsen och nämn-

der/bolag förbättras successivt.
 » Avtalstroheten uppgår till 93,5 % för första halvåret 2020. Ett fortsatt högt värde som indikerar 

att merparten av kommunens upphandlade avtal är väl kända i organisationen. Vidare fortsätter 
arbetet med kategoristyrning och utveckling av kommunens upphandlingsprocess.

Kommunledningskontorets styrkort 2020
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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FÖRVALTNING & TILLSYN

Överförmyndarnämnden
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Överförmyndarkansliet har under våren 
haft som inriktning att framför allt arbeta 
med att stärka ställföreträdarnas kompe-
tens i syfte att öka rättssäkerhet och grad 
av nöjdhet. Arbetet har fått prioriteras 
om på grund av Coronaviruset och de 
inplanerade kompetenshöjande utbild-
ningarna och träffarna har fått ställas 
in. Däremot har man kunnat genomföra 
en del andra åtgärder med syfte att höja 
kompetensen, bland annat genom att 
erbjuda ställföreträdarna individuella 
genomgångar inför inlämnandet av års-
redovisningar. Under hösten kommer nya 
utbildningstillfällen för nya ställföreträ-
dare att planeras in och dessa kommer 
genomföras med mindre antal deltagare 
och i anpassade lokaler. 
 Rekryteringsprocessen och match-
ningen mellan ställföreträdare och hu-
vudmän är viktiga delar i verksamheten. 
Under hösten kommer detta att priorite-
ras genom att man ska se över rekryte-
ringsrutinerna samt börja använda den 
kompetensmodul	som	nu	finns	tillgänglig	
i verksamhetssystemet.
 Arbetet med att öka samarbetet med 
externa parter har fortlöpt under våren. 
Det har genomförts ett första möte med 
Tingsrätten i syfte att se över handlägg-
ningsprocessen och korta handlägg-

ningstiden. Detta är också ett led i att öka 
graden av nöjdhet hos våra huvudmän.
 Överförmyndarnämnden är ständigt 
i	behov	av	fler	ställföreträdare	för	att	
kunna hålla nere antalet ärenden per 
ställföreträdare. Här är målet satt till att 
inga	ställföreträdare	ska	ha	fler	än	tio	
ärenden. Samtliga tillsättningar föranle-
der dock en individuell bedömning kring 
lämpligheten av antalet ärenden. 

UTVECKLING
Under våren tidigarelades införandet 
av en ny version av verksamhetssystem 
Wärna, vilket under hösten kommer 
innebära att verksamheten kan börja 
scanna in sina akter och starta arbetet 
mot en helt digital handläggning. Det 
finns	nu	också	en	e-tjänst	som	är	knuten	
till verksamhetssystemet som möjliggör 
för ställföreträdarna att administrera 
sina årsredovisningar digitalt och däref-
ter skicka in efter årets slut. 

MEDARBETARE
Medarbetarna på överförmyndarkansliet 
tillhör kommunledningskontoret. Under 
2019	genomfördes	en	flytt	från	Rådhu-
set till Östra kommunhuset vilket har 
inneburit förändringar i arbetsmiljön för 
medarbetarna. Anpassningar i arbets-
miljön görs ständigt och under hösten 
2020 kommer man arbeta vidare med 
både den fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön. Under hösten kommer en 

ny medarbetarenkät att genomföras, 
resultaten från den kommer redovisas i 
årsredovisningen 2020. Frisktalen har 
ökat och sjuktalen har minskat under 
våren 2020. 

EKONOMI
Prognosen för överförmyndarnämnden 
och dess överförmyndarkansli är en posi-
tiv helårsavvikelse på ca +2 mkr.
	 Den	största	avvikelsen	finns	i	gode	
mäns arvode och kan förklaras med färre 
antal ärenden för ensamkommande barn 
(EKB) samt att huvudmännen i större 
utsträckning betalar arvodet för sin god 
man själva. 
	 Detta	beror	på	att	fler	huvudmän	har	
bättre ekonomi, bland annat högre årsin-
komst och/eller tillgångar. 

Överförmyndaren

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

12,5 6,9 55 10,5 +2

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

0 0 0 0 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -0,2

Kostnadsprognos 10,7

Totalprognos 10,5
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FÖRVALTNING & TILLSYN

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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E •	Nöjda huvudmän

•	Korta tillsättningstider av 
nya ställföreträdare

•	Snabba byten av ställföre-
trädare

•	Inkomna synpunkter

 » Effektivisering av rekryteringsprocessen har inletts och ny kompetensmodul har 
installerats för att underlätta det arbetet. E-tjänsten för att anmäla intresse som ny 
ställföreträdare fungerar väl och används i väldigt stor utsträckning. 

 » Samarbetsträff med Tingsrätten genomfördes tidigt under våren därefter har inpla-
nerade nätverksträffar fått ställas in på grund av Corona.

 » Har inte påbörjat något strukturerat arbete med synpunktshantering kring den egna 
verksamheten.

•	Nöjda ställföreträdare

•	Korta granskningstider 
som medför snabbare 
utbetalningar

•	Rekommendera andra att 
ta uppdrag, enligt enkät

•	Tillgänglighet, enligt enkät

 » Klarar inte målet att korta granskningstiden till mindre än 6 månader. Dock var 
merparten av granskningen av de som inkom i tid klar innan augusti.

 » Under hösten inleds ett arbete kring att se över granskningsrutinerna och arbeta 
med effektiviseringar. Även översyn av resurser. 

 » Ny enkät planeras till 2021 eller 2022

•	Hög rättssäkerhet

•	Antal ställföreträdare med 
mer än 10 huvudmän

•	Uppfyller Barnkonven-
tionen

•	Uppfyller GDPR

 » Fortfarande	ca	10	personer	med	fler	än	10	ärenden.	Dock	görs	en	individuell	
och	noggrann	bedömning	innan	dessa	tilldelas	fler	och	går	det	att	ta	bort	något	
ärende på naturlig väg så görs det.

 » Samtlig personal har fått utbildning inom Barnkonventionen samt GDPR och 
arbetet med att implementera dessa lagar i verksamheten fortlöper. Under 
hösten kommer verksamheten börja arbeta med att uppdatera rutiner gällande 
barnkonventionen samt GDPR.

•	Ställföreträdare har 
rätt kompetens för sitt 
uppdrag

•	Antal icke kompletta 
årsredovisningar

•	Antal genomförda kompe-
tenshöjande utbildningar

•	Antal genomförda kompe-
tenshöjande åtgärder

•	Nöjdhetsgrad, enligt fråge-
formulär efter genomförd 
utbildning

 » Fortsatt hög andel av årsredovisningarna som inkommer och som ej är komplet-
ta. Individuella träffar har erbjudits ställföreträdarna i samband med inlämnan-
det av årsredovisningarna men kansliet upplever att intresset varit svalt. 

 » Tyvärr har samtliga kompetenshöjande utbildningar fått ställas in under våren 
på grund av Corona, däremot har man hittat vägar för att genomföra andra 
kompetenshöjande åtgärder så som informationsbrev, enskilda träffar samt 
nyhetsbrev.

 » Frågeformulär har ej delats ut då det inte genomförts någon utbildning.
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•	Effektivt digitaliserat 
arbetssätt för god 
service. (samtliga akter 
digitala under 2020)

•	Andel digitala akter

•	Antal e-tjänster

 » Uppgradering	av	befintligt	verksamhetssystem	har	implementerats	under	våren	
och inscanning av akter kommer att påbörjas under kvartal 4. 

 » E-tjänst införd som innebär att ställföreträdarna kan administrera sina årsredo-
visningar löpande under året. 
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•	Friska, engagerade, po-
sitiva och kompetenta 
medarbetare som trivs 
och har arbetsglädje, 
för främjande utveck-
ling och innovation i 
verksamheten

•	Sjukfrånvaro ÖFK

•	Frisktal ÖFK

•	Medarbetarindex 

•	Ledarindex

•	Hållbart medarbetarenga-
gemang

 » Frisktal: 83,3% (+26,2)
 » Sjukfrånvaro: 2,7 (-9,0)
 » Minskning av sjuktal och ökning av frisktal men fortsatt hälsofrämjande arbete 

fortlöper.
 » Resultat först efter medarbetarenkäten i september 2020
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•	Hög budgetrespekt •	Driftbudgetföljsamhet 
ÖFN  » Prognostiserar ett överskott i driften för helår 2020 på ca +2 mkr.

Överförmyndarnämndens styrkort 2020
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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RISK & SÄKERHET

Räddningsnämnden
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
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 på bästa möjliga 
sätt. 
 Utryckningsverksamheten och larm-
centralen påverkas endast i ringa omfatt-
ning till följd av covid-19. Andra verk-
samheter inom förvaltningen påverkas i 
något större utsträckning. Utbildningar i 
brandskydd för kommunens medarbeta-
re ställdes in under våren. Under hösten 
kommer genomförandet att återupptas 
men i begränsad form genom färre delta-
gare per utbildningstillfälle. Även andra 
delar av det förebyggande arbetet har 
inte genomförts enligt plan. Exempelvis 
har Räddningstjänsten inte kunnat delta 
på de olika årliga evenemang där före-
byggande information normalt förmed-
las, såsom ABK:s Österängsfestival med 
flera.	
 Förvaltningens avdelning Skydd & 
säkerhet samordnar kommunkoncernens 
stabsarbete gällande covid-19. Stabsar-
betet innebär omvärldsbevakning, plane-
ring, sammanställning samt framtagande 
av beslutsunderlag m.m.
 Under året sker gruppmöten för en 
gemensam lägesbild varje vecka i brotts-
förebyggande syfte, med extra insatta 
möten under sommaren. 

UTVECKLING
För en mer effektiv larmhantering samt 
minskad sårbarhet genomför förvalt-
ningen en övergång till ett nationellt 
utlarmningssystem. Tjänsten levereras 
av SOS Alarm och beräknas vara helt 
implementerad under 2020. Införandet 
innebär bättre jämförelsemöjligheter 
avseende utlarmningstider med andra 
larmcentraler. Förvaltningen ämnar 
använda underlaget i sitt löpande arbete 
avseende ledningssystem för kvalitet 
(ISO-9001). 
 Som ett led i detta har det genomförts 
en utredning inom Skåne Nordost vars 
syfte var att kartlägga gemensamma 
tjänster såsom trygghetslarm, kommunal 
felanmälan och bevakningstjänster, samt 
identifiera	möjliga	ägandeförhållanden	
kopplat till tjänsterna.   
 Parallellt inom Skåne Nordost sker 
fortsättningsvis ett arbete med inriktning 
mot en gemensam larm- och lednings-
central för räddningsuppdrag (s.k. blå-
ljusuppdrag). Redan hösten 2020 kom-
mer två av dessa kommuner att larmas ut 
från Kristianstad kommuns larmcentral.
 En samordnad systemledning med ett 
fast inre befäl knutet till larmcentralen 
infördes 1 april med lyckat resultat. 

MEDARBETARE
Under 2019-2020 har den operativa 
styrkans sammansättning förändrats. 
Pensionsavgångar, rörlighet på arbets-
marknaden samt införandet av annan 
befälsstruktur har medfört en föryngring 
och ändring i kompetens och erfarenhet. 

 Vägledning har tagits fram för 
operativ personal vid olyckshändelser 
där personer misstänks vara smittade 
av covid-19. Rutinerna omfattar såväl 
riskbedömning, medarbetarens agerande 
samt personlig skyddsutrustning.
 Förvaltningens kontinuerliga arbete 
med jämställdhet och integration bedrivs 
löpande. 

EKONOMI
Driftsbudgeten beräknas vara i obalans 
under året. Det är covid-19 som medför 
vissa löpande driftsinköp. En annan 
faktor som påverkar ekonomin negativt 
är miljöprovtagningar förelagda av Miljö- 
och Hälsoskyddsnämnden som planeras 
vara genomförda under 2020. Detta med-
för en beräknad obalans på ca -1 Mkr. 33 
% av investeringarna är levererade. Res-
terande är planerat för inköp in under 
hösten. Vissa leverantörer indikerar dock 
förseningar beroende på covid-19.

Räddningsnämnden

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

67,0 46,6 69 68,0 -1

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

11,0 3,7 33 11 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos 24,7

Kostnadsprognos 92,7

Totalprognos 68,0
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RISK & SÄKERHET

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR

•	
M

E
D

B
O

R
G

A
R

E

•	Nöjda och stolta med-
borgare

•	Anspänningstid för 
trafikolyckor	och	brand	i	
byggnad

•	Svarstider	för	trafiko-
lyckor

 » Enligt beslutat handlingsprogram är anspänningstiden satt till 90 sekunder. Detta 
uppnås endast avseende 2/3 av larmen.

 » Under 135 sekunder jan-juni 2020.

•	Ökad utbildningsnivå
•	Utbildning allmän brand-

kunskap internt inom 
kommunen

 » Planering pågår för utbildnings-tillfällen som är covid-19 anpassade med färre antal 
deltagare per kurs. Troligen leder det till att målet för året inte nås.

•	Aktiva och trygga 
medborgare

•	Utbildning av deltagare 
i FRG

•	Trygghetsriktade insatser 
i kommunen

 » Kommer utföras enligt plan under hösten.
 » 8 st har genomförts, målet för året bedöms uppnås.

•	Information och 
service med hög till-
gänglighet

•	I samband med garage- 
och områdestillsyn in-
formation till boende om 
brandskydd i hemmet

 » På grund av covid-19 genomförs inga uppsökande åtgärder av denna karaktär.

•	Aktiva insatser för 
hållbar miljö

•	Utvärdering av ”Rent 
vatten” vid tvättning av 
kontaminerad personlig 
skyddsutrustning

 » Projektet påbörjas under hösten.

•	
U
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E

C
K

LI
N
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•	Växande Kristianstad •	Hantering av demogra-
fiska	förändringar  » På grund av covid-19 har endast få aktiviteter genomförts.

•	God företagsamhet

•	Myndighetsgemensamma 
brottsbekämpande insat-
ser för konkurrens på lika 
villkor

•	Styrdokument för 
tillstånds-processen 
brandfarlig vara

 » På grund av covid-19 har inga aktiviteter genomförts.
 » Styrdokumentet kommer att vara framtaget.

•	Förbättrad infrastruk-
tur

•	Digitalisering – utbild-
ningar i kommunens 
gemensamma utbildnings-
plattform

 » Förvaltningsspecifik	utbildning	kommer	att	läggas	in	under	hösten.

•	
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E •	God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse

•	Sjukfrånvaro

•	Frisktal

•	Nöjd Medarbetarindex

•	Ledarskapsindex

•	Svarsfrekvens med arbe-
tarenkäten

 » Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 sjukdagar/anställd (jmfr 201907). Det är kort sjuk-
frånvaro som har ökat. En förklaring är covid-19.  

 » Medarbetareenkäten genomförs under hösten.

•	Ökad delaktighet, ökat 
medskapande och 
ansvarstagande

•	Kunskap om förvaltning-
ens olika uppdrag

•	Interna samverkanöv-
ningar

 » Gemensamma analyser av olika avdelningars uppdrag har medfört ökad förståelse 
inom förvaltningen.

 » Samverkanövningar har inte genomförts i planerad omfattning.

•	
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I •	Ekonomisk kontroll 
under verksamhetsår

•	Avvikelse mot budgeterat 
resultat

•	Genomförandegrad av 
investeringarna

 » Covid-19 samt miljöprov-tagningar medför negativt utfall. 
 » Samtliga investeringsmedel är under upphandling/planering.

•	Ekonomisk kontroll 
över tiden

•	Avvikelse mot budgeterat 
resultat

 » Förvaltningens verksamhet har ekonomisk balans. Vissa år har dock förvaltningen 
påverkats av extraordinära kostnader. 

Räddningsnämndens styrkort 2020
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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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 
område, vilket också framgår av BUN:s 
styrkort.

MEDBORGARE
Genomförda enkätundersökningar visar 
generellt att vårdnadshavare i förskolan 
och elever i grundskolan och gymnasie-
skolan är nöjda med verksamheterna. Re-
spondenterna upplever överlag trygghet 
även om resultaten varierar mellan olika 
förskolor och skolor. 

UTVECKLING
Det systematiska kvalitetsarbetet har 
utvecklats ytterligare, såväl på huvud-
mannanivå som på enhetsnivå. Enligt 
en preliminär bedömning ligger utbild-
ningsresultatet för Kristianstads kom-
mun under riksgenomsnittet på grund- 
och  gymnasieskolan. 
 Ett antal viktiga insatser pågår i syfte 
att öka måluppfyllelsen. En grundskola 
och en gymnasieskola är utsedda till 
Fokusskolor, vilket innebär att dessa 
skolor får ett särskilt övergripande stöd i 
utvecklingsarbetet. 
    Den systematiska kartläggningen av 
undervisningens kvalitet fortsätter på 
grund- och gymnasieskolorna. Denna 
kartläggning ger respektive verksamhet 

en bra grund för arbetet med att utveckla 
undervisningen. 
 Arbetet fortskrider med två förvalt-
ningsövergripande insatser: Framgångs-
rik undervisning samt Riktade insatser 
för	nyanlända	och	flerspråkiga	barn	och	
elever. 

MEDARBETARE
Den totala sjukfrånvaron har under det 
första halvåret 2020 ökat med 2,1 dag/
medarbetare. Medarbetare i ålders-
intervallet >60 år står för den största 
ökningen, +4,1 dagar. 
 Det är korttidsfrånvaron, 0-14 dagar, 
som ökat mest, +1,7 dagar. Även frånva-
ron 14-90 dagar har ökat med +0,8 dagar 
medan långtidsfrånvaron, >90 dagar, 
fortsätter sjunka. Den ökade frånvaron 
relateras till coronapandemin och de re-
kommendatioaner som följt därav. Under 
2019 sjönk sjukfrånvaron markant hos 
medarbetare i lokalvård och kost. Med-
arbetare inom lokalvård har under första 
halvåret endast en ökning med +0,1 dag 
medan kosten åter har ökat med +2,4 
dagar. 
 Den största ökningen under första 
halvåret 2020 står barnskötare, elev-
assistenter och fritidspedagoger för. 
Gymnasielärarna har minskat sitt sjuktal 
med -2,1 dagar.Under första halvåret har 
frisktalet minskat med -10,7 %, kvinnor 
-11,8 % och män -6,6 %. Det syns ingen 
skillnad i åldersintervallen.

EKONOMI
Prognos för augusti 2020 visar på ett 
mindre underskott i driftbudgeten med 
-2,8 Mkr. Det prognostiserade resultatet 
kan huvudsakligen hänföras till barn- och 

elevvolymer, vilka är större än budge-
terat i förskola, särskola och gymnasie-
skola medan fritidshem och grundskola 
är mindre än budgeterat. Därutöver ökar 
behovet av särskilt stöd inom grundsko-
lan. 
 Den pågående coronapandemin 
bedöms sannolikt inte medföra några 
större ekonomiska konsekvenser. 
 Nybyggnation av Sånnaskolan är 
klar och verksamheten år igång sedan 
läsårets början. Nybyggnationerna av 
Arkelstorps och Tvedegårds förskolor är 
också klara liksom om- och tillbyggnad 
av Villaskolan.
 Om- och tillbyggnad av Helgedalsko-
lan, Fröknegårdskolan etapp 1, Slättängs-
skolan samt Hjärtebacke förskola pågår. 
 Planeringsarbete i olika skeden pågår 
bland annat med ny skola i centrala 
Kristianstad, skola och förskola i Öst-
erslöv, Fröknegårdskolan etapp 2, viss 
renovering av Rönnowskolan samt de 
nya förskolorna Hammar, Paletten och 
Sommarlust.

Barn- och utbildningsnämnden

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

2264 1456 64 2267 -2,8

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

36 12 33 36 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -540

Kostnadsprognos 2807

Totalprognos 2267
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BARN & UTBILDNING

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Trygga barn och elever 
med lust och motiva-
tion

•	Nöjdhetsindex Förskola

•	Nöjdhetsindex Grundskola

•	 Nöjdhetsindex Gymna-
sieskola

 » Förskoleenkäten våren 2020 visar att majoriteten av vårdnadshavarna är nöjda. 
Medelvärdet ligger på 3,45 på skala 1-4. Enkäten innehåller nya frågor och därmed 
är det ej möjligt att jämföra med tidigare års resultat. 

 » Inga större skillnader i resultat för åk 3-9. Medelvärdet för påståendefrågorna har 
förbättrats marginellt jämfört med föregående år (från 3,30 till  3,32). Något förbätt-
rade resultat för åk 1-2 i förhållande till föregående år (från 3,29 till 3,32). Skalan är 
1-4.

 » 89,4% av eleverna håller med om påståendet att deras skola som helhet fungerar 
bra. Vid mätningen året dessförinnan låg resultatet på 87,2%.

•	
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G •	Kunskapsresultat

•	Gymnasiebehörighet till 
yrkesprogram

•	Examen från högskoleför-
beredande program

•	Examen från yrkes-
program

 » Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram har sänkts sedan föregående år från 83,2 
% till 81,9 %, inklusive lovskola.

 » Resultaten har ökat från 83,2 % till 87,6 %.
 » Resultaten har ökat från 85,3 % till 88,5 %.

•	Miljö- och hälsofräm-
jande skola

•	Andelen	miljöcertifierade	
livsmedelsinköp ska öka 

 » Andelen	miljöcertifierade	inköp	har	ökat	från	48	%	till	47	%	under	våren	2020.	
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E •	Kompetent, motiverad 
och resultatinriktad 
personal

•	Andel behöriga lärare i 
grundskolan 

 » Andelen är 74,2 %, en minskning med 0,3 % jämfört med föregående år. Dock fortfa-
rande högre än medel för alla kommunala skolor i landet, som är 69 %.

•	God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse

•	Frisktal

•	Sjukfrånvaro

 » Frisktalen har sjunkit under första halvåret, mycket beroende på coronapandemin 
och de gällande riktlinjerna att stanna hemma vid minsta symtom och ytterligare två 
dagar efter symtomfrihet.

 » Sjuktalen har ökat från 9,5 dagar till 11,6 dagar per anställd för första halvåret, detta 
hänger också till stor del samman med coronapandemin.

•	
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M
I •	Effektivt resurs- 

utnyttjande •	Kostnad per betygs-poäng

•	Budget i balans •	Budgetavvikelse  » Mindre avvikelse, ca -0,1 %.

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2020
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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VÅRD & OMSORG

Omsorgsnämnden
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Det har varit en speciell vår där pande-
min medfört att vi har behövt arbeta med 
åtgärder för att minimera smittspridning 
och skydda personer i riskgrupper. Alla 
verksamheter har påverkats på olika sätt. 
 Den nationella brukarenkäten ”Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen?” är 
genomförd. Resultatet kommer under 
hösten.
 Samverkan med regionen har varit 
omfattande och främst inriktats på arbe-
tet kring covid-19.
 Barnkonventionen har sedan 1 januari 
varit lag. Flera aktiviteter har genomförts 
för att synliggöra de barn som berörs.  
 Ett arbete pågår med att minska 
antalet personer som varje kund möter 
under en 14-dagarsperiod inom hem-
tjänsten. Särskilt fokus läggs på kunder 
med många insatser som därmed möter 
många personer i sin vardag. 
 Det pågår även utvecklingsarbete för 
att minska miljöpåverkan med hjälp av 
bland annat sopsortering, minskat mats-
vinn och färre utskrifter. 

UTVECKLING
Förbättringsarbeten fokuseras utifrån 
nuläget med hänsyn till pandemin. Det 

handlar om kundens delaktighet, fysiska 
utemiljöer, digital teknik, förebyggande 
aktiviteter, socialt innehåll samt åtgärder 
kring mat och måltidsmiljöer. 
 Implementering av kvalitetsregistret 
för svårläkta sår, Rikssår, är påbörjad.
 Alla medarbetare har genomgått 
utbildning om basala hygienrutiner, 
skyddsutrustning, smittvägar och co-
vid-19. 
 Andelen omvårdnadspersonal som 
har gymnasieutbildning eller motsva-
rande är cirka 86 %. 
 Det har skett en liten ökning av spe-
cialistutbildade undersköterskor jämfört 
med föregående år. 
 Processen att utveckla tillitsbaserad 
ledning har inletts och kommer att fort-
sätta under hösten.

MEDARBETARE
Fokus är att säkerställa en god arbetsmil-
jö för medarbetarna under den pågående 
pandemin. Prioriterat är att hantera den 
oro och de frågor som uppstått efterhand 
som regler och rutiner har förändrats. 
 Sjukfrånvaron har tidvis varit hög och 
har ökat med drygt två dagar per anställd 
för perioden januari–juli i förhållande till 
2019. Arbetet med att minska den långa 
sjukfrånvaron har gett gott resultat, 
vilket leder till slutsatsen att den ökade 
sjukfrånvaron är kopplad till covid-19.

 Medarbetarenkäten genomförs under 
september månad. 

EKONOMI
Nettobudgeten uppgår till 1 704,4 mkr. 
Efter augusti prognostiseras ingen avvi-
kelse mot budgeten under förutsättning 
att verksamheten får ersättning för extra 
kostnader i samband med covid-19.
 Investeringsbudgeten uppgår till 12,4 
mkr och beräknas bli utnyttjas i sin hel-
het.
 Kundtiden (andel tid hos kund av 
totalt arbetad tid) för hemtjänst uppgår 
efter juli till 59,7 %. Osäkert om målet 63 
% nås då covid-19 påverkar. Kundtiden 
för hemgångstöd är 52 %. Kundtiden för 
boendestöd redovisas vid bokslut.

Omsorgsnämnden

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

1 704,4 1 134,7 67 1 704,4 0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

12,4 3,8 31 12,4 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -303,1

Kostnadsprognos 2 007,5

Totalprognos 1 704,4



VERKSAMHETSBERÄTTELSER  |  47

VÅRD & OMSORG

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Delaktiga, nöjda och 
trygga brukare

•	Dokumentation –  
genomförandeplan 

•	Mat och måltider

•	Sammanvägda upple-
velser

 » Samma nivå som föregående år, arbete pågår.
 » Redovisas vid bokslut.
 » Redovisas vid bokslut.

•	Hälsosamt liv
•	Mobilt vårdteam

•	Hemgångsstödsteamet

•	Förebyggande verksamhet

 » Uppföljning sker hösten 2020. Redovisas vid bokslut.
 » Utveckling inom området har skett. 
 » Fler aktiviteter för anhöriga än föregående år, men i övrigt inställda aktiviteter och 

ändrat arbete på grund av pandemin.

•	Stöd, vård och omsorg 
på lika villkor

•	Jämställda insatser för 
kunder

•	Barnrättsperspektiv

•	Personalkontinuitet

 » Redovisas vid bokslut.
 » Mall för uppföljning införs hösten 2020.
 » Högre sjukfrånvaro kan neutralisera lokalt arbete. Prognosen visar förbättring 

jämfört med föregående år.

•	Aktiva insatser för 
hållbar miljö

•	Transporter – bilar med 
fossilfritt bränsle

•	Aktiviteter för hållbar 
miljö

•	Kravcertifierad	kostverk-
samhet

 » 49 % i nuläget, elbilar inte på plats ännu. 
 » Flertalet enheter har aktiviteter igång.
 » Kravcertifiering	är	genomförd.
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•	En verksamhet för 
stöd, vård och omsorg i 
framkant

•	Ledarkompetens 

•	Kompetens hos medar-
betare

•	Evidensbaserade metoder

•	Förbättringsarbete

 » Påbörjad process. 
 » Andel utbildad omvårdnads-personal är 86 % vilket är en liten minskning jämfört 

med 2019. Andelen specialistutbildade undersköterskor har ökat jämfört med 2019.
 » Kvalitetsregister och metoder som används beräknas öka. Implementering av Riks-

sår är påbörjad.
 » Består till stor del av aktiviteter kopplade till pandemin.
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E •	God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse

•	Sjukfrånvaro

•	Medarbetarenkät – 
medarbetar-index

•	Medarbetarenkät –  
arbetsklimat

 » Försämring med 2,2 dagar per medarbetare för perioden jan– juli. Korttids- och 
medellång frånvaro har ökat.

 » Enkät genomförs hösten 2020.
 » Enkät genomförs hösten 2020.

•	Ökad delaktighet, ökat 
medskapande och 
ansvarstagande

•	Medarbetarenkät –  
hållbart medarbetarenga-
gemang

•	Medarbetarenkät –  
ledarskapsindex

 » Enkät genomförs hösten 2020.
 » Enkät genomförs hösten 2020.
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•	Ekonomisk kontroll •	Driftbudgetföljsamhet

•	Kundtid
 » Budget i balans om ersättning för merkostnader för covid-19 erhålls.
 » Osäkert om kundtidsmålen nås beroende av covid-19.

Omsorgsnämndens styrkort 2020
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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ARBETE & VÄLFÄRD

Arbete och välfärdsnämnden
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Förvaltningens verksamhet har anpas-
sats utifrån restriktioner med anledning 
av Covid-19. Ungdomsservice minskade 
skolförlagd verksamhet till förmån för 
uppsökande arbete och utökade som-
maraktiviteter. Urbana hembygdsgår-
den kunde inte ta emot personer i sina 
lokaler, men ställde delvis om till digitala 
lösningar, till exempel läxhjälp via Skype. 
Mötesplats Norreport har också fått 
stänga lokalen, men kunnat bedriva vissa 
aktiviteter utomhus istället. Under mars 
månad var antagningen till SFI stängd 
och undervisningen ställdes om till 
distansstudier. Konsekvensen blev längre 
kötid. 
 Genomsnittligt antal personer som 
kontaktar Arbete och välfärdsförvalt-
ningen utifrån våldsutsatthet är ungefär 
detsamma som föregående år, men anta-
let individer som får stöd har ökat. 
 Genomsnittligt antal orosanmälningar 
gällande barn och unga har fortsatt öka, 
men färre har bedömts behöva öppnas 
utredning för. Antalet komplexa barn- 
och ungdomsärenden där det krävs mera 
ingripande insatser i form av institu-
tionsplaceringar eller konsulentstött 
vård har däremot ökat. 
 Missbruksproblematik och krimina-
litet, särskilt bland unga och unga vuxna 
har varit prioriterade områden inom 
flera	av	förvaltningens	verksamheter.	
 Brottsförebyggande rådet utgör navet 
inom informationsutbyte mellan viktiga 
aktörer. En lägesbildsgrupp bestående av 
kommunala nyckelpersoner och polisen 

har träffats veckovis för att effektivisera 
samordning av brottsförebyggande och 
brottsbekämpande åtgärder. 
 Antalet medborgare i behov av 
ekonomiskt bistånd har ökat succesivt 
sedan 2019 och bedömdes nå kulmen 
under våren 2020 för att sedan succesivt 
minska. Effekten av pandemin som bröt 
ut under våren har hittills inte resulterat 
i ökande antal individer i behov av för-
sörjningsstöd, men orsakar att personer 
som redan uppbär försörjningsstöd inte 
återgår till egen försörjning i samma takt 
som tidigare. Endast 25 % av personer 
som tillkom i april avslutades till självför-
sörjning inom 3 månader. 
 Extra tillskott via Delmos har fram till 
juni resulterat i att 42 personer anställts 
i nystartsjobb. Extra insatser inom yrkes- 
och vuxenutbildning och arbetsmark-
naden påbörjas under hösten genom 
kommunfullmäktiges beslut om special-
riktade medel för att motverka negativa 
effekter av Coronapandemin.
 Förutom allt ordinarie feriearbete har 
förvaltningen tillsammans med Tekniska 
förvaltningen tagit fram cirka 140 extra 
feriearbetsplatser	som	finansierades	
genom ett statligt bidrag. 

UTVECKLING
Förvaltningen fortsätter att utveckla 
digitala lösningar. Under första halvåret 
testades möjligheten till digital nyansö-
kan av försörjningsstöd. 
 Arbetet med handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering har påbörjats 
under våren. 

MEDARBETARE
Covid-19 har efter en tidig topp inte på-

verkat förvaltningens bemanning. Både 
frisktal och antal frånvarande på grund 
av sjukdom förbättrats sedan april. Sjuk-
lönekostnaderna ligger på samma nivå 
som föregående år. Antalet sjukdagar per 
anställd har ökat, främst sjukfrånvaron 
som är längre än 90 dagar och i ålders-
gruppen 30-49 år. 

EKONOMI
Aktuell helårsprognos visar ett under-
skott på 12 miljoner kronor.
 Utvecklingen inom ekonomiskt 
bistånd och Svenska för invandrare är de 
främsta orsakerna till underskottet. Den 
prognosticerade minskningen av försörj-
ningsstödskostnader har inte gått att nå 
då Sveriges arbetsmarknad och övrig 
ekonomi påverkas av Coronapandemin. 
 Förvaltningen har i delåret även haft 
direkta kostnader orsakade av pandemin 
om 3 miljoner kronor. 
 Utifrån osäkerheten kring hur pande-
min påverkar samhället och nämndens 
verksamheter framöver har förvaltning-
en tagit höjd med ytterligare 5 miljoner 
kronor i helårsprognosen.

Arbete och välfärdsnämnden

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

477 303 64 489 -12

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

800 144 18 800 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -190

Kostnadsprognos 679

Totalprognos 489
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ARBETE & VÄLFÄRD

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Trygg uppväxt för barn 
och ungdomar

•	Behov tillgodosedda

•	Effektiva insatser

•	Förebyggande åtgärder

 » Följs upp på helår.
 » Följs upp på helår
 » Fler än 60 ungdomar har fått helgjobb.

•	Självförsörjande och 
trygg befolkning

•	Effektiva insatser

•	Trygghetsskapande 
åtgärder

•	Social hållbarhet

 » 80 % avslutades positivt efter en arbetsmarknadsinsats. 
95 % avslutades positivt efter första halvåret på SFI. 
84 % hade sysselsättning 6 månader efter avslutad yrkesutbildning. antalet vuxna 
med bifallsbeslut 2019/befolkning 200812 ger 4,6 %. 

 » Följs upp på helår
 » Mer än 90 % av ensamkommande ungdomar har haft positiva avslut.

•	Drog- och missbruksfri 
befolkning

•	Effektiva insatser

•	Förebyggande åtgärder
 » Följs upp på helår
 » Målgruppsanalys är genomförd inom verksamheten
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•	God tillgänglighet 
utifrån medborgarnas 
behov

•	Brukardelaktighet

•	Bemötande

•	Digitala tjänster

 » Mätning genomförs hösten 2020 resultat redovisas på helår.
 » Mätning genomförs hösten 2020 resultat redovisas på helår.
 » Nyttjandegraden är mellan 75-100 % av förvaltningens e-tjänster

•	Ett kvalitets-/resultat-
inriktat ledarskap

•	Tydliga uppdrag och 
syften

•	Resultatstyrning

 » Följs upp på helår
 » Följs upp på helår
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•	Hälsa
•	Medarbetarnöjdhet

•	Frisktal

•	Sjuktal

 » Mätning genomförs hösten 2020 resultat redovisas på helår.
 » 69,5%
 » Ökning med 2,4 dagar per anställd. Ökning av korttidsfrånvaron till 3,5 dagar per 

anställd.

•	Attraktiv arbetsgivare •	Arbetstillfredsställelsen

•	Kompetensförsörjning

 » Mätning genomförs hösten 2020 resultat redovisas på helår.
 » Personalomsättning 4,4% (20 medarbetare som slutat på AoV).
 » I 95% av rekryteringarna har tillsättning skett.
 » Anställningstrygghet 90,4%

•	Medarbetarskap
•	Uppdragsorienterat

•	Ansvarstagande

•	Delaktighet

 » Mätning genomförs hösten 2020 resultat redovisas på helår.
 » Mätning genomförs hösten 2020 resultat redovisas på helår.
 » Mätning genomförs hösten 2020 resultat redovisas på helår.
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•	Kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verk-
samhet

•	Budgetföljsamhet

•	Effektivt prognosverktyg

 » Prognostiserad avvikelse  12 mkr
 » Följs upp på helår

•	Säkerställa långsiktig 
ekonomisk planering •	Omvärldsbevakning  » Verksamhetsplan är framtagen och reviderad

Arbete och välfärdsnämndens styrkort 2020
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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TEKNIK & INFRASTRUKTUR

Tekniska nämnden
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Nämndens verksamhet påverkar med-
borgares liv och näringslivets verk-
samheter. Under corona-pandemin har 
förvaltningen arbetat intensivt för att 
hålla den bästa servicen som är möjlig 
för näringslivet, kopplat till de stödåtgär-
der som kommunen initierat.
 Nöjdheten hos hyresgäster, arrenda-
torer och tillståndssökande mäts genom 
enkäter och resultaten ger värdefull 
kunskap till förvaltningens förändrings-
arbete. 
 Hyresgästernas enkät har försenats 
på grund av corona-pandemin. Vad gäller 
tillståndshanteringen för markupplåtelse 
har förvaltningen gjort en stor insats 
vilket har resulterat i en markant NKI-
höjning. 
 VA-verksamhetens övergripande mål 
är att värna människors hälsa och miljön. 
Årets dricksvattenprover är hittills 
genomgående tjänliga, förutom ett prov. 
Det berodde på ett fel i en kunds egen 
installation. På det centrala vattenverket 
har det UV-ljusinstallationen färdigställts 
och i Åhus har en ny lågreservoar byggts.
 För avloppsreningen har kommunens 
största investeringsprojekt genom tider-
na påbörjats – om- och tillbyggnationen 
av Kristianstads centrala reningsverk 
(CRV). I Degeberga har en pilotanlägg-
ning för läkemedelsrening färdigställts 
och resultaten ser redan mycket lovande 
ut. Kunskap från det senare projektet ska 
även användas i CRV-projektet. Enligt 
årets hittills utförda analyser så ser av-
loppsreningsmålet ut att hållas. En viktig 
framtida fråga är att arbeta bort det så 
kallade tillskottsvattnet och där pågår ett 
arbete som redan gett goda resultat.
 Det är viktigt att kommunens bygg-
nader håller hög kvalitet. Därför ska det 
säkerställas att nyproduktionen når högt 
ställda miljö- och kvalitetsmål. Hittills är 
utfallet 100 % och prognosen för helåret 
är att målet kommer att nås. 
 Förvaltningen arbetar med att få bort 

fossilbränslet till bilarna genom att tanka 
HVO-diesel och arbetet går framåt. Under 
hösten kommer en ny inventering att 
utföras för att mäta resultatet.

UTVECKLING
Pelletspannor är dyra i drift och förenade 
med risker vid användningen. Därför ska 
de på sikt fasas ut från fastigheterna och 
två pannor kommer att bytas under året.
 Vattnets kretslopp kräver reinveste-
ring i ledningsnäten för dricksvatten och 
avloppsvatten. 2020 års mål kommer ty-
värr inte att nås på grund av resursbrist.
 En annan viktig utvecklingsfråga är att 
verka	för	god	trafiksäkerhet	i	kommu-
nens vägnät. Det sker genom att genom-
föra åtgärder kopplade till kommunens 
trafikplan,	som	nu	är	beslutad	i	tekniska	
nämnden.

MEDARBETARE
Frisktalet och sjuktalet har båda försäm-
rats något med anledning av de hårda 
restriktionerna under pandemin. Gent-
emot styrkortet ser utfallet ändå bra ut, 
med viss risk för att sjuktalet ökar under 
hösten, vilket brukar inträffa.

EKONOMI
Den	skattefinansierade	driften	påverkas	
av	flera	extraordinära	engångskostnader.	
Bland	dem	finns	högvattenläget	och	dess	
återställningskostnader, avgångsvederlag 
till chefer och merkostnader i entre-
prenaduppdrag. Pandemin har också 
inneburit effekter, som minskade intäk-
ter för parkeringar och uteserveringar 
samt ökade kostnader för park- och 
naturområdesskötsel. Det milda vädret 
kompenserar något med lägre kostnader 
för uppvärmning och snöröjning.
 VA:s resultat ser i dagsläget ut att 
hamna omkring noll. Vissa osäkerheter 
finns	dock	avseende	kostnader	för	kemi-
kalieanvändning i avloppshanteringen.
 Förvaltningen arbetar med aktiv 
ekonomistyrning och hög grad av 
kostnadsmedvetenhet för att reducera 
de ekonomiska driftöverskridandena i 
högsta möjliga mån.

 När det gäller investeringar så under-
skrider skolprojekten sin totalbudget. 
Det beror på tidsförskjutning i ombygg-
naden av Rönnowskolan samt lägre 
totalkostnad i nybyggnationen av Berga 
förskola.
 Kristianstad Badrike följer projektets 
tidsplan, men betalplanen eftersläpar 
mot budget. Den nya helikopterbasen 
på Kristianstad Airport har utökat årets 
investeringsram med 40 mkr, men 
merparten av projektet genomförs under 
2021.
 För VA-investeringarna har kostna-
derna i CRV-projektet och bygget av 
Gärds Köpinge vattenverk uppkommit 
tidigare än beräknat. Prognosen är dock 
att projekten som helhet kommer att 
följa budget.

Tekniska nämnden

Drift (mkr) Totalt exkl. Vatten och avlopp

Budget Red % Prognos Avvikelse

143 99 69 147 - 4

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

737 364 49 626 111

Specifikation	av	driftprognos	exkl.	VA

Intäktsprognos -861

Kostnadsprognos 1008

Totalprognos 147

Drift (mkr) Vatten och avlopp

Budget Red % Prognos Avvikelse

0 3 n/a 0 0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

255 184 72 342 -87

Specifikation	av	driftprognos	VA

Intäktsprognos -183

Kostnadsprognos 183

Totalprognos 0
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•	Nöjda kunder

•	Genomföra kundundersökning för 
hyresgäster för att säkerställa att vi 
lever upp till deras krav och förvänt-
ningar inom drift- och förvaltnings-
området.

 » Arbete pågår. Försening på grund av covid-19. Enkäten ska vara klar att 
skickas ut innan årsskiftet och svar bör också hinna inkomma innan året 
är slut. 

•	Nöjda medborgare
•	Tjänligt dricksvatten (antalet otjän-

liga vattenprov i ledningsnätet fram 
till abonnent)

 » Enligt erhållna analysresultat t.o.m. 2020-08-25: Inget otjänligt vatten 
annat än beroende på kundens installation. Vi fortsätter att säkra vat-
tenverk	och	reservoarer.	UV-ljus	finns	nu	också	på	Kristianstads	och	
Friseboda vattenverk.

•	Nöjda företagare

•	Kundnöjdhet avseende tillfälliga 
markupplåtelser (t.ex. uteservering 
och torghandel) enligt SKR:s service-
mätning av kommunernas myndig-
hetsutövning (företagsklimat; insikt).

 » Gäller allmän plats. Torgbestämmelserna ska vara reviderade, kommuni-
cerade och kända. Starkt förbättrat värde 2019 i förhållande till 2018!

•	Aktiva insatser för 
hållbar miljö

•	Säkerställa att byggprojekten arbetar 
med trygga och giftfria materialval 
enligt principerna i något av de 
etablerade	system	som	finns	(Projekt	
> 20 mkr)

•	Godkänd rening av avloppsvatten

•	Bidra till att nå fossilbränslefrihet. 
Andel fossilbränslefria fordon och 
arbetsmaskiner på förvaltningen.

 » Vi styr detta efterhand som projekten sätts igång. 100 % måluppfyllelse 
hittills i år. Prognos: Grön

 » Enligt samtliga hittills erhållna provresultat så klarar samtliga avlopps-
reningsverk utsläppsvärdena. VA-avdelningen ska arbeta för att få bort 
tillskottsvatten	och	följa	den	plan	som	finns.	Övergå	från	akut	underhåll	
till planerat underhåll.

 » Till och med juni var endast 21 % av använt fordonsbränsle fossilfritt, 
men tankkort för HVO är utdelade till samtliga berörda. Flertalet  diesel-
fordon ska därmed nu vara möjliga att tanka med HVO. Därmed bör vi 
nu närma oss att 90 % av fordonen körs fossilbränslefritt. 
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•	Förbättrad infrastruk-
tur

•	Avveckla ett antal pelletsanläggningar 
per år de närmaste åren i syfte att 
frigöra resurser och minska kostna-
derna.

•	Säker vatten- och avloppsleverans. 
Förnyelseplanering för utbyte av ut-
tjänta ledningar.

•	Verka	för	god	trafiksäkerhet	och	
god	trafikmiljö	genom	att	ta	fram	en	
intern tidsatt genomförande-plane-
ring	utifrån	kommunens	trafikplan	
(KS 2019-03-20) med tillhörande 
åtgärdslista.

 » Vibyskolan och Linderöds skola är redan klara. Troligtvis hinner vi 
inte	bli	klara	med	fler	i	år.

 » Kommer sannolikt inte nå målet, p.g.a resurs- och kompetensbrist. 
 » Vi har påbörjat åtgärder i genomförandeplan fastställd av TN. 
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arbetstillfredsställelse

•	Sjukfrånvaro - Antal sjukdagar per 
medarbetare och år

•	Medarbetar-index (från medarbeta-
renkäten)

•	Frisktal, andelen medarbetare med 
högst 5 sjukskrivningsdagar per år

 » Prognos: Gul, eftersom detta alltid brukar dra iväg på hösten.
 » Svar från medarbetarenkät inkommer under hösten. Arbete pågår i 

form av handlingsplaner.
 » Viss coronaeffekt. APT-material ”Varför är vi på jobbet?” är framtaget 

och arbetas med i APT-grupper. 

•	Ökad delaktighet, 
medskapande och 
ansvarstagande

•	Ledarskaps-index (från medarbeta-
renkäten)

 » Svar från medarbetarenkät inkommer under hösten. Arbete pågår i 
form av handlingsplaner.

•	Attraktiv arbetsgivare 
och en stolt organisa-
tion

•	Vilja att rekommendera arbetsgiva-
ren, eNPS (från medarbetarenkäten)

•	Upplevelse av ett lärande arbetssätt 
(från medarbetarenkäten)

 » Svar från medarbetarenkät inkommer under hösten. Arbete pågår i 
form av handlingsplaner.

 » Svar från medarbetarenkät inkommer under hösten. Arbete pågår i 
form av handlingsplaner.
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•	Ekonomisk kontroll

•	Genomförandegrad för investeringar 
(% av total budgetram)

•	Skattefinansierad	driftbudgetföljsam-
het (% av total kostnadsbudget)

•	Taxefinansierat	resultat	(VA)	i	snitt	
för de tre senaste åren (med start 
2019)

•	Ekonomiskt utfall sammantaget för 
under året avslutade projekt större än 
20 miljoner

 » Prognos: Grön
 » Prognos: Gul
 » Nollresultat för i år, men vi har – 1, 5 mkr i VA-fonden som behöver 

hämtas hem. Prognos: Gul 
 » Målsättning är att alla projekt ska hålla sig inom en rimlig budgetav-

vikelse. Prognos: Grön

Tekniska nämndens styrkort 2020
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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Kultur och fritidsnämnden
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Vår och sommar präglas av coronapande-
min; av ovisshet, inställd verksamhet och 
omställning. För kultur- och fritidsområ-
det slår pandemin hårt mot föreningsliv, 
organisationer och arrangörer, både vad 
gäller verksamhet, utbud och ekonomi. 
 Efter en arrangemangstät start på 
året, med bland annat en hyllad premiär 
av Fantomen på Operan på Kristianstads 
teater, kännetecknas resten av våren och 
sommaren av inställda arrangemang. 
Musikaliska strandhugg och national-
dagsfirande	är	t	ex	arrangemang	som	
ställs in. Även ett stort antal program 
inom Kulturnyckeln, kultur för barn och 
elever i förskola och skola, utgår.
 Med inställda träningar, matcher, 
cuper och andra publika arrangemang 
ställs föreningslivet inför stora utmaning-
ar verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 
För att ge särskilt stöd åt föreningar med 
barn- och ungdomsverksamhet beslu-
tade kommunstyrelsen om ett förstärkt 
aktivitetsstöd under våren. Avbokningar 
i anläggningar innebär ett kännbart in-
täktsbortfall för kultur- och fritidsnämn-
den. 
 Biblioteken håller öppet – med an-
passningar som markeringar för avstånd 
vid datorer, skyltning, plexiglas vid dis-
kar, etc. Ordinarie programverksamhet 
ställs in och skjuts upp. Omställning görs 
bland annat genom digitala visningar av 
arrangemang då bokprat, föreställningar 
och konserter streamas. Bokkassar som 
take away-service och pop up-verksam-
het	med	el-lådcykel	som	ett	flexibelt	

utomhusalternativ är andra sätt att nå ut 
och undvika risk för smittspridning.
 C4-lägret och Kulturlägret anpassas 
på olika sätt för att kunna genomföras 
utifrån gällande restriktioner. Som-
marlovsaktiviteter,	finansierade	genom	
statliga medel mot segregation, erbjuder 
ett brett utbud på olika platser. Även 
här anpassas aktiviteter utifrån rådande 
situation. Sammantaget gör sommarsats-
ningarna stor skillnad för sommarlediga 
barn och ungdomar. 
 Tivolibadets besöksantal minskar 
med 25% medan friluftsbaden totalt sett 
är välbesökta. Stränder har tidvis hårt 
besökstryck vilket leder till nedskräp-
ning och parkeringsproblematik. Även 
här sätts fokus på restriktioner från 
Folkhälsomyndigheten.

UTVECKLING
Byggstartsceremoni för Kristianstads 
badrike genomfördes i februari. Skåne-
leden Vattenrikets första etapp invigdes 
i maj, en förstärkning av friluftskom-
munen. Friluftsplanarbetet fortskrider 
förstärkt	med	extern	finansiering.
 Bibliotekens satsning på ett digitalt 
lärcenter inleddes. Projektet, med målet 
att stärka människors digitala delaktig-
het och kompetens, genomförs med brett 
stöd i kommunens övergripande IT-råd. 

MEDARBETARE
Kultur- och fritidsförvaltningen håller 
verksamheterna öppna och anpassar 
efter gällande riktlinjer. Många medar-
betare upplever oro för att smittas och 
cheferna har lagt mycket arbete för att 
finna	hållbara	lösningar.	På	Gamlegår-
dens bibliotek är det periodvis en otrygg 
miljö för personal och besökare med 

barn och ungdomar i gäng i lokalerna och 
droghantering precis utanför dörrarna. 
Även andra bibliotek upplever rastlösa 
och stökiga barn under sommaren.

EKONOMI
Prognosen indikerar ett underskott på 
grund av minskade intäkter med anled-
ning av coronapandemin. Minusresultat 
balanseras något genom minskade 
kostnader bland annat för inställda ar-
rangemang inom verksamheten. 
 För investeringsbudgeten är progno-
sen en genomförandegrad på 82%.

Kultur- och fritidsnämnden

Drift (mkr) 

Budget Red % Prognos Avvikelse

232,1 156,1 67 232,6 -0,5

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

7,1 2,0 29 5,8 1,3

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -24,6

Kostnadsprognos 257,2

Totalprognos 232,6

KULTUR & FRITID
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MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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•	Ett brett deltagande i 
kultur- och fritidslivet

•	Besökstal kultur- och fritidsanlägg-
ningar 

•	Publikmängd arrangemang

•	Utlåning av vuxen- och barnmedia

•	Genomförda aktiviteter för äldre 
i samverkan med omsorgsförvalt-
ningen

 » Generellt etydligt lägre besökstal 
 » Total publik 74 000  
 » Utlåning barnmedia pekar mot rött, färre besök av förskolor, skolor. 

Vuxenmedia pekar mot grönt. 
 » Inställda aktiviteter men även omställning till arrangemang utomhus 

samt streaming

•	Ett brett och jämställt 
deltagande i aktiviteter 
för barn och unga

•	Deltagartillfällen aktivitetsstöd

•	Procentuella	deltagartillfällen	flickor	
aktivitetsstöd

•	Unika	deltagare	pojkar	och	flickor	
aktivitetsstöd

•	Andel elever som deltar i Kulturnyck-
eln av totala målgruppen

•	Antal deltagare i Barbackas kursverk-
samhet

•	Antal besök fritidsgårdar

•	Procentuella besök fritidsgårdar 
flickor

•	Deltagande C4-lägret och Kulturlägret

•	Simkunnighet årskurs 5

 » 16,8 höst 2019 jmf 16,2 höst 2018
 » 45,0% höst 2019 jmf 44,1% höst 2018
 » 5,3%-enheters skillnad höst 2019 jmf 6,0%-enheter höst 2018
 » 60% p.g.a. avbokningar utifrån pandemin
 » Drygt 300 deltagare under våren
 » Pekar mot drygt 10 besök/invånare 
 » Pekar	mot	28%	besök	flickor
 » 323 deltagare på C4-lägret och 86 på Kulturlägret
 » 93,2%

•	Nöjda och stolta med-
borgare

•	Brukarundersökning

•	Nöjd-Medborgar-Index
 » Genomförs enligt plan
 » Undersökning ej genomförd ännu

•	
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•	Ett jämlikt kultur- och 
fritidsliv

•	Fritidsbanken

•	Handlingsplan jämställdhetsintegre-
ring

•	Inventering fysisk tillgänglighet

 » Arbetet är påbörjat, process pågår
 » Arbetet påbörjat, färdigställs under året
 » Arbete pågår med fokus idrottshallar

•	En ledande frilufts-
kommun

•	Friluftsplan

•	Skåneleden Vattenriket
 » Processen löper enligt tidplan
 » En del-led färdig, arbetet löper

•	Ett	utvecklat	inflytande	
och på-verkansper-
spektiv för barn och 
unga

•	Handlingsplan barnkonvention  » Arbetet påbörjat, färdigställs under året
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•	God hälsa och hög 
arbetstillfredsställelse

•	Nöjd-Medarbetar-index

•	Frisktal

•	Sjukfrånvaro

 » Medarbetarenkät genomförs höst 
 » 66,3% våren 2020 p.g.a. pandemin
 » 6,8 dagar/tillsvidareanställd

•	Delaktighet, medska-
pande och ansvarsta-
gande

•	Hållbart medarbetarengagemang

•	Ledarskaps-index
 » Medarbetarenkät genomförs höst 
 » Medarbetarenkät genomförs höst 

•	
E
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N
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•	Budgetrespekt •	Driftbudgetföljsamhet

•	Genomförandegrad investeringar
 » Resultatet -0,5 mkr håller sig inom variationsmarginal
 » 82% genomförandegrad

Kultur- och fritidsnämndens styrkort 2020
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning

KULTUR & FRITID
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PLANERING & SAMHÄLLSBYGGANDE

Byggnadsnämnden
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
Grundläggande inom nämndens ansvars-
område är en hög servicenivå och god 
rättssäkerhet. Trycket på lovärenden är 
fortsatt högt och samtidigt som fokus 
ligger på korta handläggningstider ska 
kvaliteten i arbetet upprätthållas. Antal 
beslut som ger nämnden rätt i överprö-
vande ärenden ligger för närvarande 
under målnivån. Beslut som gått emot 
nämnden är främst strandskyddsdispens 
och kustnära planer. 
 2019 års NKI-undersökning visade 
goda resultat, med genomsnittligt värde 
på 65 för bygglov. Målsättningen är att 
dessa ska öka ytterligare.

UTVECKLING
Nämnden verkar för hållbar samhälls-
planering	där	det	finns	god	följsamhet	
mellan detaljplanerna och översikts-
planeringen. Antalet nya byggrätter för 
bostäder har under perioden varit runt 
200 st. 
 Behovet av att effektivisera och 
digitalisera samhällsbyggnadsprocessen 
är stort. Kommunens nya visningscentra 
är ett viktigt steg i arbetet att förbättra 
såväl medborgardialog som tillgänglig-

het. Det innebär att vi på ett nytt och in-
teraktivt sätt kan involvera medborgare 
i samhälls-byggnadsprocessen. Tyvärr 
har Covid-19 medfört att visningscentrat 
under våren varit stängt. 
 Digitaliseringsarbeten pågår inom 
flera	av	förvaltningens	arbetsområden.	
Syftet med digitaliseringen är att för-
enkla, förtydliga och underlätta för alla 
som har kontakt med förvaltningen. Men 
också att skapa goda förutsättningar för 
nya arbetssätt där smart data är nyckeln 
till	att	identifiera	såväl	nya	samverkans-
möjligheter som att möjliggöra andra 
sätt att analysera data.

MEDARBETARE
En stolt organisation med högt medska-
pande är en förutsättning för ett gott ar-
betsklimat och goda arbetsresultat. Inom 
nämndens arbetsområde har frisktalen 
under perioden visat en ökning jämfört 
med 2019, vilket är i linje med målsätt-
ningen. 
 Duktiga och erfarna medarbetare är 
även det en förutsättning för att bered-
ning av ärenden skall ske effektivt och 
rättssäkert. Det är därför strategiskt 
viktigt för nämnden att kunna rekrytera 
och behålla kompetenta ledare och med-
arbetare, som trivs och växer i organi-
sationen. Arbete med strategisk kompe-

tensförsörjning pågår och ”on-boarding”, 
vilket innebär att ta tillvara tiden till 
introduktion mellan anställningsavtalet 
och att medarbetaren påbörjar sin tjänst, 
har påbörjats. 

EKONOMI
Nämndens verksamheter bedrivs inom 
beslutad budget när det gäller såväl drift 
som investeringar.
För att bibehålla den goda ekonomin, 
med intäkter som balanserar kostna-
derna, fortsätter byggnadsnämnden att 
effektivisera och förbättra arbetssätten i 
samhällsbyggnads-processen, såväl i den 
avgiftsfinansierade	delen,	som	i	den	skat-
tefinansierade.

Byggnadsnämnden

Drift (mkr) 

Budget Red % Prognos Avvikelse

19,7 7,7 39 19,7 0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

1,5 0 0 1,0 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -28,4

Kostnadsprognos 48,1

Totalprognos 19,7
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PLANERING & SAMHÄLLSBYGGANDE

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR

•	
M

E
D

B
O

R
G
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E •	Smart, professionell 
och rättssäker verk-
samhet

•	Rätt i 90 % av överprövade ärenden

•	Minst 4 nya e-tjänster

•	Samsynskontroll

 » 5 av 19 beslut som rapporterats till nämnden har upphävts. Överprö-
vade fall är mestadels strandskydd och kustnära planer. 

 » På grund av rådande situation med hög ärendeinströmning och hög 
personalomsättning har e-tjänster ej kunnat prioriteras.

 » Samsynskontroll har ej varit systematiskt under första halvåret men 
kommer planeras till hösten.

•	Öppen enkel kom-
munikation och hög 
servicenivå

•	Högre grad av kompletta inkomna 
ärenden jämfört med 2019

•	NKI > 70

 » Siffror saknas halvårsvis.
 » 2019 års företagsmätning visar ett värde på 65 för bygglov.

•	
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•	Hållbar samhällspla-
nering

•	Detaljplaner ska följa översiktsplanen

•	Antal nya byggrätter i antagna detalj-
planer

•	Framtagande av styrdokument för 
genomförandet av Agenda 2030 och 
miljömålen för Kristianstads kommun

•	Genomförande av miljömålsåtgärder

 » Planuppdragen som påbörjas har god följsamhet.
 » Antal nya byggrätter för bostäder är ca 200 st per 30e juni, prognos 

beräknas ligga över 500 st. Under årsöverskridande tid är prognosen att 
det totala målet nås.

 » Det övergripande ansvaret ska sannolikt övertas av kommunlednings-
kontoret.

 » 88% genomförandegrad.

•	Verksamhetens olika 
processer ska vara 100 
% digitala

•	Införa e-arkiv

•	Användandet av e-tjänster ska öka 
jämfört 2019

•	Digital signering ska öka jämfört med 
2019

•	Måluppfyllelse enligt projektplan för 
Smart & Digitalt

 » Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har påbörjat detta arbete, när det är 
utfört ska resterande avdelningar ta lärdom.

 » Användandet av e-tjänster har ökat jämfört med 2019
 » Digital signering har ökat jämfört med 2019
 » Projektet Smart & Digital har blivit nedlagt men vissa aktiviteter sker 

utanför projekt i ordinarie verksamhet.
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E •	Modern och attraktiv 
arbetsgivare

•	Medarbetarskapsindex ska öka jäm-
fört med 2018

•	Frisktalen ska öka jämfört med 2019

•	On-boarding ska genomföras i intro-
duktion av nya medarbetare

 » Siffror saknas halvårsvis, genomförs i september.
 » Trenden efter 6 månader visar ett ökat frisktal.
 » Efter start kommer denna introduktion genomföras på alla nya medar-

betare.

•	Stolt organisation med 
högt medskapande

•	Uppstartade nya gemensamma 
projekt/arbetsgrupper inom förvalt-
ningen

•	Synliggöra medarbetares medverkan/
bidrag i konferenser och utbildningar

•	Ambassadörvärdet ska öka jämfört 
2018 (eNPS medarbetarenkät)

 » Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom förvalt-
ningen, stora och små.

 » Ex	publicerats	i	tidskrift	om	självfinansierad	studieresa	på	bygglovsav-
delningen,	även	flera	mindre	aktiviteter	har	synliggjorts.

 » Ambassadörsvärdet hämtas ifrån medarbetarenkäten i september.
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•	Optimerad resursan-
vändning

•	Budgetavvikelse

•	Införa och följa upp tidredovisning

•	Inventering av arbetsmoment som 
kan samordnas

 » Budgeten bedöms vara i balans vid årets slut.
 » Tidredovisning är infört och följs upp enligt plan varje kvartal
 » Förvaltningsövergripande inventering av administration och 

reglemente  -samordning..

Byggnadsnämndens styrkort 2020 
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning



56  |  VERKSAMHETSBERÄTTELSER

MILJÖ & HÄLSA

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Måluppfyllelse
MEDBORGARE
För att bidra till målsättningen om en att-
raktiv kommun arbetar verksamheten för 
hög tillgänglighet och service. Satsningen 
på digitalisering kommer fortsätta med 
syftet att öka servicegraden ytterligare 
och förenkla för medborgaren.  
	 Allt	fler	inspektionsrapporter	och	
informationer sker nu digitalt och 
användarfrekvensen för de e-tjänster 
som publicerats har ökat jämfört med 
föregående år. 
 För att målsättningen om smidig och 
rättssäker handläggning ska uppnås, lig-
ger fokus på samsynskontroll vilket kom-
mer	ge	en	ökad	kvalitet	i	arbetet	där	fler	
än 90 procent av domarna i överklagade 
ärenden ska fastställa nämndens beslut.

UTVECKLING
En av målsättningarna är ha en hållbar 
samhällsplanering. Tematiska styrdo-
kument tas fram som ett led i att nå de 

nationella miljömålen samt att det pågår 
arbete med miljöåtgärder. 
 Nämnden kommer även att verka för 
att verksamhetens olika processer ska 
vara 100 % digitala. Arbetet med att in-
föra digital ankomststämpel är klart och 
integrationen av e-tjänster med verksam-
hetssystemet pågår enligt plan. 

MEDARBETARE
En stolt organisation med högt medska-
pande är en förutsättning för ett gott 
arbetsklimat och goda arbetsresultat. 
Det strategiska kompetensförsörjnings-
projektet är högt prioriterat men också 
arbetet att få frisktalen att öka. Inom 
nämndens arbetsområde har frisktalen 
under perioden visat en viss ökning 
jämfört med 2019, vilket är i linje med 
målsättningen.
 Duktiga och erfarna medarbetare är 
även det en förutsättning för att bered-
ning av ärenden skall ske effektivt och 
rättssäkert. Det är därför strategiskt 
viktigt för nämnden att kunna rekrytera 

och behålla kompetenta ledare och med-
arbetare, som trivs och växer i organisa-
tionen.

EKONOMI
Nämndens verksamheter bedrivs inom 
beslutad budget när det gäller såväl 
drift som investeringar. Prognosen är att 
minst 90 procent av verksamhetsplanens 
innehåll kommer att genomföras, vilket 
är i linje med målsättningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Drift (mkr) 

Budget Red % Prognos Avvikelse

12,9 6,1 47 12,5 0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

0,5 0,0 2 0,5 0

Specifikation	av	driftprognos

Intäktsprognos -9,3

Kostnadsprognos 22,2

Totalprognos 12,9
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MILJÖ & HÄLSA

MÅL INDIKATOR KOMMENTAR
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E •	Smart, professionell 
och rättssäker verk-
samhet

•	Rätt i 90 % av överprövade ärenden

•	Minst 4 nya e-tjänster

•	Samsynskontroll

 » 90% vid avstämning tom juli.
 » Flera e-tjänster har skapats under året.
 » Samsynskontroll sker kontinuerligt.

•	Öppen enkel kom-
munikation och hög 
servicenivå

•	Högre grad av kompletta inkomna ärenden 
jämfört med 2019

•	NKI > 70

 » Siffror för kompletta ärenden saknas halvårsvis
 » 2019 års mätning visar resultat över målvärdet.
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G •	Hållbar samhällspla-
nering

•	Genomförande av miljömålsåtgärder

•	Framtagande av styrdokument för genom-
förandet av Agenda 2030 och miljömålen för 
Kristianstads kommun

 » 88% genomförandegrad.
 » Det övergripande ansvaret ska sannolikt övertas av kommunled-

ningskontoret 

•	Verksamhetens olika 
processer ska vara 100 
% digitala

•	Införa e-arkiv

•	Användandet av e-tjänster ska öka jämfört 
2019

•	Digital signering ska öka jämfört med 2019

 » Arbetet med införande av e-arkiv är påbörjat.
 » Användandet av e-tjänster har ökat jämfört med 2019
 » Digital signering har ökat jämfört med 2019

•	
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E •	Modern och attraktiv 
arbetsgivare

•	Medarbetarskapsindex ska öka jämfört med 
2018

•	Frisktalen ska öka jämfört med 2019

•	On-boarding ska genomföras i introduktion 
av nya medarbetare

 » Siffror saknas halvårsvis, genomförs i september
 » Trenden efter 6 månader visar ett ökat frisktal.
 » Efter implementering kommer denna introduktion genomföras 

på alla nya medarbetare.

•	Stolt organisation med 
högt medskapande

•	Uppstartade nya gemensamma projekt/ar-
betsgrupper inom förvaltningen

•	Synliggöra medarbetares medverkan/bidrag 
i konferenser och utbildningar

•	Ambassadörvärdet ska öka jämfört 2018 
(eNPS medarbetarenkät)

 » Flera gemensamma projekt/arbetsgrupper har startats inom 
förvaltningen, stora och små

 » Ex. har miljöstrategerna haft inspirationsföreläsning inom upp-
handlingsområdet,	även	flera	mindre	aktiviteter	har	synliggjorts

 » Ambassadörsvärdet hämtas från medarbetarenkäten i september
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•	Optimerad resurs-
användning

•	Budgetavvikelse

•	Införa och följa upp tidredovisning

•	Inventering av arbetsmoment som kan 
samordnas

 » Budgeten bedöms vara i balans vid årets slut.
 » Tidredovisning är infört och följs upp enligt plan varje kvartal
 » Förvaltningsövergripande inventering av administration och 

reglemente-samordning.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens styrkort 2020 
•	Uppfylld nivå

•	Delvis uppfylld nivå
•	Ej uppfylld nivå

•	Ingen mätning
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KOMMUNALA BOLAG

Verksamhetsberättelser
Att en viss kommunal verksamhet drivs i bolagsform 
har organisatoriska eller ekonomiska orsaker. Kristi-
anstads kommun har organiserat sina helägda bolag 
i en aktiebolagsrättslig koncern där Kristianstads 
Kommunföretag AB är moderbolag. Kommunen har 
också direktinnehav av andelar i Krinova AB samt 
Åhus Hamn & Stuveri AB.

I detta avsnitt beskrivs bolagens verksamhet och 
ekonomi under perioden januari till augusti 2020.

KRISTIANSTADS  
KOMMUNFÖRETAG AB
KKF AB beräknar att under 2020 ta emot koncernbidrag från C4 Energi AB 
med 30 mkr samt från ABK med 3 mkr, totalt 33 mkr, samt att lämna kon-
cernbidrag till Kristianstad Airport AB med 11,8 mkr. 
	 Resultatet	efter	finansiella	poster	är	negativt	eftersom	koncernbidrag	
redovisas som en bokslutsdisposition. 
 Till följd av fortsatt lågt ränteläge förväntas räntekostnaderna hamna i 
nivå med budget. Den totala nettolåneskulden uppgår till 708,3 mkr.
 Genomsnittlig ränta på skuldportföljen inkluderat lån och derivat uppgår 
till	0,99	%	vilket	är	i	nivå	med	helåret	2019.	Riktlinjer	och	krav	enligt	finans-
policyn uppfylls. Andelen kort räntebindning i låneportföljen (förfall inom 1 
år) ska vara max 50 % och nivån uppgår till 51 %. 
 Strategin är att arbeta med att välja längre löptider för räntebindning vid 
omsättning av lån och vid eventuell nyupplåning. 
 Borgensavgifter till kommunen uppgår till i genomsnitt 0,68 %.

C4 ENERGI AB
Under 2020 har C4 Energi AB uppfört en solcellspark på 4 MW vid Lägsta 
punkten i Kristianstad. Privatpersoner, organisationer och företag kommer 
att erbjudas köpa andelar i denna produktion av hållbar solel och få avdrag 
på sina elfakturor. Solcellsparken beräknas vara i full drift under våren 2021. 
 Elförsäljningen utvecklas positivt avseende antalet elhandelskunder. Må-
let är att nå 16 000 elhandelskunder till år 2024. För närvarande är antalet 8 
300.
 I början av 2020 nådde C4 Elnät AB målet att 95 % av hushållen i kom-
munen	är	anslutna/skall	kunna	ansluta	sig	till	fibernätet	för	att	få	internet,	tv	
och telefon. Vi avvaktar nu besked om vad som skall gälla avseende de sista 5 
%. 
	 Elnät	och	fjärrvärme	kommer	framöver	att	gå	över	till	mer	effektbaserad	
debitering	för	att	leva	upp	till	bl	a	EU-krav	om	att	skapa	fler	incitament	för	
energieffektiviseringar. Vi påverkas ekonomiskt negativt av de låga elpriserna 
och	de	tillika	väldigt	låga	priserna	på	elcertifikat.
 Biogasverksamhetens resultat gynnas fortsatt av de olika Biogasstöd som 
beslutas av regeringen.
 Klimatbokslut 2019 är framtaget och visar på ett mycket bra klimatav-
tryck. Om C4 Energikoncernen inte funnits hade den årliga klimatbelastning-
en ökat med motsvarande 113 100 ton CO2e.

AB KRISTIANSTADSBYGGEN
God uthyrning och ett gott utfört arbete av personalen har inneburit ett 
gott resultat för perioden. 
 Covid-19 har påverkat bolaget under perioden genom förändrade 
arbetssätt mot kunder och internt. 
 I mars öppnade ABKs nya Kundcenter i centrala Kristianstad. Det nya 
Kundcentret innebär anpassade lokaler för att kunna möta kunderna 
bättre. 
 Under året har nyproduktionen av 91 lägenheter i kv Stenskeppet 
i Hammar slutförts. I kv Lugnet i centrala Kristianstad har nyproduk-
tionen av 48 bostäder påbörjats liksom i Färlöv där 14 marklägenheter 
kommer att byggas. 
 Utfallet för räntekostnaderna under perioden är i nivå med föregå-
ende år trots ökad skuldsättning. Energieffektiviserande åtgärderna så 
som solceller och återvinning av frånluft leder till lägre driftkostnader. 
Bolaget är numera fossilfritt avseende uppvärmning och fordon. 
 Ett aktivt arbete med bosociala insatser och trygghetsskapande 
åtgärder pågår.

RENHÅLLNINGEN KRISTIANSTAD
Bolaget	har	under	flera	år	jobbat	mot	målet	”Bäst	i	Sverige	2020”	och	
uppnådde detta mål i juni när Avfall Sverige tilldelade Kristianstad priset 
”Årets avfallskommun 2020”. 
 Första halvan av året har präglats av byggnationen av Kristianstads 
nya återvinningscentral och hållbarhetspark, Returum. Inför öppningen 
av Returum rekryterades fem heltidsanställda Miljöinspiratörer samt en 
Miljöpedagog. 
 Renhållningen har även lanserat en ny app, påbörjat ett samarbete 
med KDFF med fokus på hållbarhet samt skickat ut en ny kundtidning, 
Åter!.
 Återvinningscentralen på Returum öppnar den 21 september. Stort 
fokus framöver kommer att ligga på planering av Returums andra etapp, 
en återbruksby med möjligheter att lämna, köpa och laga begagnade 
saker. Bolaget fortsätter arbetet med utveckling av ett modernt och 
estetiskt tilltalande insamlingssystem.
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ÅHUS HAMN & STUVERI AB
Hamnbolaget har haft en bra start på 2020 och godsvolymerna över kaj har 
legat stabilt de första 5 månaderna, jämfört med samma period 2019. 
 På containersidan blir påverkan av Corona kraftfull från och med maj 
månad och vi ser nu en minskning på drygt 18 %. 
	 På	bulksidan	finns	ingen	påverkan	av	Corona	ännu	så	länge	och	här	ser	
vi en liten uppgång på 2 %, främst beroende på en ny kund. Totalt sett har 
godsflödet	över	kaj	minskat	med	5	%,	jämfört	med	samma	period	2019.
	 Åhus	Hamn	arbetar	med	flera	förfrågningar	från	företag	som	vill	utveckla	
mer verksamhet inom hamnområdet och det pågår planeringsarbete för att 
kunna	inrymma	fler	företag	inom	befintligt	område.	Detta	är	mycket	viktigt	
för hamnens framtid.
 En ny hamnkran är beställd och den kommer att levereras under oktober 
månad 2020. 
 Bolaget håller i stort budget.

KRINOVA AB
Krinova	har	tre	verksamhetsområden	Mötesplatsen	(inkl	kontor),	Profilom-
råde (mat/miljö/hälsa) och Innovationsarena. 
 Covid 19 har medfört ett stort tapp för Mötesplatsen, sedan i mars har i 
stort sett alla större bokningar bokats av eller bokats om. 
 Det är hög beläggning vad gäller uthyrning av kontor, drygt hundra företag 
har kontor i parken. Innovationsarenan jobbar i nuläget med närmare 300 ak-
tiva projekt/företag för utveckling och hållbar tillväxt. Krinova har en fortsatt 
hög projektomsättning men många projekt är i avslutningsfasen.
 Under våren valde Charlotte Lorentz Hjorth att lämna tjänsten som VD och 
Pia Kinhult beslutade att lämna posten som styrelseordförande i Krinova AB. 
I maj tillträdde Nikolas Larsson som t.f VD under perioden som rekrytering av 
ny VD pågår. 
 Vid en extra bolagsstämma samma månad valdes Jonas Haak som styrelse-
ordförande i Krinova AB.

KRISTIANSTAD AIRPORT AB
Prognosen för 2020 ligger något bättre än budget beror på att bolaget 
ställt om verksamheten för att anpassa sig till rådande läge. 
 Samtlig personal är korttidspermitterad sedan april och de kompen-
sationsstöd som bolaget erhåller för det, tillsammans med sänkta arbets-
givaravgifter gör att bolaget hanterar den ekonomiska ställningen på ett 
bra och balanserat sätt. 
	 All	reguljär	trafik	är	av	förklarliga	skäl	helt	utraderad	i	skrivande	
stund, men bolaget har många bollar i luften för att skapa lösningar för 
framtida	flygtrafik	och	ser	med	tillförsikt	fram	emot	att	starta	upp	trafik	
igen. 
	 I	mellantiden	arbetar	bolaget	med	planerat	underhåll	av	flygplatsen	
samt	att	ta	hand	om	frekventa	ambulans-	och	privatflyg.	
 Upphandlingen av Sjöfartsverkets Bas Syd är nu avslutad och den 
utmynnade i att bolaget nu har tecknat ett 20-årigt kontrakt om att vara 
bas för deras viktiga verksamhet. I augusti startade en projektgrupp 
arbetet	med	mål	att	leverera	en	inflyttningsklar	bas	under	sommaren	
2022.

KRISTIANSTADS  
INDUSTRIBYGGNADS AB
Samtliga	fastigheter	är	i	nuläget	avyttrade	och	det	finns	därför	inga	
hyresintäkter eller avskrivningar för perioden. Prognosen bygger på att 
bolaget behålls och förvaltas under hela året. Skulle beslut fattas om att 
avveckla bolaget kan kostnader tillkomma för detta.
 Kostnaderna för 2020 består av bank/förvaltningsavgifter, revisions-
arvode och redovisningstjänster.
 Bolaget är avregistrerat vad gäller moms och arbetsgivaravgifter 
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


