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Den 16-17 maj 2019 hölls Tankesmedja för friluftsliv  
i Kristianstad. Över 300 personer samlades för att utbyta 
erfarenheter med årets tema ”Det hållbara friluftslivet”. 
När årets friluftskommun vaskades fram blev  
Kristianstad bäst i Skåne.
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1. Inledning

LILLÖOMRÅDET
FÖR 400 ÅR SEDAN VAR LILLÖ ETT STÅTLIGT SLOTT I FEM  
VÅNINGAR. IDAG ÄR DET EN SPÄNNANDE BORGRUIN LÄNGS  
DEN STADSNÄRA LINNÉRUNDAN. VANDRA GENOM VIDESNÅR  
OCH VASSRUGGAR UT PÅ ISTERNÄSETS FÅGELRIKA STRAND-
ÄNGAR. UPPLEV SAMMA LANDSKAP SOM CARL VON LINNÉ 
GJORDE FÖR 250 ÅR SEDAN.
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INLEDNING

Detta delårsbokslut har upprättats utifrån kommunens 
räkenskaper per 31 augusti 2019. Med ledning av upp-
gifter från kommunens förvaltningar har räkenskaperna 
kompletterats med periodiseringsposter.

I delårsbokslutet redovisas även resultatet för motsva-
rande period föregående år samt en prognos för helåret 
2019. Lagstiftningen kräver inte en prognos för helåret i 
delårsrapporten, men det är kommunledningskontorets 
uppfattning att denna information är viktig för styr- 
ningen av den kommunala verksamheten.

Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst 
en gång under varje räkenskapsår upprätta en särskild 
redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamhe-
ten från årets början. Delårsrapporten ska innehålla en 
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens 
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskaps-
års utgång samt lämna upplysningar om sådana förhål-
landen som är viktiga för bedömningen av kommunens 
resultat och ställning.

Delårsrapporten kommer att bli föremål för granskning 
av kommunens revisorer.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att kommunfullmäktige uppmanar varje nämnd 
som prognostiserar negativa budgetavvikelser att ta 
fram en åtgärdsplan för att i möjligaste mån eliminera 
befarade underskott. I den mån detta inte är möjligt bör 
kommunstyrelsen ta ställning till i vilken omfattning 
tilläggsanslag ska beviljas.

Sammanfattning 
MEDBORGARE
Tidskriften Fokus årliga ranking av bästa boendekom-
mun har förändrats och bytt parametrar så det går inte 
att jämföra med föregående år. Arbete pågår på bred 
front för att stärka tryggheten för medborgarna.

Utbildningsresultaten i Kristianstads kommun ligger 
generellt under riksgenomsnittet.

Utbetalt försörjningsstöd har ökat under året.

I SKL:s mätning av företagsklimatet vad gäller service- 
och myndighetsutövning fick Kristianstad något högre 
värde än 2018. Resultatet är även något högre än kom-
munsnittet. 

Kristianstad ligger väl framme i miljö- och klimatarbe-
tet. För att nå målet om en fossilfri koncern 2020 krävs 
ett mycket fokuserat arbete fram till dess.

Inledning
UTVECKLING
Invånarantalet ökade stadigt första halvåret, främst 
genom att flyttnettot var positivt såväl inom Skåne som 
gentemot övriga landet. Även inflyttning från andra 
länder bidrog.

Arbetslösheten har minskat något sedan årsskiftet och 
ligger en bit över Skånesiffrorna. Volymen är dock fortfa-
rande för hög, speciellt för ungdomar och utrikes födda.

Företagsklimatet har förbättringspotential, men vissa 
siffror och undersökningar visar positiv trend.

2018 färdigställdes 589 lägenheter i kommunen. Så 
många bostäder har inte skapats på ett enskilt år i kom-
munen på decennier. 621 startbesked för bostäder 2018 
och 272 under januari-augusti 2019 indikerar att många 
bostäder färdigställs även 2019.

Bredbandsutbyggnaden går vidare. Vid halvårsskiftet 
hade över 90 procent av kommunens hushåll möjlighet 
att ansluta sig till fiber. Även digitaliseringsarbetet har 
skjutit fart de senaste åren.

MEDARBETARE
Antalet årsarbeten för tillsvidareanställda ökade, medan 
antalet tidsbegränsade anställningar med månadslön 
minskade för första gången på fem år. Antalet årsarbeten 
för timavlönade ökade, liksom fyllnadstjänstgöringen, 
medan övertiden minskade.

Sjukfrånvaron minskade något 2018 och den positiva 
trenden håller svagt i sig även det första halvåret 2019. 
Frisktalet har samtidigt ökat något.

EKONOMI
Bokslutet för perioden januari till och med augusti 2019 
visar ett resultat på +135,3 mkr. Det är -12,5 mkr lägre 
än vid motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen visar att resultatet vid årets slut beräk-
nas till +32,8 mkr, vilket är +7,1 mkr högre än budgeterat.

Budgetavvikelsen i prognosen förklaras främst av bättre 
utfall för finansposterna med +20,6 mkr. Positiva avvi-
kelser är bland annat högre skatteintäkter, lägre ränte-
kostnader, och att anslaget för senare fördelning inte 
beräknas förbrukas fullt ut. Negativ avvikelse prognosti-
seras för pensionskostnaderna. Nämnderna prognostise-
rar totalt ett negativt verksamhetsresultat på -13,5 mkr 
jämfört med budget.
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2. Förvaltningsberättelse

KJUGEKULL
KJUGEKULL ÄR ETT VARIERANDE OMRÅDE MED GLES  
OCH KROKIG BOKSKOG SAMT ÖPPNA HAGMARKER.  
OMRÅDET ÄR KUPERAT OCH STORA STENBLOCK INBJUDER  
TILL SÅ KALLAD BOULDERING. DET FINNS ÄVEN EN UTSIKTS-
PLATS OCH UNDER VÅREN OCH FÖRSOMMAREN SPIRAR  
VÅRBLOMMOR OCH BOKSKOGENS NYA VACKRA BLAD.
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Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten 
och systematisk process för att påverka kommunens 
samlade verksamhet i riktning mot önskat resultat, 
effektivitet och ekonomisk ställning. 

För en kommun, där verksamheten är målet och pengar na 
medlet, innebär god ekonomisk hushållning mycket mer 
än en balanserad ekonomi. I budgeten fastställer därför 
kommunfullmäktige de finansiella och verksamhetsmäs-
siga mål som tillsammans är avsedda att säkra en god 
ekonomisk hushållning.

Styrningen ska präglas av ett helhetstänkande, d.v.s. 
Kristianstads kommuns bästa är överordnat verksam-
hetsmässiga särintressen. Styrning sker genom dialog 
med inriktning på samsyn och samförstånd.

Styrmodellen i Kristianstads kommun utgår från kom-
munallagens krav på att kommunerna ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Styrmodellen 
bygger på metoden balanserad styrning, i Kristianstad 
kallad ”STYRKAN”. Den huvudsakliga inriktningen är 
att oavsett var man befinner sig i organisationen så är 
vision, perspektiv och strategiska mål gemensamma 
delar fastställda av kommunfullmäktige. Mål och indi-
katorer ska inte vara för många så att helhetssyn och 
överblickbarhet försvåras.

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med 
budgetbeslutet för kommande år, kommunens övergri-
pande styrkort för hela kommunkoncernen. Styrkortet 
omfattar förutom visionen, strategiska mål, mål och indi-
katorer i fyra olika perspektiv, Medborgare, Utveckling, 
Medarbetare och Ekonomi, som speglar olika dimen-
sioner i verksamheten. Balans mellan dessa perspektiv 
eftersträvas.

 
PERSPEKTIV I STYRKORTEN:
• Medborgare – hur kommuninvånarna med flera intres-
senter ser på Kristianstads kommun utifrån ett externt 
perspektiv, hur kommunen uppfyller behov och önske-
mål, att kommunen gör rätt saker.

• Utveckling – hur kommunen bejakar utveckling och 
förnyelse, uthållighet utifrån vad som sker i omvärlden 
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, förhåll-
ningssätt m.m.

God ekonomisk hushållning
• Ekonomi – hur kommunen uppfyller kraven på en god 
ekonomisk hushållning, hur kommunen uppfyller kraven 
på en sund och uthållig ekonomi, hur kommunen använ-
der och förvaltar gemensamma resurser, prisvärdhet, 
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.
Vision Kristianstad 2030 Vi lyfter tillsammans, beslutad 
i kommunfullmäktige i juni 2014, bygger på ledorden 
Tillväxt – Tanke – Trivsel.

Strategisk färdplan preciserar visionen, prioriterar 
bland utmaningarna och är en gemensam kraftsamling 
kring fyra strategiska målområden fram till 2020. 

Målen visar inriktningen som verksamheterna ska foku-
sera på inom det aktuella perspektivet. 

Indikatorerna ger vägledning vid bedömning av effek-
terna för gjorda insatser samt ger svar på graden av 
måluppfyllelse. Indikatorer är mått som ger direkt åter-
koppling 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 styrmodellskedjan som angetts i 
styrkortet.

I kommunens övergripande styrkort på nästa sida har 
indikatorer, mål och perspektiv färgmarkerats för att 
ge en enkel indikation på vilket resultat som förväntas 
uppnås under 2019.  

Dessutom kommenteras varje mål/indikator kortfattat i 
styrkortet. Utöver det schematiska styrkortet fortsätter 
analysen något djupare i förvaltningsberättelsen för de 
fyra perspektiven på sidorna 8-13. 

Alla nämnder/styrelser bedömer också perspektiven/
målen/indikatorerna i sina respektive styrkort med 
samma färgmarkeringsprinciper.

Efter en översiktlig utvärdering och analys av kommu-
nens övergripande styrkort, förvaltningsberättelsens 
textavsnitt i de fyra perspektiven och nämndernas 
textavsnitt och styrkort, kan en värdering ske om en god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts efter de åtta första 
månaderna 2019, liksom prognostisera samma värdering 
vid årets slut.
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Kommunens övergripande styrkort 2019

l		Nöjda och stolta 
medborgare

l	Ranking bästa boendekommun

l	Ranking bästa boendekommun, 
givet vad man betalar för själva 
boendet

 » Kristianstad rankas 2019 på plats 85 i Fokus nya förändrade kommunranking  
”Här är det bäst att leva”.

 » Rankingen görs inte i Fokus nya förändrade kommunranking.

l		Ökad utbildnings-
nivå

l	Gymnasiebehörighet

l	Andel med gymnasieexamen inom  
3 år

 » Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram höjdes från 82,0 % till 83,2 % 
(inkl. resultatet efter genomförd lovskola).

 » Andelen med gymnasieexamen inom 3 år sjönk från 66,4 % (2017) till 63,1 % (2018).

l		Aktiva och trygga 
medborgare

l	Andel vuxna biståndstagare av 
befolkningen

l	Analys av jämställd verksamhet 
med likvärdig kvalitet för kvinnor 
och män

 » Andel vuxna biståndstagare av befolkningen juni 2019: 1,6 % (nov 2018: 1,4 %).

 » Ingen uppföljning av genomförda analyser gjord vid delår. Arbetet med att 
analysera verksamhetsprocesser är under utveckling. Ett övergripande 
jämställdhetsnätverk har bildats som stöd för verksamheten med 
jämställdhetsintegrering. Även kompetensutvecklingsinsatser kommer att 
erbjudas under hösten för att stödja genomförande av analyser i verksamheterna.

l		Information och 
service med hög 
tillgänglighet

l	NKI Företagsklimat, servicemät-
ning myndighetsutövning

l	Svarstider och bemötande i Med-
borgarcenter

 » NKI 2019: 74. Högre värde än 2018 (73) och högre än kommunsnittet (72). Ranking 
74 av 171 kommuner.

 » Index 3 variabler 2018: 71 (2017: 74). Index riket 75 (2017: 74).Gott bemötande 
men långa svarstider bl.a. p.g.a. uppgradering just vid undersökningstillfället.

l		Aktiva insatser  
för hållbar miljö

l	Miljöranking 

l	Genomförande av kommunens 
miljömålsåtgärder

 » I Aktuell Hållbarhets miljöranking 2019 fick kommunen plats 35 av 290 (2018: 20) 
och plats 7 av 136 i kategorin mindre städer och landsbygdskommuner.

 » Av totalt 166 åtgärder i Miljömålsprogrammet har 85 påbörjats och 49 genomförts, 
vilket ger ett värde på 81 %. Med majoriteten av åtgärderna påbörjade finns det hel 
del arbete med att hinna genomföra samtliga åtgärder i programmet till 2020.

l	Ekonomisk kontroll 
under verksamhets-
året

l	Nämndernas samlade driftbudget-
följsamhet

l	Avvikelse mot budgeterat resultat
l	Avvikelse mot totalkalkyl för under 

året slutredovisade investerings-
projekt över 20 mkr

 » Prognos för nämndernas driftbudgetföljsamhet för helår 2019: -13,5 mkr.

 » Prognostiserad avvikelse mot budgeterat resultat för helår 2019: +7,1 mkr

 » Uppföljning endast för helår.

l	Ekonomisk  
kontroll över tiden

l	Årets resultat i förhållande till skat-
teintäkter och generella statsbidrag 
över en rullande 5-årsperiod

l	Självfinansiering av investeringar na 
över en rullande 5-årsperiod

 » Prognostiserat värde för årets resultat/skatteintäkter och statsbidrag 2015-2019: 
1,65 %.

 » Prognos för självfinansieringsgrad 2015-2019: 46,69 %

l	God hälsa och hög 
arbetstillfreds-
ställelse

l	Sjukfrånvaro
l	Frisktal

 » Sjukfrånvaron minskade med 0,8 kalenderdagar per medarbetare. Den positiva 
utvecklingen med minskning håller i sig, men osäkert om målsättning med 
minskning 2 kalenderdagar kommer att nås.

 » Frisktalet ökade jämfört med föregående år.

l	Ökad delaktighet, 
ökat medskapande 
och ansvars tagande

l	Systematiskt arbetsmiljöarbete 
l	Likabehandling

 » Mätning görs i slutet av året.

 » Mätning görs i slutet av året.

l	Växande  
Kristianstad

l	Invånarförändring
l	Arbetslöshet

 » Invånarantal 30/6: 85 326. Ökning +418 sedan årsskiftet. Ökning för helåret 2019 
+847 enligt befolkningsprognos.

 » Andelen av den registerbaserade arbetskraften inskrivna som arbetslösa minskade 
från 9,9 % (4,5 % öppet arbetslösa och 5,4 % i program) i december 2018 till 9,4 % 
(4,3 % resp. 5,1 %) i juli 2019. Motsvarande julisiffror för Skåne var 9,2 % och riket 
6,9 %.

l	God företag samhet l	Nöjt-Näringslivs-Index
l	Handelsindex

 » Svenskt Näringsliv kommer med 2019 års ranking 25 september, men det 
sammanfattande omdömet för företagsklimatet är i nivå med  riksgenomsnittet.

 » Handelsindex 2018: Total detaljhandel 110 (2017: 109), dagligvaror 98 (2017: 97), 
sällanköpsvaror 125 (2017: 122).

l	Förbättrad infra-
struktur

l	Bostadsbyggande
l	Digitaliseringsindex

 » 2018 färdigställdes 589 lägenheter (2017: 262), varav 347 i flerbostadshus (2017: 
105) och 242 i småhus (2016: 157). Att byggnadstakten är hög indikeras också av 
att 621 startbesked för bostäder gavs under 2018 och 272 jan-aug 2019.

 » Vid halvårsskiftet var medelvärdet på de 18 indikatorerna 3,73 på en femgradig 
skala (2018-12-31: 3,90).
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Medborgare
NÖJDA, AKTIVA OCH TRYGGA MEDBORGARE
Under våren och sommaren har trygghets- och säker-
hetsfrågorna varit centrala i den lokala samhällsdebat-
ten.

I hela landet märks en ökad utbredning av droger och 
vapen. Inte heller Kristianstad är förskonat, även om 
Polisens nationella trygghetsmätning visar att det är 
förhållandevis få invånare som har utsatts för brottslig-
het i vår kommun.

Trygghets- och säkerhetsfrågorna tas på största all-
var. Brottsförebyggande arbete bedrivs på många olika 
nivåer och i nära samarbete med polisen. 

Den rena brottsbekämpningen är en statlig uppgift 
som ska skötas av polis, tull och rättsväsende. Kom-
munens arbete är inriktat på brottsförebyggande, och 
bedrivs utifrån två olika infallsvinklar. 

Den ena går ut på att genom säkerhetsåtgärder göra 
det besvärligare och öka risken för upptäckt för den som 
vill begå brott. Åtgärder som har satts in är bland annat 
förbättrad belysning, installation av trafikhinder och 
bevakning med väktare, ordningsvakter och kameror. 
Under våren har trygghetskameror bekostade av kom-
munen monterats upp i centrum för att kunna användas 
av polisen för bevakning och utredning. 

Kommunens arbete bedrivs i nära kontakt med 
polisen. Kommunens avdelning för skydd och säker-
het och drog- och brottsförebyggande samordnare har 
varje vecka avstämningsmöten med polisen för att skapa 
gemensamma lägesbilder och sätta in snabba och sam-
verkande åtgärder. Det lokala drog- och brottsförebyg-
gande rådet, lokala BRÅ, arbetar både kort- och långsik-
tigt i samarbete med flera andra samhällsaktörer. 

Den andra och viktigaste infallsvinkeln för en kom-
mun som arbetar för att skapa trygghet är ändå att mot-
verka att unga människor kommer på glid och hamnar 
i brottslighet.  Här ligger ett stort ansvar hos förskola, 
skola och socialtjänst. Fältgruppen  är en viktig del i 
det uppsökande arbetet med ungdomar i riskzonen när 
de befinner sig utanför skolan. Kommunen stödjer och 
samarbetar med det lokala föreningslivet för att skapa 
meningsfulla fritidsalternativ för unga människor. 

Samtidigt som kommunen och civilsamhället har ett 
stort ansvar, är det viktigt att lyfta föräldraansvaret. 
Kommunen erbjuder flera former av rådgivning och stöd 
åt familjer som har behov av att stärka föräldrarollen. 
Bland annat finns Familjehuset och Familjeservice, som 
kan påvisa positiva resultat och har fått stå modell för 
andra kommuners insatser. 

INFORMATION OCH SERVICE
Kristianstads kommuns webbplats har vidareutvecklats 
med nya funktioner och e-tjänster. Målet är att fler ska välja 
webben som den primära kontaktvägen till kommunen.

Intranätet restaureras och uppgraderas för att medar-
betarna ska få förbättrade verktyg i arbetet med att ge 
service till medborgarna. Ett stort digitaliserings- och 
visualiseringsarbete pågår inom samhällsbyggnadsom-
rådet. Tredimensionella kartunderlag har utvecklats och 
ett visningscentrum kommer att invigas i Rådhus Skåne 
under hösten.

Företagare som har haft myndighetsärenden med 
kommunen har de senaste två åren blivit mer nöjda med 
den service de får, enligt den mätning av Nöjd Kundindex 
(NKI) som genomförs av Sveriges Kommuner och Lands-
ting, SKL. Ett NKI på 68 betraktas som godkänt betyg och 
Kristianstads kommun har ökat till ett totalt NKI-värde 
på 74. 

AKTIVA INSATSER FÖR HÅLLBAR MILJÖ
Arbetet fortsätter för att uppnå klimatstrategins mål att 
Kristianstad 2020 ska ha minskat utsläppen av växthus-
gaser med 40 procent jämfört med 1990 och att all kom-
munal verksamhet ska vara fossilbränslefri. 

De allra flesta av kommunens lokaler, närmare 
bestämt 98,2 procent förra året, värms redan med 
förnybar energi, i huvudsak genom fjärrvärme. I fastig-
heter utanför fjärrvärmesystemet har HVO (hydrerad 
vegetabilisk olja) prövats som ersättning för olja med 
gott resultat. ABK har ersatt olje- och gasolpannor med 
värmepumpar och fler oljepannor avvecklas under 2019. 
Flera skolor har utrustats med solceller. Beslut har tagits 
under våren som i C4 Energis regi möjliggör utbyggnad 
av en stor solcellspark vid infarten till Kristianstad.

Andelen fossilfri energi till fordon och transporter 
i koncernen har fortfarande inte lyckats komma upp i 
mer än 63,3 procent. Kommunen prioriterar biogas, el 
och ren HVO vid beställning av fordon. Dessutom tas 
en klimatavgift på 5 procent ut vid inköp av bensin och 
diesel. Medel som samlas in på klimatväxlingskontot kan 
användas för åtgärder som förväntas minska utsläppen 
från transporter. Förberedelser pågår för en samord-
nad fordonsorganisation som förväntas bidra till ökad 
fossilfrihet. Höga investeringskostnader och begränsad 
infrastruktur för el- och biogasdrift utanför Kristianstad 
och Åhus är begränsande faktorer.

I Ekomatsligan klättrade Kristianstads kommun förra 
året ett par steg till 34:e plats med 41 procent ekolo-
gisk mat i skola och omsorg och klättrade ytterligare 
några steg till plats 29 i Svekomatsligan med 26 procent 
svenskproducerad ekologisk mat. 

Det kommunala renhållningsbolaget har framgångs-
rikt fortsatt införandet av fastighetsnära insamling med 
två fyrfackskärl till varje hushåll. 
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Utveckling
VÄXANDE KRISTIANSTAD
Kristianstad fortsätter växa i god takt. I april sprängdes 
gränsen för 85 000 invånare i kommunen. Den officiella 
befolkningssiffran vid halvårsskiftet landade på 85 326. 
Det är 418 invånare fler än vid årsskiftet, en ökning med 
hundra personer fler än  under första halvåret förra året. 
Befolkningen fortsätter att öka genom både födsel och 
inflyttning. Fortfarande uppvisar Kristianstads befolk-
ning – till skillnad från landet som helhet – ett överskott 
på kvinnosidan med 42 735 kvinnor mot 42 591 män, 
men de manliga invånarna var de som ökade mest med 
254 nya pojkar och män mot 164 nya flickor och kvinnor. 
Av kommunens drygt 85 000 invånare bor cirka 40 000 i 
centralorten.

HÅLLBAR TILLVÄXT
En fortsatt god och hållbar tillväxt inom kommunen är 
viktig för skatteunderlaget och den framtida välfärden. 
Inriktningen för kommunens insatser fram till 2020 anges 
i den strategiska färdplanen som bygger på kommunens 
vision för 2030 med ledorden Tillväxt, Tanke, Trivsel. 

Kommunens tillväxtarbete stärks genom samverkan 
med andra kommuner och organisationer, bland annat 
inom Skåne Nordost och inom Greater Copenhagen.

Arbetslösheten i kommunen har minskat något sedan 
årsskiftet och men stigit en aning i jämförelse med 
halvårsskiftet förra året. I juli var 1 765 kommuninvå-
nare öppet arbetslösa medan 2 085 deltog i åtgärdspro-
gram med aktivitetsstöd, vilket sammantaget innebär 
ett 50-tal fler arbetslösa än vid samma tid året innan.  
I den yngre åldersgruppen märks en liten förbättring. 
Av kommuninvånare mellan 18 och 24 år var i juli 5,6 
procent öppet arbetslösa medan 7,6 procent deltog i sys-
selsättningsprogram och åtgärder. I absoluta tal innebär 
det 607 unga arbetslösa, vilket är 55 färre än vid samma 
tidpunkt förra året. 

Arbetsförmedlingens senaste prognos för arbetsmark-
naden i Skåne visar en förväntad dämpning av efterfrå-
gan på arbetskraft. Under 2019 och 2020 väntas 17 500 
nya jobb tillkomma i länet och att arbetslösheten i Skåne 
antas ligga omkring 9 procent av arbetskraften. Länets 
största utmaning är den strukturella arbetslösheten som 
beror på att de arbetssökande inte har den kompetens 
och utbildning som arbetsgivarna efterfrågar

GOD FÖRETAGSAMHET
I Kristianstad, liksom i övriga Skåne, är det är de små 
företagen, med färre än 50 anställda, som utgör huvud-
delen av det privata näringslivet. Sedan 1990 har fyra 
av fem arbetstillfällen skapats i mindre företag. För den 
skånska arbetsmarknaden betyder det alltså mycket om 
fler små företag vill och kan växa och anställa.

Genom det kommunala samarbetsprojektet TÖS, 
som har fått 17 miljoner kronor i EU-medel, får företag 
stöd att växa och utvecklas ytterligare och att möta 

utmaningen med kompetensförsörjning. Kristianstads 
kommun leder TÖS-projektet, där omkring 100 företag 
med 1 500 anställda i tolv kommuner i östra Skåne får 
möjlighet att genomlysa och utveckla sina företag och att 
delta i skräddarsydda fortbildningar. Projektet är inne 
i sitt slutskede, men deltagande företag vill gärna se en 
fortsättning med nätverk och stöd, och fler företag har 
visat intresse av att ta del av metoderna. 

Kristianstad är av tradition en stark handelsstad, 
men som alla stadskärnor står centrumhandeln i dag 
inför samma problematik som andra städer. Den fysiska 
handeln utmanas alltmer av den digitala handeln. Verk-
samheter i centrum har försvunnit eller aviserat att de är 
på väg att försvinna, det finns ett flertal tomma butikslo-
kaler och en generell osäkerhet över vart centrum är på 
väg. Hösten 2018 öppnade också det nya handelsområdet 
C4 Shopping i Hammar. I förlängningen förväntas C4 
Shopping tillsammans med handelsområdet på Härlöv 
stärka Kristianstad som handelsort, men i nuläget påver-
kas centrumhandeln negativt.

När handelsvanorna förändras behöver stadskärnan 
också förändras. Därför ska ett treårigt centrumutveck-
lingsprojekt ”En levande stadskärna” drivas av kom-
munen med konsultstöd från WSP i syfte att skapa en 
gemensam vision och handlingsplan och att öka bredden 
i den mix av verksamheter och service som erbjuds.

Det tidigare utvecklingsprogrammet ”Attraktivare 
Kristianstad” inom samarbetsorganisationen Han-
delsstaden har haft sitt främsta fokus på att stärka 
kvällsekonomin genom att öka tryggheten och utveckla 
utbudet på kvällar och nätter. Det breda samarbetet med 
handlare, fastighetsägare, krögare, hotellägare, kommun 
och polis resulterade hösten 2018 i den internationella 
certifieringen Purple Flag.

FÖRBÄTTRAD INFRASTRUKTUR
En förbättrad infrastruktur är en viktig förutsättning 
för ett växande Kristianstad, och en väl fungerande kol-
lektivtrafik är en viktig faktor i ambitionen att minska 
utsläppen.

Utbyggnaden av E22 till motorväg fortsätter. Nu byggs 
etappen förbi Tollarp.

Trafiksituationen på Långebro har förbättrats genom 
bygget av en ny cirkulationsplats vid Härlövsängaleden.

Flyglinjen mellan Kristianstad Österlen Airport och 
Stockholm fungerar bra sedan flygbolaget BRA tog 
över flygningarna med en ny linje till Bromma. Antalet 
avgångar har ökat.

Bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart, med fler 
påbörjade och planlagda bostäder än på årtionden. I 
Hammar och längs kusten har flera stora bostadsprojekt 
kommit igång. Målsättningen med mer än 500 nya bostä-
der ser ut att kunna uppfyllas med god marginal.
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Medarbetare
Hälsa och arbetsmiljö
Kristianstads kommun är av uppfattningen att en god 
arbetsmiljö är en miljö som kännetecknas av arbetsgläd-
je och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara 
och utvecklas. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, 
bidrar till att verksamhetens mål uppnås, ökar kommu-
nens möjlighet att rekrytera, behålla och utveckla goda 
medarbetare. 

Andelen kvinnor var i stort sett oförändrat jämfört med 
2018, en minskning från 77,8 procent till 77,7 procent. 
Sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda ham-
nade på 98,8 procent (+ 0,1). Då heltid är grunden för alla 
tillsvidareanställningar kan detta antas vara en trolig 
nivå på sysselsättningsgraden. Den faktiska sysselsätt-
ningsgraden som tas fram genom att längre tjänstledig-
heter räknas bort, var oförändrad jämfört med förra året, 
90,8 procent. Den partiella ledigheten kopplad till heltid 
för alla minskade, samtidigt som ledighet för barn under 
8 år ökade.

64 procent av kommunens chefer var kvinnor, vilket var två 
procentenheter lägre jämfört med föregående år. Omsorgs-
förvaltningen hade högst andel kvinnor som var chef, 86 
procent (minskning 3 procentenheter). Av barn- och utbild-
ningsförvaltningens chefer var 60 procent kvinnor.

MEDARBETARENKÄT
Medarbetarenkät genomfördes under september månad 
2018 med nytt innehåll och upplägg. Enkäten hade ett 
nytt frågebatteri med en tydlig inriktning i förhållande 
till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Stort 
fokus har lagts på återkoppling och analys av resultat 
samt prioritering av utvecklingsområden. Arbetet med 
handlingsplaner, åtgärder och insatser pågår.

FRISKTAL
Frisktalet anger andelen av de tillsvidareanställda som 
varit sjuka fem dagar eller mindre under årets första 
halvår. Frisktalet totalt ökade med över två procenten-
heter jämfört med första halvåret föregående år. Samt-
liga större förvaltningar ökade frisktalet. Både kvinnor-
nas (+ 3,1) och männens (+ 1,2) frisktal ökade. 

SJUKFRÅNVARO
Målsättningen för sjukfrånvaron är minskning med två 
sjukdagar per medarbetare och år.

Sjukfrånvaron minskade med 0,8 kalenderdagar under 
årets första sex månader. Minskningen från föregående 
år håller i sig då sjukfrånvaron minskade med över en 
och en halv dag för helåret 2018, från att ha ökat de 
senaste åren. Sjukskrivningar över 90 dagar stod för 
minskningen även första halvåret 2019. 

Kalenderdagar per tillsvidareanställd under första halvåret, med hänsyn 
tagen till omfattning, men inte till sysselsättningsgrad.

De korta sjukskrivningarna under 14 dagar minskade 
något samtidigt som sjukfrånvaron mellan 15 och 90 
dagar ökade något. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade 
med en kalenderdag och männen hade en minskning 
på 0,1 kalenderdag. Omsorgsförvaltningen minskade 
sjukfrånvaron med 0,2 kalenderdagar från att ha mins-
kat med en och en halv dag under första halvåret 2018. 
Barn- och utbildningsförvaltningen minskade med en 
kalenderdag och arbete och välfärdsförvaltningen med 
nära två kalenderdagar.

Åtgärder och insatser som påbörjades föregående år 
i verksamheterna med fokus på friskare arbetsplatser, 
fortsätter även innevarande år.

OBLIGATORISK SJUKREDOVISNING
Uppgifterna till den obligatoriska sjukredovisningen 
baseras på bredare urval än kommunens eget underlag 
för sjukfrånvarostatistik.
Den obligatoriska sjukredovisningen visar på samma 
utveckling som kommunens uppgifter, där den totala 
sjukfrånvaron minskade. Sjukfrånvaron över 60 dagar 
som ökat tidigare år, minskade för andra året i rad. Män-
nen som ökade sjukfrånvaron 2018 minskade 2019. För 
yngre medarbetare under 29 år var sjukfrånvaron oför-
ändrad under första delen av 2019, från att ha ökat 2018.

Obligatorisk sjukredovisning 2019 2018

Total sjukfrånvaro* 6,9 % 7,3 %

      – varav långtidssjukfrånvaro** 51,2 % 52,9 %

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,7 % 8,1 %

Sjukfrånvaro för män 4,6 % 4,8 %

Sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år eller yngre 6,3 % 6,3 %

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 – 49 år 6,4 % 7,1 %

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre 7,7 % 7,9 %

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga 
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.

Sjukfrånvaro första halvåretKalenderdagar
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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 tidsbegränsade timavlönade och för mertid baseras uppgiften på 
arbetade timmar/850 (en heltidsanställd arbetar ca 1 700 timmar på ett år).

Tillsvidareanställda
Under årets första halvår ökade volymen tillsvidarean-
ställda i kommunen med 70 årsarbeten och hamnade på 
6 814 årsarbeten totalt. Volymen fortsatte att öka för 
sjätte året i rad, men i betydligt mindre omfattning än 
tidigare.

Barn- och utbildningsförvaltningen ökade tillsvidarean-
ställningarna för femte året i rad, men mindre än föregå-
ende år. 

Omsorgsförvaltningen minskade från att ha ökat de fyra 
föregående åren.

Tidsbegränsade anställningar med månadslön
De tidsbegränsade anställningarna med månadslön 
minskade under första halvåret 2018 från att ha ökat fem 
år i rad. Antalet årsarbeten minskade med 36 till en total 
volym på 683 årsarbeten.

Vikariaten stod för nästan hälften av de tidsbegränsade 
anställningarna med månadslön.

Omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvalt-
ningen minskade båda de tidsbegränsade anställning-
arna med månadslön. 

Tidsbegränsade anställningar med timlön
Volymen årsarbeten för timavlönade ökade från att ha 
minskat de tre föregående åren. Timavlönade mätt i 
årsarbeten ökade med 117 årsarbeten och hamnade på 
286 årsarbeten. Antalet medarbetare som arbetade med 
timlön ökade med 788 personer.

Omsorgsförvaltningen stod för mer än hälften av 
ökningen under 2019. Omsorgsförvaltningen har mins-
kat tidigare år. Barn- och utbildningsförvaltningen ökade 
volymen timavlönade från att ha minskat tre år i rad.

Fyllnadstjänstgöring och övertid
Fyllnadstjänstgöringen hamnade på 42 årsarbeten, vilket 
var en ökning med 3 årsarbeten jämfört med 2018. Fyll-
nadstjänstgöringen ökade under året från att ha minskat 
2018 och tillfälligt ha ökat 2017. Trots ökningen har 
fyllnadstjänstgöringen halverats sedan 2009 då värdet 
var 87 årsarbeten. 

Övertiden minskade för andra året i rad, nu till 31 årsar-
beten (- 1) och utgör en liten del av totala resursinsatsen. 
Övertiden har varit mellan 20 och 30 årsarbeten under 
en lång period. Antalet medarbetare som arbetade över-
tid har ökat.

Årsarbeten vid halvårsskiftetAntal
årsarbeten

Tillsvidare
Tidsbegr/Timavlönad
Mertid

2 963 3 049
2 552 2 533
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Ekonomi
Resultat och kapacitet
DELÅRSRESULTAT
I det följande kommenteras Kristianstads kommuns 
resultat- och balansräkning efter andra tertialet 2019. 

Resultatet för perioden uppgår till +135,3 mkr. För 
motsvarande period 2018 redovisades ett överskott på 
+147,8 mkr.  

Verksamhetens nettokostnader uppgick till 3 264,2 
mkr (3 137,1 mkr). I beloppet ingår periodens avskriv-
ningar, periodens förändring av pensionsskuld, försälj-
ningsintäkter för exploateringsverksamheten och övriga 
försäljningar av mark och byggnader.

I förhållande till föregående års periodbokslut har 
verksamhetens nettokostnader ökat med ca 127,1 mkr 
eller 4,1 procent (ca 190,8 mkr eller 6,5 procent under 
2018). Under samma period har skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag ökat med ca 120,8 mkr eller 3,7 procent 
(ca 114,3 mkr eller 3,6 procent under 2018). 

Budgetföljsamhet
En grundläggande förutsättning för en gynnsam 
utveckling av ekonomin är att verksamhets- och eko-
nomistyrningen är tydlig så att nämnder, styrelser och 
förvaltningar håller sina budgetar. Ett viktigt instrument 
för delgivning om verksamhetsutvecklingen är månads-
rapporteringen till kommunstyrelsen. Detta har gett 
goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin 
uppsiktsplikt. Nämnderna svarar själva för de periodi-
seringsposter som beräknas, liksom de prognoser som 
lämnas. Delårsresultatet visar att budgetföljsamheten 
totalt sett är god (förbrukningen uppgår till 64,6 procent 
av årsbudgeten), men nämndernas prognoser indikerar 
sammantaget en något högre kostnadsnivå de sista fyra 
månaderna av året. Årets delårsresultat är något lägre än 
föregående år. 

Pensioner
Pensionsutgifterna samt avsättningar till avgiftsbestämd 
och förmånsbestämd ålderspension uppgår till 227,5 mkr 
(208,7 mkr) sedan årsskiftet. Äldre förmåner redovisas 
som ansvarsförbindelse. Prognosen bygger på KPAs 
beräkning från augusti månad och avviker kraftigt från 
budget (-19,8 mkr). Vid en jämförelse med budget och 
med motsvarande prognos för 2018 så är det framför allt 
kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen 
som har ökat, men även kostnaderna för den avgiftsbe-
stämda ålderspensionen. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
beräknas uppgå till 3 380,0 mkr (3 259,2 mkr) för 
perioden. Prognosen bygger på SKLs senaste uppgifter 
från augusti månad. Budgeten för skatteintäkter bygger 

på den skatteunderlagsprognos SKL lämnade i februari 
månad. Augustiprognosen innebär ett bättre utfall än 
budgeterat med +15,2 mkr, varav större delen avser för-
bättrad slutavräkning för 2019.

Investeringar
Investeringarna uppgick under perioden till 622,0 mkr 
(554,8 mkr), varav 517,9 mkr (465,7 mkr) utgjordes av 
skattefinansierade investeringar. Investeringsutfallet 
motsvarar 51 procent (51 procent) av årsbudgeten. Den 
främsta orsaken till den låga genomförandegraden är 
tidsförskjutningar av VA-investeringar och skolprojekt 
samt även lägre totalkostnad än budget för några skol-
projekt. Dessutom bokförs inte investeringar kopplade 
till exploateringar in i investeringsredovisningen förrän 
i samband med årsbokslutet. Totalt uppgår budgeterad 
investeringsvolym till 1 230,8 mkr (1 090,6 mkr).

 
HELÅRSPROGNOS
Driftprognos
De av nämnder och styrelser inlämnade driftprogno-
serna för 2019, tillsammans med bedömningar avseende 
finansförvaltningen, indikerar att årets resultat kan 
komma att uppgå till +32,8 mkr, vilket är +7,1 mkr högre 
än budgeterat resultat.

Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse i prog-
nosen för helåret 2019 uppgår till -13,5 mkr. Barn- och 
utbildningsnämnden prognostiserar en negativ avvi-
kelse på -6,6 mkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på 
högre barn- och elevvolymer än budgeterat. Arbete 
och välfärdsnämnden beräknar en avvikelse på -6,0 
mkr främst beroende på ökade kostnader för utbetal-
ning av försörjningsstöd och ökade kostnader för våld 
i nära relationer. Tekniska nämnden prognostiserar en 
avvikelse för VA-verksamheten på -2,0 mkr och för den 
skattefinansierade driften en avvikelse på -0,3 mkr. Det 
beräknade underskottet för VA-verksamheten förklaras 
bland annat av höga kostnader för ett gammalt lednings-
nät och kemikalier. Kommunstyrelsen och förvaltningen 
kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott i 
driftbudgeten på +1,0 mkr. Kommunfullmäktige beräk-
nar en avvikelse på +0,3 mkr till följd av lägre tryck-
kostnader i samband med övergång till digitala kallelser. 
Överförmyndarnämndens prognostiserade avvikelse 
på +0,1 mkr beror främst på lägre arvodeskostnader för 
gode män. Övriga nämnder och verksamheter prognosti-
serar ingen avvikelse från budget.

Totalt avviker finansposterna med +20,6 mkr. Skatte-
intäkterna beräknas blir +15,2 mkr högre än budgeterat. 
Lägre arbetsgivaravgifter för äldre bidrar med +2,2 mkr 
och av anslaget för senare fördelning bedöms +10,0 mkr 
finnas kvar vid årets slut. Fortsatt lågt ränteläge ger 
en positiv avvikelse med +11,8 mkr för de finansiella 
kostnaderna och de finansiella intäkterna beräknas bli 
+1,2 mkr högre än budgeterat. För pensionskostnaderna 
prognostiseras en stor negativ avvikelse på -19,8 mkr.
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Investeringsprognos
Årets budgeterade investeringsvolym uppgår till 1 230,8 
mkr. Prognosen för helåret är 1 120,0 mkr (avvikelse 
+110,8 mkr). Avvikelsen beror främst på tidsförskjut-
ningar av VA-investeringar och skolprojekt samt även 
lägre totalkostnad än budget för några skolprojekt. För-
seningarna avser bland annat ombyggnadsprojektet på 
Centrala reningsverket och projektet för nytt vattenverk 
i Gärds Köpinge. 

BALANSKRAVSUTREDNING, PROGNOS

Risk och kontroll
Likvida medel
Kommunens likvida medel uppgick till 22,7 mkr (122,1 
mkr) vid utgången av augusti månad 2019. Medellikvidi-
teten från årsskiftet har varit 41,4 mkr (69,9 mkr). 

Låneskuld
Låneskulden till banker och kreditinstitut uppgår till 
1 992,0 mkr, inklusive en nettoupplåning med 336,0 
mkr sedan årsskiftet. Ytterligare upplåning och därmed 
förstärkning av likviditeten kan bli aktuell under hösten 
med tanke på det investeringsbehov som föreligger. Rän-
teläget är dessutom lågt för närvarande, vilket innebär 
en möjlighet att anskaffa kapital till ett gynnsamt pris. 
 
Kassalikviditet
Kassalikviditeten uppgick den siste augusti till 42 pro-
cent (48 procent vid årets början). Anledningen till att 
kassalikviditeten minskar är att kommunen befinner sig 
i en expansiv fas med stora investeringar vilka finansie-
ras såväl med eget kassaflöde som med extern upplåning. 
Likviditetsnivån bedöms trots nedgången vara tillfreds-
ställande mot bakgrund av att ungefär en femtedel av 
kommunens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöne-
skuld som inte kommer att omsättas det närmaste året.

Soliditet
Soliditeten uppgår till ca 52 procent (2018-12-31: 52 pro-
cent). De långfristiga skulderna har ökat, men samtidigt 
har de kortfristiga skulderna minskat i stor omfattning. 
Om pensionsskulden inräknas uppgår soliditeten till ca 
33 procent (32 procent).

Pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 redovi-
sas som ansvarsförbindelse i bokslutet. Denna del av 
pensionsförpliktelsen infrias under kommande 40 år i 
samband med att pensionsfallen aktualiseras. Ansvars-
förbindelsen, inklusive löneskatt, per 2019-08-31 uppgår 
till 1 438,8 mkr (2018-12-31: 1 459,9 mkr).

Borgensåtaganden
Borgensåtaganden till de kommunala bolagen har under 
perioden ökat med 82,6 mkr, huvudsakligen på grund av 
ökad upplåning till AB Kristianstadsbyggen, och upp-
går för närvarande till 4 632,9 mkr. Därutöver kvarstår 
gamla borgensåtaganden till egna hem, bostadsrättsför-
eningar och övriga föreningar på ca 46,4 mkr.

Uppföljning av målsättningar
Kommunens målsättning är ekonomisk kontroll under 
verksamhetsåret och ekonomisk kontroll över tiden. Det 
är ytterst viktigt att ha kontroll på ekonomin såväl ur ett 
kortsiktigt som ur ett långsiktigt perspektiv.

För att bedöma om ekonomisk kontroll under 
verksamhetsåret kan infrias sker uppföljning mot tre 
angivna indikatorer: 
*   Nämndernas budgetföljsamhet
*   Avvikelse mot budgeterat årets resultat
*   Avvikelse mot totalkalkyl för under året slutredovi-

sade investeringsprojekt över 20 mkr.
Nämndernas sammanlagda prognosbudgetavvikelse för 
helåret 2019 väntas uppgå till -13,5 mkr, vilket ger röd 
indikator. Barn- och utbildningsnämnden prognostise-
rar en avvikelse på -6,6 mkr och arbete och välfärds-
nämnden beräknar en avvikelse på -6,0 mkr. Tekniska 
nämnden prognostiserar en avvikelse för VA-verksam-
heten på -2,0 mkr och för den skattefinansierade delen 
en avvikelse på -0,3 mkr. Kommunstyrelsen och förvalt-
ningen kommunledningskontoret prognostiserar ett 
överskott i driftbudgeten på +1,0 mkr. Kommunfullmäk-
tige beräknar en avvikelse på +0,3 mkr och överförmyn-
darnämnden en avvikelse på +0,1 mkr. Övriga nämnder 
och verksamheter prognostiserar ingen avvikelse från 
budget.

Den nu föreliggande bedömningen av helårsresulta-
tet innebär att den ekonomiska målsättningen för 2019 
uppnås. Prognos för indikatorvärdet för avvikelse mot 
budgeterat årsresultat, +7,1 mkr, gör indikatorn grön.

Indikatorn ”avvikelse mot totalkalkyl för under året 
slutredovisade investeringsprojekt över 20 mkr” följs 
upp först i samband med helårsbokslutet.

För att bedöma om ekonomisk kontroll över tiden 
kan infrias sker uppföljning mot två angivna indikatorer:
* Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och 

generella statsbidrag över en rullande 5-årsperiod
* Självfinansiering av investeringarna över en rullande 

5-årsperiod
Det budgeterade driftresultatet för 2019 (+25,7 mkr) 
innebär att årsresultatet beräknades uppgå till 0,5 pro-
cent av skatteintäkter och statsbidrag. Det prognostise-
rade årsresultatet +32,8 mkr ger ett värde på 0,6 procent. 
Det långsiktiga målet över en rullande femårsperiod är 
1,0 procent. En sammanräkning för åren 2015-2019 ger 
värdet 1,65 procent (1,73 procent) och gör därför indika-
torn grön.

Självfinansieringsgraden över en rullande femårs-
period 2015-2019 blev 46,69 procent (53,6 procent). Indi-
katorn blir gul.

Balanskravsutredning, prognos, mkr 2019

= Årets resultat enligt resultaträkningen (prognos) +32,8

– reducering av samtliga realisationsvinster -0,6

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar +32,2

= Balanskravsresultat +32,2
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Kommunkoncernen

En väsentlig del av Kristianstads kommuns verksamhet 
bedrivs i andra former än via kommunala nämnder och 
förvaltningar.

För att ge en helhetsbild av kommunens verksamhet och 
engagemang oavsett juridisk form redovisas under detta 
avsnitt uppgifter och information om kommunens sam-
lade verksamhet.

Ovan visas en översikt över kommunens samlade 
verksamhet. Kristianstads kommunföretag (KKF) är 
moderbolag i en så kallad äkta bolagskoncern, där de 
helägda dotterbolagen ingår. KKF äger även 91 procent 
av aktierna i Kristianstad Airport AB. Övriga bolag är 
delägda och andelarna ägs direkt av kommunen. Kom-
munala uppdragsföretag är dels företag där kommunens 
ägarandel understiger 20 procent, dels företag där verk-
samheten drivs på entreprenad.

Kristianstads Kommun-
företag AB, KKF 

100 %

AB Kristianstadsbyggen 100 %

- AB Allön 100 %

- Specialfastigheter 
  i Kristianstad AB, SIKAB 

100 %

- C4 KabelTV AB 100 %

- C4 Parkerings AB 100 %

C4 Energi AB 100 %

- C4 Elnät AB 100 %

- Kristianstads Biogas AB 100 %

Renhållningen Kristianstad 100 %

Kristianstads 
Industribyggnads AB, KIAB 

100 %

Kristianstad Airport AB 91 %

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

40 % 
+40 %

Åhus Hamn & Stuveri AB 
Lindéns FNE AB

54 % 
100%

Kommunfullmäktige

- Valberedningen

- Revisionen

Kommunstyrelsen

Överförmyndarnämnden

Räddningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden

Omsorgsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden

Tekniska nämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Valnämnden

Gemensamma nämnder

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

IT-nämnd Skåne Nordost

Nämnd för fastighets- och 
arbetsplatsanknutna tjänster

Kommuninvest Ekonomisk 
Förening 

1,6 %

Kommunassurans Syd AB 6,6 %

Handelsstaden 
Kristianstad AB*    

* Indirekt ägande via ideell förening                

Skolmåltidsverksamhet: 
ISS Facility Services, Region Skåne

Elevtransporter: 
Kristianstads Taxi, Telepass

Matdistribution/transporter: 
Telepass

Boendeplatser äldreomsorg/LSS: 
Stiftelsen Lindåsa, Axeltorp AB, 
Förenade Care, Cura, Resurscenter 
Mo Gård, Partnergruppen Svenska 
AB, Aleris Omsorg AB

Hemtjänst, “Fritt val”: 
Nya Hemtjänsten Syd AB,  
HS Service & Support AB,  
Alternativ hemtjänst

Externa HVB-placeringar: 
VoB Syd AB, Baggium Vård o 
Behandling AB, Vindrosen Stiftelse

Sotning och brandskyddskontroll: 
Kristianstads Sotnings AB

Drift av fritidsgårdar: 
Kristianstads Fritidsgårdsforum

* Uppgifterna är från 2018-12-31

Kommunala entreprenader*
Samägda företag  

utan betydande inflytande
Kommunens koncernföretag 

(minst 20 % röstinnehav)
Kommunens nämnder

Kommunkoncernen

Kommunens samlade verksamhet

Kommunala uppdragsföretag
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Resultat
Tabellen visar resultat efter finansnetto för kommun-
koncernens bolag, m.fl. Uppställningen ska inte uppfattas 
som en förenklad konsolidering, eftersom interna trans-
aktioner inte är eliminerade.

 Resultat efter finansnetto (mkr) Bokslut 31 
aug 2019

Bokslut 31 
aug 2018

Bokslut 
2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

Avvikelse progn 
- budg 2019

Helägda bolag       

Kristianstads Kommunföretag AB  -9,8 7,6 -17,7 -16,5 +1,1

AB Kristianstadsbyggen  57,2 49,9 24,0 30,2 +6,2

C4 Energi AB (koncernen)  88,5 110,5 107,0 105,4 -1,6

Renhållningen Kristianstad  -1,5 0,0 -10,5 -10,2 +0,3

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

Delägda bolag       

Kristianstad Österlen Airport  -3,5 -0,5 -1,5 -1,5 0,0

Åhus Hamn & Stuveri AB  4,2 4,0 6,3 5,5 +0,8

Krinova AB  0,5 0,2 0,0 0,7 +0,7

Gemensamma nämnder       

Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster  0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd  2,3 2,0 0,0 -0,4 -0,4

AVSTÄMNING AV AVKASTNINGSKRAV
Vissa bolag omfattas av avkastningskrav i ägardirekti-
ven.

För AB Kristianstadsbyggen uppfyller prognosen för 
2018 avkastningskravet enligt gällande ägardirektiv.

Prognosen för C4 Energi indikerar att kravet på åtta pro-
cents avkastning på sysselsatt kapital uppfylls, liksom 
kravet på en soliditet uppgående till minst 30 procent. 

Bolagen som ingår i kommunkoncernen upprättar sina 
delårsrapporter efter andra tertialet.

För Renhållningen Kristianstad är det idag hämtning av 
producentansvarsmaterial som är konkurrensutsatt i 
bolagets verksamhet. Den verksamheten prognostiserar 
att redovisa ett negativt resultat för 2019, vilket gör att 
bolaget inte beräknar uppnå avkastningskravet på en 
nettomarginal motsvarande fem procent.
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Verksamhetsberättelser
I detta avsnitt beskrivs bolagens verksamhet och ekonomi 
under perioden januari till augusti 2019.

KRISTIANSTADS KOMMUNFÖRETAG AB
Ackumulerad värdeöverföring i form av utdelning från 
C4 Energi AB uppgår till 60 mkr. Medlen kan överföras till 
Kristianstads kommun efter beslut på årsstämman i KKF.

Resultatet efter finansiella poster är negativt eftersom 
koncernbidrag redovisas som en bokslutsdisposition. Preli-
minära koncernbidrag uppgår till 23,0 mkr och utgör 5 mkr 
mer än under föregående år.   

Till följd av fortsatt lågt ränteläge samt omplacering av 
lån till bättre villkor förväntas räntekostnaderna bli ca 0,9 
mkr lägre än budgeterat.

Den totala nettolåneskulden uppgår till 708,3 mkr. 
Genomsnittlig ränta på skuldportföljen inkluderat lån och 
derivat uppgår till 1,03 procent. Riktlinjer och krav enligt 
finanspolicyn uppfylls. Andelen kort räntebindning i låne-
portföljen (förfall inom 1 år) behöver begränsas till max 50 
procent. Nivån är 54 procent. 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 
0,70 procent.

AB KRISTIANSTADSBYGGEN
God uthyrning, låga räntekostnader och ett gott arbete av 
personalen har inneburit ett bra resultat. Bolaget har under 
året färdigställt bland annat 22 bostäder i Yngsjö,  37 bostä-
der i kv Hästen och 16 bostäder i kv Orren. Totalt är det 200 
bostäder i produktion. Bolagets ambition är att starta upp 
200 bostäder per år de kommande åren. 

Bolaget arbetar aktivt med förnyelsebar energi. Bolaget 
ska vara fossilfria avseende uppvärmning och fordon senast 
2020. Om möjligt ska solceller installeras i all nyproduktion. 

Bolaget arbetar aktivt med bosociala insatser. Under året 
har bolaget bland annat anordnat Österängsfestivalen och 
Kulturdagen med musik, mat och aktiviteter, vilka har varit 
uppskattade arrangemang med många besökare. 

Under våren har en omfattande kundundersökning 
genomförts. Alla hyresgäster har getts möjlighet att besvara 
undersökningen. Resultatet  av undersökningen visar att 
hyresgästerna ger ABK ett mycket gott betyg.

Prognostiserat resultat är högre än budget, vilket beror 
på fortsatt god uthyrning. Det gynnsamma ränteläget påver-
kar resultatet positivt. Den milda inledningen av året har 
inneburit lägre uppvärmningskostnader.

 Satsningen på underhåll och reparationer fortsätter 
vilket innebär att prognostiserat utfall för året är högre än 
budget. Avskrivningarna ökar vilket beror på att projekt 
färdigställts och avskrivningar påbörjats.

C4 ENERGI AB
Fortsatta energieffektiviseringar förväntas inom alla 
kundsegment. Än så länge kompenseras detta intäktsbort-

fall av ökat byggande av fastigheter för boende och nyetable-
ringar av kommersiella verksamheter.

Elförsäljningen utvecklas positivt avseende antal elhan-
delskunder. Målet är att nå 15 000 elhandelskunder år 2022. 
För närvarande är antalet ca 7 400.  I elnätsverksamheten 
arbetas kontinuerligt med att öka leveranssäkerheten.

Elnät och fjärrvärme kommer framöver att gå över till 
mer effektbaserad debitering för att leva upp till bland annat 
EU-krav om att skapa fler incitament för energieffektivise-
ringar. El- och elcertifikatpriser förväntas sjunka jämfört 
med 2018.

Efterfrågan på fiber är fortsatt stor. C4 Elnät AB ansluter 
ca 3 000 nya kunder under 2019 och målet om att 95 procent 
av hushållen är anslutna/ska kunna ansluta sig beräknas nås 
redan under innevarande år.

Biogasverksamhetens resultat gynnas av ”Biogasstöd 
2018” som var ett engångsbidrag. Bolagets andel uppgick till 
10 mkr, varav 7,5 mkr avser 2019. Långsiktigheten i skat-
tebefrielse eller andra styrmedel saknas fortfarande. Den 
statliga utredningen kommer under hösten 2019 att arbeta 
fram ett förslag till framtidens biogasmarknad.

Klimatbokslut 2018 är framtaget och visar på ett fantas-
tiskt klimatavtryck. Om C4 Energi inte skulle existera skulle 
klimatbelastningen öka motsvarande 125 200 ton CO2e/år, 
vilket är i nivå med 2018.

Prognosen är framtagen i samband med delårsbokslutet 
per 2019-04-30. Prognosen avviker negativt från budgeten 
med -1,6 mkr. I prognosen som tas fram i samband med 
delårsbokslutet per 2019-08-31 kommer bolaget med all 
sannolikhet behöva ta höjd för nedskrivningar av anlägg-
ningstillgångar på i storleksordningen 30-40 mkr. Dessa var 
inte med i prognosen per 2019-04-30. Främsta orsaken är 
ökade osäkerheten om framtida intäkter och råvarukostna-
der. Historiskt sett har denna nedskrivningsprövning gjorts 
i samband med årsbokslutet.

RENHÅLLNINGEN KRISTIANSTAD
Bolaget har fortsatt mot målet ”Bäst i Sverige 2020” med 
huvudfokus på ett modernt och estetiskt tilltalande insam-
lingssystem i form av nya återvinningscentraler och fastig-
hetsnära insamling av förpackningar och tidningar (Fyr-
fack).

En översyn har under våren gjorts vid rad- och kedjehus 
avseende bland annat förpackningar och tidningar samt den 
fasta avgiften.

Arbetet med Returum, Kristianstads nya hållbarhetspark 
för återvinning och återbruk, fick fart när det första spad-
taget togs i augusti och byggnationen av den nya återvin-
ningscentralen sattes igång. Returum kommer att växa fram 
under flera år i tre etapper. Den nya återvinningscentralen 
invigs hösten 2020 och ska ersätta den befintliga i Snårarp. 
Därefter kommer en återbruksby och byggretur att byg-
gas och slutligen flyttar Renhållningens kontor, lager och 
verkstad dit.

I stort överensstämmer prognosen med budgeten för 
2019. Det som avviker är personalkostnaderna som är något 
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högre än vad som har budgeterats, samtidigt som de finan-
siella kostnaderna beräknas bli lägre. Nuvarande prognos 
ligger ca +0,3 mkr bättre än budget. 

KRISTIANSTADS INDUSTRIBYGGNADS AB
Samtliga fastigheter är i nuläget avyttrade och det finns där-
för 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 2019 består av bank/förvaltningsavgif-
ter, revisionsarvode och redovisningstjänster.

Bolaget är avregistrerat vad gäller moms och arbetsgi-
varavgifter hos Skatteverket. Registreringen i Bolagsverkets 
register kvarstår dock tillsvidare.

KRISTIANSTAD ÖSTERLEN AIRPORT
Prognosen för 2019 ligger i linje med budget. Utvecklingen 
av resandet med BRA har följt bolagets högt ställda förvänt-
ningar och prognosen för helår 2019 är 39 000 passagerare 
(2018: 28 900) 

Sjöfartsverkets räddningstjänst SAR är nu sedan ett år 
tillbaka etablerade på flygplatsen. Placeringen är tillfällig 
och tänkt att vara  ytterligare ca 2 år. Bolaget går för när-
varande in i en upphandling och  förhoppningen är att den 
slutar med att Sjöfartsverket fattar beslut om permanent 
bas i Kristianstad. 

Arbetet med att gå ifrån att vara hållplats till mötesplats 
fortgår och bolaget arrangerar ett antal föreläsningar på 
flygplatsen under våren, hösten och vintern. Dessutom kom-
mer succén från de senaste tre åren, Sveriges bästa närings-
livsdag, äga rum på flygplatsen den 16 september, med ca 
700 deltagare.

Under 2019 har kostnaderna varit något högre än budge-
terat. Intäkterna följer samma utveckling, vilket innebär att 
prognostiserat resultat är i nivå med budget.

Den viktigaste parametern för den framtida utvecklingen, 
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt i övrigt, är pas-
sagerarutvecklingen.

ÅHUS HAMN & STUVERI AB
Hamnbolaget har haft en ryckig start på 2019. Godsvolymer-
na över kaj har tyvärr inte ökat under det första halvåret, 
jämfört med samma period 2018. Några av kunderna på 
bulksidan har utvecklats mycket bra i rådande konjunktur, 
medan andra går bakåt. På containersidan ser bolaget en 
positiv trend, med en uppgång på godset med två procent, 
men en nedgång på totalt hanterade containers på åtta pro-
cent. Detta beror främst på att en stor kund har effektivise-
rat sin logistik och får med mer gods i varje container.

Åhus Hamn arbetar med flera förfrågningar från före-
tag 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.

Under våren har upphandling av en ny kran genomförts, 
med planerad leverans våren 2020. Bolaget håller i stort 
budget.

KRINOVA AB
Krinova AB:s verksamhetsområden Mötesplats (inkl. kon-
tor), Profilområde (mat/miljö/hälsa) och Innovationsarenan 
har haft en positiv utveckling. Innovationsarenan jobbar i 
nuläget med 218 aktiva projekt/företag.  Antalet hyresgäs-
ter är 107.

Krinova har en rekordstor projektomsättning och i juni 
beviljades bolaget tillsammans med partners, däribland 
Åhus Hamn, 18 mkr i ett treårigt projekt som ska bidra till 
en renare Östersjö.

Krinova uppmärksammades i början av sitt 20-åriga jubi-
leumsår med Region Skånes pris för ”Synnerliga insatser för 
Skånes utveckling 2018”.

Den årliga innovationstävlingen Food Hack som i mars 
arrangerade för femte året, fortsätter att öka i popularitet. 
Detta år arrangerades Food Hack tillsammans med Statliga 
Forskningsrådet Formas och tävlingen lockade 60 tävlande 
från 30 olika länder.

I samband med bolagsstämman valdes Pia Kinhult till ny 
styrelseordförande.

Krinova har fortsatt sin positiva trend uppåt. Ännu ett 
rekordår förväntas och det ligger väl inom de mål och för-
väntningar som styrelsen har definierat.

ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) samordnar hjälp-
medelsförsörjningen för 11 kommuner i Östra Skåne. Dessa 
kommuner har sedan 1 januari 2003 inrättat en gemensam 
nämnd, Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. Kristianstads 
kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden 
organiseras under omsorgsförvaltningen.

Sedan 2014 har HÖS verksamhet på två adresser, Kabel-
vägen 17 och 11. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har gett 
HÖS i uppdrag att utreda lokalerna i syfte att lokalisera all 
verksamhet på samma ställe. Detta ger en mer kostnadsef-
fektiv användning av HÖS resurser. 2018 togs beslut att HÖS 
kan ta över lokaler på Kabelvägen 17 när Funktionsstöd i 
Kristianstads kommun lämnar lokalerna. 

Ombyggnaden av lokalerna var klar i början av juni. 
Verksamheten har successivt flyttats och i början av juli 
lämnades lokalerna på Kabelvägen 11. Om- och tillbyggnad 
av lokalerna kommer att fortskrida under 2020.

Prognosen, vid tertial 1 uppföljning, visar ett helårsresul-
tat på -0,4 tkr. Det är två verksamheter som tenderar att gå 
med underskott: driftverksamhet (-0,3 tkr) och hemtrans-
port (-0,1 tkr). Den största orsaken är ökade personalkost-
nader bl.a. utökning av två tjänster inom driftverksamheten.  
För att minska personalkostnader inom hemtransport har 
det beslutats att från hösten bemanna verksamheten med 
3,5 årsarbetare istället för 4,0 som budgeterat.
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3. Räkenskaper

FORSAKAR
FÖLJ MED TILL FORSAKARS TROLSKA RAVIN. NJUT AV BOK-
SKOGEN, UTSIKTEN OCH VATTENFALLEN. DEN MAGISKA MILJÖN 
SÄTTER FANTASIN I RÖRELSE. VAD VAR DET DÄR? NÄCKEN,  
EN PYSSLING ELLER KANSKE SKOGSSNUVAN?
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RESULTATRÄKNING
Not Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse

31 aug 31 aug Progn-budg

Belopp i Mkr 2019 2018 2018 2019 2019 2019

Verksamhetens intäkter 1 1 014,8 988,0 1 489,9 2 049,1 2 345,4 296,3

Verksamhetens kostnader 2 -4 090,8 -3 955,4 -6 034,4 -6 856,4 -7 173,8 -317,4

Avskrivningar -188,1 -169,7 -279,1 -289,7 -289,7 0,0

Verksamhetens nettokostnader -3 264,2 -3 137,1 -4 823,5 -5 097,0 -5 118,1 -21,1

Skatteintäkter 3 2 513,8 2 432,0 3 646,7 3 753,5 3 768,8 15,3

Generella statsbidrag 4 866,2 827,2 1 255,0 1 299,4 1 299,3 -0,1

Verksamhetens resultat 115,8 122,1 78,2 -44,1 -50,0 -5,9

Finansiella intäkter 5 31,7 35,5 46,3 100,2 101,4 1,2

Finansiella kostnader 6 -12,2 -9,8 -15,4 -30,5 -18,6 11,8

Resultat efter finansiella poster 135,3 147,8 109,1 25,7 32,8 7,1

Extraordinära poster

Årets resultat 135,3 147,8 109,1 25,7 32,8 7,1

NÄMNDERNAS RESULTAT
Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse

31 aug 31 aug Progn-budg

Belopp i Mkr 2019 2018 2018 2019 2019 2019

KF, Revisionen, Valnämnden 7,6 5,6 11,0 12,2 11,9 0,3

Gemensamma nämnden -1,7 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden * 6,7 12,4 12,3 0,1

Kommunstyrelsen inkl. KLK ** 116,2 133,1 208,6 199,7 198,7 1,0

Räddningsnämnden * 43,5 42,3 62,0 65,5 65,5 0,0

Barn- och utbildningsnämnden 1 387,3 1 326,0 2 091,7 2 165,0 2 171,6 -6,6

Omsorgsnämnden 1 109,8 1 070,0 1 602,7 1 685,1 1 685,1 0,0

Arbete och välfärdsnämnden 289,3 288,4 471,6 471,2 477,2 -6,0

Tekniska nämnden exkl. VA 113,2 80,8 105,6 148,9 149,2 -0,3

Vatten och avlopp (VA) 3,0 6,7 2,6 0,0 2,0 -2,0

Kultur- och fritidsnämnden 152,0 140,4 215,2 225,7 225,7 0,0

Byggnadsnämnden 10,1 8,8 17,4 19,1 19,1 0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 6,3 5,1 10,9 12,5 12,5 0,0

TOTALT 3 243,3 3 106,3 4 799,4 5 017,5 5 031,0 -13,5

Redovisningsprinciper

Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning (t.o.m. 2018-12-31)  
och därefter från Lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Kommunen följer, med undantag enligt nedan, de rekommendationer som  kompletterar lagstiftningen  
vilka är utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Den nya lagen har ännu inte föranlett några ändringar i kommunens redovisningsprinciper jmf med 2018.

Kommunen redovisar tillsvidare intäker enligt RKR 18:1 och avvaktar ytterligare betänkanden kring RKR R2.

Kommunen gör en förenklad delårsrapport i enlighet med RKR R17 där valet av snabb tillgänglighet medför  
att sammanställd redovisning inte presenteras i räkenskaperna.

* Nya nämnder från 2019-01-01

** 2018 ingår överförmyndarkansliet
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BALANSRÄKNING
Not Bokslut Bokslut Bokslut

31 aug 31 aug

Belopp i Mkr 2019 2018 2018

Anläggningstillgångar 7 026,0 6 216,3 6 599,7

 - Immateriella 2,0 1,8 2,0

 - Materiella 5 937,1 5 206,9 5 510,7

   varav mark, byggnader o tekn. anl 5 534,3 4 842,4 5 110,1

   varav maskiner o inventarier 402,8 364,5 400,6

 - Finansiella 7 1 086,9 1 007,6 1 087,0

Omsättningstillgångar 598,7 617,8 766,8

 - Förråd 100,4 110,9 97,6

 - Kortfristiga fordringar 8 475,7 384,8 489,9

 - Kassa, bank 22,7 122,1 179,4

Summa tillgångar 7 624,7 6 834,1 7 366,5

Eget kapital 3 945,1 3 848,5 3 809,7

 - varav årets resultat 135,3 147,8 109,1

 - varav resultatutjämningsreserv 126,4 122,5 126,4

Avsättningar 88,7 82,2 85,1

 - varav pensioner 79,3 76,9 75,4

 - övriga avsättningar 9 9,5 5,3 9,7

Skulder 3 590,9 2 903,4 3 471,7

 - varav långfristiga 10 2 416,1 1 930,5 2 073,8

 - varav kortfristiga 11 1 174,9 972,9 1 397,8

Summa Eget kapital o skulder 7 624,7 6 834,1 7 366,5

Ansvarsförbindelser 6 118,2 6 043,7 6 081,6

 - varav pensionsförpliktelser 1 438,8 1 541,7 1 459,9

 - varav övriga ansvarsförbindelser 12 4 679,3 4 502,0 4 621,7

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 2019-06-30  
var medlemmar i Kommuninvest 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 Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kristianstads kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförpliktelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 457 518 224 647 kronor och totala tillgångar till 455 142 673 043 kronor. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 7 382 825 175  kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 7 377 958 777  
kronor.
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KASSAFLÖDESANALYS
Not Bokslut Bokslut Bokslut

31 aug 31 aug

Belopp i Mkr 2019 2018 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat 135,3 147,8 109,1

Justering för av- och nedskrivningar 188,1 169,7 279,1

Justering för gjorda avsättningar 3,6 -0,5 2,4

Justering för övr. ej likviditetspåverkande poster 13 6,8 -5,4 6,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 333,9 311,7 397,3

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 14,2 137,2 31,4

Ökning(-)/minskning(+) förråd/varulager -2,8 -7,4 6,0

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -223,0 -307,9 117,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 122,4 133,6 551,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -0,4

Investering i materiella anläggningstillgångar -622,0 -554,8 -982,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 14 0,6 5,8 7,6

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

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

Nettoförändring leasingtillgångar 0,0 0,0 -0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -621,3 -549,0 -975,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 396,0 200,0 400,0

Amortering av skuld -60,0 0,0 -60,0

Förändring av övriga långfristiga skulder 15 6,2 13,4 17,3

Förändring av leasingskuld 0,0 0,0 0,5

Ökning av långfristiga fordringar 16 0,0 0,0 -100,0

Minskning av långfristiga fordringar 17 0,1 0,1 20,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 342,2 213,5 278,5

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 18 0,0 0,0 0,7

PERIODENS KASSAFLÖDE -156,7 -201,9 -144,6

Likvida medel vid periodens början 179,4 324,0 324,0

Likvida medel vid periodens slut 22,7 122,1 179,4
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INVESTERINGSREDOVISNING PER NÄMND
Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse

31 aug 31 aug Progn-budg

Belopp i Mkr 2019 2018 2018 2019 2019 2019

Gemensamma nämnden 0,4 0,0 0,3 0,5 0,5 0,0

Kommunstyrelsen inkl. KLK 8,9 29,1 78,7 55,1 54,8 0,3

Räddningsnämnden 0,7 1,0 5,1 8,1 8,1 0,0

Barn- och utbildningsnämnden 21,1 11,0 19,6 43,2 43,2 0,0

Omsorgsnämnden 4,1 4,6 12,7 16,0 16,0 0,0

Arbete och välfärdsnämnden 1,1 0,5 0,7 1,3 1,3 0,0

Tekniska nämnden exkl. VA 479,2 414,2 699,3 828,3 778,3 50,0

Vatten och avlopp (VA) 104,0 89,1 155,4 266,0 206,0 60,0

Kultur- och fritidsnämnden 1,2 5,1 9,5 8,0 7,5 0,5

Byggnadsnämnden 0,0 0,1 1,2 1,2 1,2 0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,9 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0

Hjälpmedelscentrum 0,4 0,2 0,1 1,7 1,7 0,0

TOTALT 622,0 554,8 982,7 1230,8 1120,0 110,8

INVESTERINGSREDOVISNING TEKNISKA NÄMNDEN
Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse

31 aug 31 aug Progn-budg

Belopp i Mkr 2019 2018 2018 2019 2019 2019

Omsorgsfastigheter 13,7 3,3 6,3 21,1 24,6 -3,5

Barn- och skollokaler 349,7 310,1 488,9 638,5 580,5 58,0

Kultur- och fritidslokaler 15,1 19,8 21,9 5,5 3,5 2,0

Övriga fastigheter och inventarier 39,1 42,1 77,9 80,9 77,4 3,5

Gator, parker, parkering 61,7 38,8 104,3 82,3 92,3 -10,0

Vatten och avlopp (VA) 104,0 89,1 155,4 266,0 206,0 60,0

TOTALT 583,3 503,3 854,7 1094,3 984,3 110,0

Kommentarer:

Prognos är att 90 % av investeringsbudgeten kommer att förbrukas. För de skattefinansierade investeringarna har två fastighetsprojekt  
blivit lägre utgiftsmässigt än budgeterat och ett antal projekt omfördelats mellan åren. De skattefinansierade anläggningsprojekten  
kommer överskrida budget marginellt, eftersom takten i de samordnade gata/VA-investeringsprojekten ökats. 
För VA-verksamheten kommer årets investeringsmedel inte att användas fullt ut. Anledningen är främst omprioriteringar och tidsförskjutningar  
i det stora ombyggnationsprojektet på Centrala reningsverket och i projektet för nytt vattenverk i Gärds Köpinge.
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NOTER Bokslut Bokslut Bokslut Budget Prognos Avvikelse

31 aug 31 aug Progn-budg

Belopp i Mkr 2019 2018 2018 2019 2019 2019

Not 1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter 1 014,8 988,0 1 489,9 2 049,1 2 345,4 296,3

Varav jämförelsestörande poster:

Nettointäkt från exploateringsverksamheten 33,8 27,4 49,6 35,0 35,0 0,0

Not 2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader -4 090,8 -3 955,4 -6 034,4 -6 856,4 -7 173,8 -317,4

Varav jämförelsestörande poster:

Utrangering av värde för byggnader som har rivits/ska rivas -7,0 0,0 -14,1 0,0 0,0 0,0

Not 3 Skatteintäkter

Egna skatteintäkter 2 538,5 2 442,7 3 664,0 3 807,8 3 807,8 0,0

Slutavräkning föregående år 3,7 -10,8 -12,2 3,7 3,7

Delavräkning innevarande år -28,4 0,1 -5,1 -54,3 -42,7 11,6

Summa 2 513,8 2 432,0 3 646,7 3 753,5 3 768,8 15,3

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 624,8 600,7 901,1 937,2 937,2 0,0

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgift/bidrag kostnadsutjämning 22,7 20,3 30,4 34,0 34,0 0,0

Intäkt från fastighetsavgift 111,9 108,8 162,8 167,8 167,8 0,0

Generella bidrag från staten 25,5 42,0 77,7 38,2 38,2 0,0

Regleringsavgift/-bidrag 39,7 8,8 13,2 59,6 59,6 0,0

LSS-utjämning avgift/bidrag 41,7 46,6 69,8 62,6 62,5 -0,1

Summa 866,2 827,2 1 255,0 1 299,4 1 299,3 -0,1

Varav jämförelsestörande poster:

Statsbidrag för att stimulera ökat bostadsbyggande 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0

Not 5 Finansiella intäkter

Utdelningar obligationer/aktier 11,8 15,7 15,7 70,3 71,8 1,5

Räntor från likvida medel 0,0 0,1 0,6 0,2 0,2 0,0

Räntor från utlämnade lån till kommunala bolag 4,6 5,2 7,7 7,5 7,2 -0,3

Borgensavgifter 14,8 14,1 21,3 21,0 21,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,4 0,4 1,0 1,2 1,2 0,0

Summa 31,7 35,5 46,3 100,2 101,4 1,2

Not 6 Finansiella kostnader

Räntor på upplåning -9,6 -7,7 -11,7 -27,2 -15,4 11,8

Ränta på pensionsskuldsförändring -1,5 -0,9 -2,0 -1,6 -1,6 0,0

Övriga finansiella kostnader    -1,1 -1,1 -1,6 -1,6 -1,6 0,0

Summa -12,2 -9,8 -15,4 -30,5 -18,6 11,8

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper och andelar 434,8 434,8 434,8

Långfristiga fordringar 652,2 572,9 652,2

Summa 1 086,9 1 007,6 1 087,0

Not 8 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 71,1 66,1 97,4

Statsbidragsfordringar 149,3 121,5 138,8

Mervärdesskattefordringar 33,5 38,9 43,0

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 111,5 128,7 120,9

Övriga kortfristiga fordringar 110,2 29,6 89,8

Summa 475,7 384,8 489,9

Not 9 Övriga avsättningar

Avsättning för hyreskostnader gällande tomma lokaler, 
verksamheten ensamkommande barn

0,2 3,3 0,4

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

Avsättning för Torsebrobadet 7,0 0,0 7,0

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

Summa 9,5 5,3 9,7
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NOTER Bokslut Bokslut Bokslut

Belopp i Mkr 31 aug 2019 31 aug 2018 2018

Not 10 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 1 992,0 1 516,0 1 656,0

Förutbetalda anslutningsavgifter VA 167,2 152,2 157,6

Förutbetalda investeringsbidrag 228,6 233,4 231,9

Leasingskuld fordon 28,3 28,8 28,3

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

Summa 2 416,1 1 930,5 2 073,8

Not 11 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 199,5 212,7 355,4

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 515,4 483,8 564,1

Preliminärskatt och övriga löneavdrag 60,2 58,5 57,0

Övriga skulder till staten 75,7 117,3 124,0

Övriga kortfristiga skulder 324,1 100,6 297,348

Summa 1 174,9 972,9 1 397,8

Not 12 Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden

Kommunala bostadsbolag 3 159,0 2 986,4 3 061,4

Övriga kommunala bolag 1 473,9 1 445,2 1 488,9

Bostadsrättsföreningar 35,7 60,0 35,7

Förlustansvar för Egna Hem 0,2 0,4 0,2

Föreningar och organisationer 2,9 3,0 2,9

Övriga åtaganden 7,6 7,0 32,6

Summa 4 679,3 4 502,0 4 621,7

Not 13 Just för övr ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinst/förlust materiella anläggningstillgångar 6,8 -5,4 7,0

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

Summa 6,8 -5,4 7,0

Not 14 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Försäljningspris för materiella anläggningstillgångar 0,6 5,8 7,6

Summa 0,6 5,8 7,6

Not 15 Förändring av övriga långfristiga skulder

Förutbetalda anslutningsavgifter VA 9,6 9,6 15,0

Förutbetalda investeringsbidrag -3,4 3,8 2,3

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

Summa 6,2 13,4 17,3

Not 16 Ökning av långfristiga fordringar

Utlåning till koncernföretag 0,0 0,0 100,0

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

Summa 0,0 0,0 100,0

Not 17 Minskning av långfristiga fordringar

Amortering avseende lån till koncernföretag 0,0 0,0 20,7

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

Summa 0,1 0,1 20,7

Not 18 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Bet. till Trafikverket för medfinansiering av GC-vägar 0,0 0,0 0,7

Summa 0,0 0,0 0,7
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4. Verksamhetsberättelser

BALSBERGET
BOKSKOGAR, GROTTOR OCH VATTENRIKETS NÄST HÖGSTA 
PUNKT. BALSBERGET BJUDER PÅ MILSVIDA VYER OCH TAR DIG 
DJUPT IN I BERGET. PÅ VÅREN VÄLKOMNAR BOKSKOGEN MED 
NYUTSLAGEN GRÖNSKA. PÅ HÖSTEN DOFTAR DET AV NEDFALLNA 
LÖV OCH SVAMP.
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Måluppfyllelse

MEDBORGARE
Visionen ”Vi lyfter tillsammans” stakar riktningen för 
kommunkoncernens satsningar på väg mot 2030 med 
ledorden Tillväxt, Tanke och Trivsel. Arbete pågår på 
bred front för att konkretisera insatserna inom de stra-
tegiska målområdena Arbetsliv och attraktionskraft, 
Boendemiljöer och stadsutveckling, Friska ekosystem 
och Hälsa och delaktighet utifrån målen i Färdplan 2020.

Under våren genomfördes EU-valet, med ett ökat valdel-
tagande och en tydlig trend mot ökad förtidsröstning.

Insatser görs för att stärka ungdomars inflytande i den 
demokratiska processen. Ett ungdomsråd har påbörjat 
sitt arbete i kommunen.

UTVECKLING
Kommunledningskontoret ska bidra till en positiv 
utveckling av villkor och förutsättningar för boende, 
arbete, företagande, studier och besök i Kristianstads 
kommun. Förvaltningen svarar också för stöd och sam-
ordning i kommunövergripande projekt och samarbeten.

De senaste årens starka utveckling av bostadsbyggande 
håller i sig. Utbyggnaden av det nya bostadsområdet i 
Hammar fortlöper enligt tidsplanen. Detaljplanen för 
kvarteret Bajonetten, det gamla Tempotorget, har vun-
nit laga kraft och ett nytt bostadsområde med ca 200 
lägenheter, förskola och handelslokaler ska uppföras i 
området. I Åhus förbereds ännu ett stort bostadsområde 
vid glassfabriken i Transval med ca 300 bostäder.
Mindre bostadsprojekt är under planering och uppföran-
de på flera andra orter och områden. Kommunen förvän-
tas klara målet på 500-600 nya bostäder även i år.

Under våren har utmaningarna för handeln i centrum 
och utvecklingsåtgärder för stadskärnan varit i starkt 
fokus.

Miljö- och klimatfrågorna står högt på kommunens
dagordning. Kristianstad har i flera år legat bland de
50 bästa i Miljöaktuellts kommunrankning och hamnade
i år på plats 35.

Insatserna för att förbättra förutsättningarna för det 
lokala näringslivet ger resultat. I Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) jämförelse av näringslivsklimat 
har kundindex-värdet (NKI) för företagens kontakter 
ökat till 74, som är över riksgenomsnittet. Även betyget i 
Svenskt näringslivs undersökning ligger över riksgenom-
snittet, med 3,42 för andra året.

Kommunstyrelsen inkl. kommunledningskontoret

MEDARBETARE
För att effektivisera och frilägga resurser för minskad 
administration både för medarbetare och för verksam-
heter har arbetet med robotisering påbörjats. Ett antal 
processer inom lön och ekonomi har robotiserats och fler 
är planerade under året.

Sjukfrånvaron minskade med över två kalenderdagar. 
Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro minskade 
med över två kalenderdagar vardera. Den långa sjuk-
frånvaron över 90 dagar stod för största delen av minsk-
ningen.

Frisktalet ökade och även här ökade både kvinnorna och 
männen sina värden.

Sysselsättningsgraden totalt var oförändrad, medan 
männen ökade sin och kvinnorna minskade.
 
EKONOMI
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsen 
och kommunledningskontoret indikerar ett driftbudget-
överskott på ca 1,0 mkr. Personalvakanser är den mest 
bidragande orsaken till överskottet, vilket gör att några 
avdelningars/enheters befarade verksamhetsunderskott 
kan hanteras inom den totala driftbudgetramen.

Helårsprognosen för investeringsutfallet visar ett litet 
överskott. Det är främst enskilda vallutbyggnadsprojekt 
som påbörjats eller påbörjas senare än beräknat som 
balanseras mot två strategiska markförvärv.

En viktig faktor för kommunens samlade ekonomi är att 
upphandling av varor och tjänster sker på ett systema-
tiskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. En hög avtalstro-
het är avgörande för kommunens inköpsstyrning som i 
sin tur leder till besparingar i kommunens verksamheter.

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

199,7 116,2 58 198,7 +1,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

55,1 8,9 16 54,8 +0,3
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•
•

l	God jämlik 
hälsa och 
stärkt delak-
tighet

l	Bredbandsutveckling
l	Utveckling e-tjänster. 

Nyttjandegrad och antal.
l	Barnkonventionen
l	Integration

 » Vid halvårsskiftet hade 91,6 % (2018-12-31: 88,9 %) av hushållen möjlighet 
att ansluta sig till bredband >100Mbit/s. Verklig anslutningsgrad var 
72,3 % (2018-12-31: 63,7 %).

 » Antal e-tjänster vid halvårsskiftet: 135 (2018-12-31: 120).

 » KLK arbetar med att öka kunskapen om barnkonventionen bland 
tjänsteman och förtroendevalda samt öka delaktighet av barn och unga  
i kommunala beslut och processer som berör dem. 

 » Andel 2018 som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera: 43 % (2017: 30 %). Rikssnitt 2018: 45 % (2017: 36 %).

l	En rik natur 
och stärkta 
ekosystem-
tjänster

l	Statusbedömning reglerande 
ekosystemtjänster: restaurerande 
land- och vattenmiljöer, antal  
och areal 

l	Andel fossilfri energi till värme  
i koncernen

l	Andel fossilfri energi till fordon 
och transporter i koncernen

 » 10,5 ha nya våtmarker, 5 restaurerade landmiljöer (naturvårdsbränningar, 
återskapande av habitat och 11 km artrika vägkanter) samt 2 
rådgivningsinsatser.

 » Andel fossilfri energi till värme i koncernen 2018: 98,2 %. Det återstår att 
avveckla användningen av fossila bränslen i ett fåtal fastigheter. 

 » Andel fossilfri energi till fordon och transporter i koncernen 2018: 63,3 %. 
För att snabbare uppnå fossilfrihet skapar kommunen en samordnad 
fordonsorganisation. Även klimatavgift på fossila bränslen kan användas 
för åtgärder att minska fossilfria transporter.

l	Friska och 
nöjda medar-
betare med 
ett effektivt 
arbetssätt

l	Sjukfrånvaro KLK
l	Frisktal KLK
l	HME-enkät (nio frågor)
l	Robotisering. Antal införda  

processer och tidsvinster

 » Sjukfrånvaron minskade med över 2 dagar under första halvåret.
 » Frisktalet ökade jämfört med föregående år.
 » Ingen uppgift, mätning under hösten.
 » Det fanns fyra automatiserade processer vid halvårsskiftet 2019, med 

totalt beräknad tidsvinst på ca 800 arbetstimmar/år.

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning

l	Hållbar eko-
nomi och god 
hushållning

l	Driftbudgetföljsamhet KLK
l	Intern kontrollutveckling
l	Avtalstrohet leverantörsnivå  

kommunen

 » KLK prognostiserar ett överskott i driften för helår 2019 på ca +1 mkr.

 » Utvecklingsarbetet fortskrider och dialogen mellan kommunstyrelsen 
och nämnder/bolag förbättras succesivt. Definition och förtydligande av 
mognadsmodellen pågår.

 » Avtalstroheten låg på nivån 92,8 % första halvåret 2019, ett mycket bra 
värde. Den nya upphandlingspolicyn är beslutad och på plats. En process 
mot kategoristyrning är inledd.

MÅL INDIK ATOR KOMMENTAR

l	Långsiktigt 
hållbara 
boenden, 
ökat bostads-
byggande och 
pulserande 
stad

l	Antal markanvisningsavtal,  
kommunal bostadsmark 

l	Besökstal, naturum

 » Under året har inga markanvisningar gjorts. Under hösten kommer 
markanvisning att ske i Täppetområdet i Åhus (100 bostäder) och på 
Sommarlust till ABK (70 bostäder). 16 villatomter har hittills sålts i år.

 » Ganska goda besökstal första halvåret på naturum, 45 000 (halvår 2018: 
48 000).

l	En stark 
arbetsmark-
nad med väx-
ande företag

l	Sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen, 
Svenskt Näringsliv

l	Attraktionsindex
l	Tillgång till strategisk bostads- 

och verksamhetsmark
l	Gästnätter

 » Företagsklimatet 2019 fick betyget 3,43 (2018: 3,42) av 6 möjliga. 
Motsvarande siffror för Skåne är 3,48 och för riket 3,43.

 » Attraktionsindex har ökat något sedan senaste mätningen 2015, men 
Kristianstad har fortsatt en låg igenkänning. Ett strategiskt arbete är 
påbörjat.

 » På Ängamöllans verksamhetsområde har etableringar påbörjats. Ungefär 
hälften av området är sålt eller reserverat. I Åhus är det tredje området 
utbyggt och i princip allt är sålt eller reserverat. Övriga basorter innehåller 
planlagd verksamhetsmark. Det föreligger behov av att påbörja planering 
av nytt verksamhetsområde i både Kristianstad och Åhus. Totalt har 
kommunen 480 000 kvm industrimark kvar, varav 90 000 kvm är 
reserverat.

 » Gästnätterna för årets första fem månader visar på en svag ökning.
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Överförmyndarnämnden
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Måluppfyllelse

MEDBORGARE
Överförmyndarnämnden inrättades 1 januari 2019. 
Nämnden och dess överförmyndarkansli har som huvud-
uppgift att tillgodose huvudmannens intresse och utöva 
tillsyn över ställföreträdarna.

De utsedda ställföreträdarna måste utföra ett gott arbete 
utifrån hög service och rättssäkerhet och därmed är det 
väldigt viktigt att överförmyndarkansliet lägger stor vikt 
vid rekrytering och utbildning av dessa. Överförmyndar-
nämndens ställföreträdare måste ha goda förutsättning-
ar för att klara av sitt uppdrag. Rekryteringsprocessen 
och matchningen mellan ställföreträdare och huvudmän 
är viktiga delar i verksamheten och har belysts särskilt 
under våren.

Överförmyndarnämnden är ständigt i behov av fler ställ-
företrädare för att kunna hålla nere antalet ärenden per 
ställföreträdare. Här är målet satt till att inga ställföre-
trädare ska ha fler än tio ärenden. Samtliga tillsättningar 
föranleder dock en individuell bedömning kring lämplig-
heten av antalet ärenden.

UTVECKLING
Överförmyndarkansliet satsar under 2019 på att bli mer 
digital. Dels utifrån medborgarfokus, men även utifrån 
ett internt fokus att bli mer effektiv och hitta tidsvins-
ter i handläggningen. Under våren presenterades en ny 
digital lösning från leverantören av överförmyndarens 
verksamhetssystem, som kommer att utvärderas under 
hösten.

Under hösten fortsätter också arbetet med det som 
framkommit som delar till förbättring i den enkät som 
genomfördes våren 2019.

Tillgängligheten är en av de saker som kommer att för-
bättras. En ”användargrupp” kommer att tillsättas som 
referensgrupp i det fortsatta utvecklingsarbetet. I grup-
pen kommer finnas representanter för ställföreträdarna 
och personal från överförmyndarkansliet.

God samverkan mellan överförmyndarkansliet och 
andra externa verksamheter är viktiga delar i en effektiv 
handläggning. Därför arbetar kansliet under året med att 
stärka samarbeten med till exempel externa vårdenheter 
och andra berörda verksamheter inom kommunkoncer-
nen.

MEDARBETARE
Medarbetarna på överförmyndarkansliet tillhör kom-
munledningskontoret.

Under våren har ett stort fokusområde varit den fysiska 
arbetsmiljön, vilket resulterade i en flytt från Rådhus 
Skåne till nya lokaler på Östra kommunhuset. Platsbe-
hov och säkerhetsfrågan har varit de tyngsta skälen och 
under juni månad genomfördes flytten med gott resultat 
och nöjda medarbetare.
 
EKONOMI
Prognosen för överförmyndarnämnden och dess över-
förmyndarkansli är en liten positiv helårsavvikelse på ca 
+0,1 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 
årsinkomst och/eller tillgångar.

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

12,4 6,7 54 12,3 +0,1

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

0,0 0,0 0 0,0 0,0
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•

l	Nöjda huvudmän l	Korta tillsättningstider av nya 
ställföreträdare 

l	Snabba byten av ställföreträdare
l	Hög rättssäkerhet i verksamheten

 » Genomföra möte med externa samarbetspartners för att diskutera 
kortare ledtider.

 » Tagit fram nya rutiner för rekrytering av nya ställföreträdare som 
börjar gälla fr.o.m. 1 september.

 » Implementering av barnkonventionen och GDPR-säkring pågår.

l	Nöjda ställ-
företrädare

l	Korta granskningstider som med-
för snabbare utbetalningar 

l	Rekommendera andra att ta upp-
drag, enligt enkät

l	Tillgänglighet, enligt enkät

 » Översyn av granskningsrutinerna är genomförd och ingår även i 
årets intern kontroll.

 » Enkät genomförd där 78,3 % svarade att de kan tänka sig att 
rekommendera någon annan att ta uppdrag i Kristianstads kommun.

 » Under hösten kommer förslag på åtgärder för förbättrad 
tillgänglighet att presenteras. 

l	Hög rättssäkerhet l	Antal granskningar per medarbe-
tare 

l	Antal ärenden per handläggare
l	Antal ställföreträdare med mer än 

10 huvudmän

 » Tillgodose en tillräcklig bemanning. Rekrytering pågår (juli).

 » Rekrytering genomförd och grundbemanning uppnådd.

 » Genomgång av samtliga ställföreträdare med fler än 10 ärenden. 
Målet är att ingen ska ha fler än 10 ärenden.

l	Friska, engagerade, 
positiva och kom-
petenta medarbe-
tare som trivs och 
har arbetsglädje, 
för främjande 
utveckling och 
innovation i verk-
samheten

l	Sjukfrånvaro ÖFK 
l	Frisktal ÖFK 
l	Andel medarbetare med grundut-

bildning

 » Sjukfrånvaron har ökat under 2019.

 » Frisktalet har minskat under 2019.

 » Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har grundutbildning.

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning

l	Hög budgetrespekt l	Driftbudgetföljsamhet ÖFN  » Prognostiserar ett överskott i driften för helår 2019 på ca +0,1 mkr.

MÅL INDIK ATOR KOMMENTAR

l	Effektivt digitali-
serat arbetssätt för 
god service

l	Antal digitala akter (nya akter 
efter halvårsskiftet 2019) 

l	Antal e-tjänster

 » Det finns ännu inga digitala akter. Visning av ny modul gjordes under 
maj. Modulen kan komma att möjliggöra hantering av digitala akter.

 » En e-tjänst i drift; intresseanmälan. Fler planeras.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Måluppfyllelse

MEDBORGARE
Räddningstjänsten arbetar för att ge medborgarna 
säkerhet, trygghet och omtanke. Detta uppnås genom att 
medverka i olika forum, delta i och arrangera aktiviteter 
samt optimera och effektivisera egna organisationen på 
bästa möjliga sätt. 

2019 deltar räddningstjänsten i ABK:s Österängsfestival, 
Charlottesborgsfestivalen och Kulturdagen på Gamlegår-
den. Den nationella Krisberedskapsveckan genomförs 
med frivilliga försvarsorganisationer. Räddningstjänsten 
deltar i myndighetsgemensamma insatser med bland 
annat polis, och under året sker gruppmöten för gemen-
sam lägesbild varje vecka i brottsförebyggande syfte. 
Planering för årets säkerhetsmässa för kommunens
sjundeklassare pågår. Interna utbildningar avseende 
brand- samt hjärt- och lungräddning för kommunalt 
anställd personal genomförs i stor volym under året. 

Räddningstjänsten förmedlar praktiska tips kring med-
borgarens säkerhet via sin Facebooksida som startades 
2018. 

Operativ samverkan sker återkommande mellan rädd-
ningstjänsterna i Skåne Nordost vid större händelser. 
Ett exempel på lyckat samarbete var vid vårens stora 
skogsbrand i Hästveda.

UTVECKLING
Projektet ”Friska brandmän” pågår kontinuerligt. Ett 
anpassat utrymme för separering av kontaminerad och 
ren skyddsutrustning färdigställs under året.

För en effektivare larmhantering samt minskad sårbar-
het genomför förvaltningen en övergång till ett nationellt 
utlarmningssystem. Tjänsten levereras av SOS Alarm.

Larmcentralen utvecklar sina digitala tjänster som till-
handahållande av e-tillsyn via kamera som komplement 
till brukarens trygghetslarm. Även andra övervaknings-
tjänster planeras för kommunens olika byggnader.
 
En planeringsstrateg för krisberedskap anställs för att 
samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar 
inom kommunkoncernen. 

Räddningsnämnden

Det gemensamma Skåne Nordost-arbetet med inriktning 
mot gemensam larm- och ledningscentral samt en sam-
ordnad befälsstruktur fortskrider.

Samverkan sker med Skåne Nordost-kommunerna främst 
genom informationsutbyte och gemensamma övningar. 
Vårens samverkanmöte, i regi av Länsstyrelsen, gällande 
vattenförsörjning under torrperioder är ett exempel på 
detta.

MEDARBETARE
Krisledningsgrupper och annan personal deltar i utbild-
ning och övning bland annat kring ämnet pågående 
dödligt våld. I samarbete med Svenska kyrkan har den 
operativa personalen under våren fått djupare kunska-
per i hur människor reagerar i stressade situationer. 
Utbildningen avlastande samtal, som innebär samtal vid 
svåra insatser, kommer att slutföras under hösten.
 
I regi av Länsstyrelsen genomförs krisledningsövningar 
i länet med olika intervall. 2019 deltar kommunens sam-
ordningsstab i årets övning ”Flinta”. 

I Larmcentralen genomförs en kartläggning av arbets-
miljön som följs upp genom fördjupning med hjälp av 
videoklipp kopplat till arbetsmiljö och bemötande. 

EKONOMI
Driftsbudgeten beräknas vara i balans.

Åtta procent av investeringarna är levererade eller 
beställda. Resterande köps in under hösten. 

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

65,5 43,5 66 65,5 0,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

8,1 0,7 8 8,1 0,0
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l	God hälsa och hög  
arbetstillfredsställelse

l	Sjukfrånvaro
l	Frisktal

 » 5,8 sjukdagar per anställd (juli 2019). En ökning har 
skett jämfört med samma tidpunkt förgående år, men  
är inom ramen för förvaltningens mål.

 » 74,7 % (juli 2019). Fler antal personer har varit sjuka 
jämfört med förvaltningens mål.

l	Ökad delaktighet, ökat 
medskapande och 
ansvarstagande

l	Kunskap om förvaltningens olika  
uppdrag

l	Interna samverkanövningar

 » Arbetet är uppstartat och kommer fortsätta under 
hösten.

 » Interna samverkansövningar har genomförts i Åhus 
hamn och på Kristianstads Airport.

l	Nöjda och stolta medbor-
gare

l	Svarstider för brukare med trygghets-
larm

l	Svarstider för brand i byggnad

 » Svarstiderna är i genomsnitt 8 sek per larm.

 » Svarstiderna kommer att vara mellan 120-160 sekunder 
per larm, vilket är tillfredställande.

l	Ökad utbildningsnivå l	Skolklasser grundläggande brandkun-
skap till elever Åk 2, 5, 8

l	Utbildning allmän brandkunskap internt 
kommunen

 » Löpande utbildning enligt plan kommer att genomföras.

 » Betydligt större volym än prognostiserat, dock kommer 
utbildningarna ändå att genomföras.

l	Aktiva och trygga med-
borgare

l	Krisberedskapsveckan
l	Trygghetsriktade insatser i kommunen
l	Tillsyn garage och bostadsområden

 » Fyra informationstillfällen genomförda tillsammans 
med FFO (Frivilliga försvarsorganisationer), vilket är 
färre än önskat.

 » Sju tillfällen genomförda, vilket är enligt plan.

 » Planerad verksamhet är genomförd. Fortsatt planering 
ska ske för verksamheten 2020.

l	Information och service 
med hög tillgänglighet

l	I samband med garage- och områdes-
tillsyn information till boende om brand-
skydd i hemmet

l	Implementerad ny säkerhetspolicy samt 
tillhörande riktlinjer innefattande infor-
mationssäkerhet

 » Utvärdering visar att det har varit svårt att nå 
hyresgäster i samband med garagetillsynerna. 
Utvärdering ska göras om metoderna för information.

 » Är ett kommunstyrelseärende i augusti, vilket därmed 
prognostiseras vara genomfört under 2019.

l	Aktiva insatser för  
hållbar miljö

l	Riktlinje för webbmöten baserad på  
kommunens policy för resor och möten  
i tjänsten

 » Riktlinje kommer att vara framtagen.

MÅL INDIK ATOR KOMMENTAR

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning
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l	Växande Kristianstad l	Hantering av demografiska förändringar  » Frågan belyses i framtagande av riskinventering inför 
handlingsprogram och i handlingsprogrammet som är 
under utarbetande med antagande 2020.

l	God företagsamhet l	Myndighetsgemensamma brottsbekäm-
pande insatser för konkurrens på lika 
villkor

 » Två insatser genomförda och prognosen för året är att 
verksamhetens plan kommer hållas.

l	Förbättrad infrastruktur l	Befolkningsskyddet beaktas i plan-
processen

 » Rutinen ska tas fram i samarbete mellan ASOS och 
förebyggande avdelningen.

l	Ekonomisk kontroll 
under verksamhetsår

l	Avvikelse mot budgeterat resultat
l	Genomförandegrad av investeringarna

 » Det prognostiserade utfallet visar på budget i balans.

 » Räddningstjänsten planerar att nyttja samtliga 
investeringsmedel under året.

l	Ekonomisk kontroll över 
tiden

l	Separat redovisning över ersättning 
avseende arbete med civilt försvar  
och krisberedskap

 » Redovisning kommer att genomföras under 2019.
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Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen enligt uppdrag varierar beroende på 
områden. Det har inletts och genomförts olika breda 
utvecklingsarbeten för att förbättra elevernas kunskaps-
resultat. Omfattande insatser har skett även i syfte att 
underlätta framtida rekryteringar och minska ohälso-
talen. Det har planerats, påbörjats och avslutats flera 
byggprojekt och renoveringar av olika dignitet.

MEDBORGARE
Genomförda enkätundersökningar visar att vård-
nadshavare i förskolan och elever i grundskola och 
gymnasieskola fortsatt är generellt nöjda med verksam-
heterna. De upplever överlag trygghet med och i verk-
samheterna, även om svaren varierar för olika förskolor 
och skolor.

UTVECKLING
Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats ytter-
ligare, såväl på huvudmannanivå som på enhetsnivå. 
Enligt en preliminär bedömning ligger utbildningsresul-
tatet för Kristianstads kommun fortfarande under riks-
genomsnittet inom grundskolan och gymnasieskolan.

Ett antal viktiga insatser genomförs i syfte att öka mål-
uppfyllelsen.

Fyra grundskolor och en gymnasieskola är utsedda till 
Fokusskolor, vilket innebär att dessa skolor får ta del av 
särskilt riktade medel, men ges också ett särskilt över-
gripande 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 med tre förvaltningsövergripande insatser, 
nyanländas lärande, digitalisering och framgångsrik 
undervisning fortskrider. Insatser för att förstärka kom-
petensen inom elevhälsans område har genomförts.

MEDARBETARE
Den totala sjukfrånvaron har under det första halvåret 
minskat med ca en dag, störst minskning bland kvin-
norna.

Barn- och utbildningsnämnden

Det har skett en minskning inom alla tidsperioderna 
men i den långa sjukfrånvaron > 90 dagar återfinns den 
största minskningen. Under 2018 var den största minsk-
ningen av sjuktalen bland förskollärare och barnskötare. 
Under det första halvåret 2019 är det kategorierna kök- 
och måltid samt lokalvård som har den största minsk-
ningen med > 4 dagar/medarbetare.

Under första halvåret har frisktalet ökat hos både män 
och kvinnor, mest hos kvinnorna.

Beslut fattades om riktlinjer för verksamhetsutveckling 
inom förskolan.

EKONOMI
Prognos för augusti 2019 visar på ett mindre underskott i 
driftbudgeten. Det prognostiserade resultatet kan huvud-
sakligen hänföras till barn- och elevvolymerna, vilka är 
högre än budgeterat i samtliga verksamhetsformer utom 
fritidshem. Omfattningen på riktade statsbidrag ökar för 
varje år och motsvarar för närvarande drygt 180 mkr.

Nybyggnation av skolorna Lingenäs och Kulltorp slut-
fördes och båda skolorna öppnade till läsårsstarten. 
Nybyggnation av Sånnaskolan pågår och den kommer 
vara klar till sommaren 2020. Om- och tillbyggnad av 
Helgedalskolan, Slättängsskolan och Villaskolan har star-
tat. De två första konceptförskolorna Berga och Oxhagen 
står klara till hösten 2019 och arbete pågår med Arkels-
torp, Helgedal och Tvedegårds förskolor.

Om- och tillbyggnad kommer under hösten även starta 
med Fröknegårdskolan etapp 1 som innehåller kök, mat-
sal och klassrum och Hjärtebacke förskola som ersätter 
Gamlegårdskolan. Planeringsarbete pågår bland annat 
med ny skola i centrala Kristianstad, Österslöv-Fjäl-
kestad, Fröknegårdskolan etapp 2, Rönnowskolan och 
förskolorna Hammar, Paletten och Sommarlust.

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

2 165,0 1 387,3 64 2 171,6 -6,6

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

43,2 21,1 49 43,2 0,0
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l	Trygga barn och elever 
med lust och motivation

l		Nöjdhetsindex Förskola
l		Nöjdhetsindex Grundskola
l		Nöjdhetsindex Gymnasieskola

 » Förskoleenkäten VT19 visar på att majoriteten av 
vårdnadshavarna är nöjda. Medelvärdet ligger på 3,37 
på en skala mellan 1-4. Detta är samma resultat som 
året dessförinnan.

 » Inga större skillnader i resultat för åk 3-9. Dock ett 
något försämrat resultat i påståendefrågorna för andra 
mätningen i rad (från 3,32 till 3,30). Skalan är 1-4.

 » 87,2 % av eleverna håller med om påståendet att deras 
skola som helhet fungerar bra. Vid mätningen året 
dessförinnan låg resultatet på 85,3 %.

l	Kunskapsresultat l		Gymnasiebehörighet till yrkesprogram
l		Examen från högskoleförberedande  

program
l		Examen från yrkesprogram

 » Gymnasiebehörigheten till yrkesprogram har  
(efter lovskola) höjts sedan föregående år från 82 %  
till 83,2 %, inklusive lovskola.

 » Resultaten har minskat från 88,3 % till 83,2 %.

 » Resultaten har minskat från 85,7 % till 85,3 %.

l	Miljö- och hälso-
främjande skola

l		Andelen miljöcertifierade livsmedels-
inköp ska öka

 » Andelen miljöcertifierade inköp har ökat från 45 %  
till 48 % under våren 2019.

l	Kompetent, motiverad 
och resultatinriktad 
personal

l		Andel behöriga lärare i grundskolan  » Andelen är oförändrad och är fortfarande högre än 
riksgenomsnittet.

l	God hälsa och hög  
arbetstillfredsställelse

l		Frisktal
l		Sjukfrånvaro

 » Frisktalen har ökat för första halvåret.

 » * Sjuktalen har minskat från 10,0 dagar till 9,0 dagar 
per anställd för första halvåret.

l	Effektivt resurs-
utnyttjande

l	Kostnad per betygspoäng  » Fortfarande lägre kostnader jämfört med genomsnittet 
av landets kommuner.

l	Budget i balans l		Budgetavvikelse  » Mindre avvikelse, ca -0,5 %.

MÅL INDIK ATOR KOMMENTAR

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning
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Måluppfyllelse

MEDBORGARE
Kundens inflytande och upplevelser är en väsentlig 
faktor för verksamheten. Delaktighet i genomförande-
plan står i fokus. Utformning av genomförandeplanen ger 
inriktningen för hela utförandet av beslutade insatser. 
Allt fler enheter arbetar även med boenderåd eller andra 
metoder för att skapa delaktighet.

Förbättringsarbeten inom området måltider och måltids-
situation pågår på olika enheter inom hela verksamhe-
ten. För äldreomsorgen presenteras värden i ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen” under hösten.

Införandet av modellen IBIC (individens behov i centrum) 
sker enligt planering och sprids efter hand i hela verk-
samheten.

Den förebyggande verksamheten utvecklas enligt mål-
bild i styrkort.
 
Det mål som verksamheten inte klarar att uppnå bedöms 
vara målet om övergång till bilar med fossilfritt bränsle. 
Det är mycket osäkert om målet kan uppnås till utgången 
av 2020.

UTVECKLING
Ledarnas kompetens bedöms vara central för förvalt-
ningens utveckling och därför har en satsning gjorts för 
att möjliggöra att alla chefer i verksamheten gått utbild-
ning i förändringsledarskap.

För möjlighet till utveckling bedöms inte bara chefernas 
kompetens vara avgörande utan också medarbetarnas. 
Därför följs målet att öka andelen utbildade medarbetare 
och andelen specialistutbildade. Under våren har andelen 
specialistutbildade bibehållits på samma nivå som 2018, 
men i övrigt uppfylls idag inte målet om andel utbildade 
medarbetare. För att öka andelen utbildade medarbetare 
pågår ständigt nyrekrytering och möjlighet till valide-
ring för befintliga medarbetare.

Verksamheten prioriterar arbetet med evidensbaserade 
metoder som verktyg i verksamheten. Utvecklingsarbete
pågår utifrån metoderna Senior alert, BPSD, Case Mana-
gement och Delaktighetsmodellen. Användandet upp-
skattas sammantaget och delvis nås målnivån under året 
och fortsätter att byggas ut inom de relevanta områdena.

Omsorgsnämnden

MEDARBETARE
Sjukfrånvaron har fortsatt minska under 2019. Utfallet 
till och med juli är 17,8 kalenderdagar per tillsvidare-
anställd, vilket är lägre än tidigare år, 2018 (18,1), 2017 
(19,4) och 2016 (18,2).

Några av de satsningar som pågår är strukturerat arbete 
med återgång i arbete samt aktivt arbete med hälsofräm-
jande åtgärder. Exempel är försöket med schemalagd 
reflektionstid samt så kallat omtankesamtal mellan chef 
och medarbetare vid korttidsfrånvaro.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet och likabehand-
ling är ständigt pågående processer som följs upp under 
hösten.

EKONOMI
Nämnden bedömer att verksamheten håller sig inom 
driftbudgetens ram för 2019.

Behovet av vård- och omsorgsboende har minskat under 
första halvåret 2019. Förvaltningen ser ett ökat behov 
av boendeplatser inom demensverksamhet och anpassar 
verksamheten utifrån detta.

Behoven inom funktionsstöds olika verksamheter fort-
sätter att öka och ett stort utvecklingsarbete kring detta 
pågår.

Kundtiden inom hemtjänsten uppgår efter juli månad till 
52,8 procent (bokslut 2017: 48 procent). Bedömningen är 
att nå 60 procent kundtid under 2019.

Bedömningen är att investeringsbudgeten förbrukas 
under året.

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

1 685,1 1 109,8 66 1 685,1 0,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

16,0 4,1 26 16,0 0,0
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•

l	Delaktiga, nöjda och 
trygga brukare

l	Dokumentation – genomförandeplan
l	Mat och måltider
l	Boenderåd eller motsvarande

 » Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt för att höja 
kvaliteten i detta arbete.

 » Indikatorvärdet presenteras i öppna jämförelser  
under oktober. 

 » Indikatorvärdet presenteras i öppna jämförelser  
under oktober.

l	Hälsosamt liv l	Användning av Individens behov i  
centrum (IBIC) i beslutsprocess och 
genomförandeplan i verksamhetsområde 
vård och omsorgsboende och funktions-
stöd

l	Förebyggande verksamhet

 » Modellen kommer att vara införd i beslutsprocessen 
fr.o.m. september, införandet inom vård- och 
omsorgsboende och funktionsstöd fortgår enligt 
planering

 » Andelen fysiska aktiviteter för äldre och aktiviteter  
för anhöriga ökar jämfört med föregående år.

l	Stöd, vård och omsorg  
på lika villkor

l	Jämställda insatser för brukare
l	Välkänd synpunktshantering

 » Plan för jämställdhetsarbete påbörjas under hösten.

 » Indikatorvärdet presenteras i öppna jämförelser  
under oktober.

l	Aktiva insatser  
för hållbar miljö

l	Transporter – bilar med fossilfritt bränsle
l	Koldioxidekvivalenter

 » Upphandling och införande sker under 2020 med 
fortsatt satsning mot fossilfritt.

 » Prognos för året är en minskning jämfört med 
föregående år.

l	En verksamhet för stöd, 
vård och omsorg i fram-
kant

l	Ledarkompetens 
l	Kompetens hos medarbetare
l	Evidensbaserad praktik

 » Andelen chefer som har gått utbildning i 
förändringsledarskap når målnivån.

 » Andel utbildade medarbetare minskar något, och andel 
specialistutbildade är oförändrad.

 » Utvecklingsarbete pågår i berörda verksamheter,  
inom vissa områden en förbättring jämfört med 
föregående år.

l	God hälsa och hög arbets-
tillfredsställelse

l	Sjukfrånvaro  » Minskning 0,2 dagar januari-juni, jämfört med 2018.

l	Ökad delaktighet, ökat 
medskapande och 
ansvarstagande

l	Systematiskt arbetsmiljöarbete
l	Likabehandling

 » Resultat av enkät presenteras i november.

 » Resultat av enkät presenteras i november.

l	Ekonomisk kontroll l	Driftbudgetföljsamhet
l	Kundtid

 » Prognos är att hålla tilldelad driftbudget.

 » Kundtiden förbättrats, prognos för helår är att nå 
målnivå 60 %.

MÅL INDIK ATOR KOMMENTAR

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning
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Måluppfyllelse

MEDBORGARE
Inom Barn- och ungdomsverksamheten sker en fortsatt 
uppgång i antalet orosanmälningar. I jämförelse med 
2018 har anmälningar ökat med fem procent och sedan 
2016 är ökningen 21 procent. Under våren 2019 öppna-
des 516 barnavårdsutredningar, varav 226 utredningar 
var våldsrelaterade (motsvarande 51 procent).

Projektet Sista slaget är igång och drivs genom Kriscen-
trum. Syftet med projektet är att erbjuda behandling till 
våldsutövaren, med målet att få våldet att upphöra.

Under året har sammanlagt 25 barn och ungdomar 
omfattats av insatsen Ungdoms-coach. En utvärdering 
kommer att genomföras av insatsen under hösten.

Utbetalt försörjningsstöd har ökat under året, medan 
antalet aktuella personer har minskat något. Snittet på 
utbetalt bistånd per hushåll och månad har ökat, vilket 
beror på att det gäller stora familjer.

Förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken, där 
Arbetsförmedlingen utifrån minskade resurser omorga-
niseras, medför att färre medborgare kommer att vara i 
arbetsmarknadspolitisk insats via Arbetsförmedlingen 
inom kommunen.

Kommunen har blivit beviljade ca nio miljoner kronor av 
ESF för projektet Mindset. Syftet med projekt är att ung-
domarna i utanförskapsområdena Charlottesborg och 
Gamlegården ska få stöd i att nå delaktighet i samhället 
genom arbete eller studier.

Första halvårsuppföljningen av uppdraget avseende spel-
beroende/missbruk är gjord. Materialet är ännu för litet 
för att dra några slutsatser, men hittills har fyra av fem 
(80 procent) som genomgått behandlingen upphört med 
sitt spelande sex månader efter avslut.

UTVECKLING
En översyn har inletts av verksamheten Svenska för 
invandrare (SFI), som bedrivs i kommunal regi. Under 
hösten kommer förslag på eventuell förändring av 
arbetssätt och organisation presenteras.

Förvaltningen kommer att ansvara för PRAO-anskaff-
ning för elever i årskurs åtta enligt avtal med barn- och 
utbildningsförvaltningen.

Arbete och välfärdsnämnden

Verksamheten försörjning som arbetar med försörjnings-
stödstagare har arbetat fram ett förändrat arbetssätt 
med målsättningen att 85 procent av de som är beroende 
av försörjningsstöd skall vara självförsörjande inom tre 
månader.

I samband med att förvaltningen börjar arbeta i ett nytt 
verksamhetssystem under hösten kommer möjlighet 
öppnas för dem som är aktuella för försörjningsstöd att 
följa sitt ärende och ansöka om försörjningsstöd elektro-
niskt via en ny e-tjänst.

Arbete och välfärdsförvaltningen har tillsammans med 
omsorgsförvaltningen förbättrat och förtydligat gräns-
dragningar för de samverkansområden, som berör verk-
samheter i båda förvaltningarna. Reglementena för båda 
förvaltningarna reviderades i slutet på 2018.

MEDARBETARE
Sjukfrånvaron inom förvaltningen minskar, såväl kort-
tids- som långtidssjukfrånvaro. Minskningen av korttids-
sjukfrånvaron har resulterat i lägre sjuklönekostnader. 
Frisktalen ökar, sannolikt som ett resultat av de insatser 
som görs avseende ledarskap och chefers förutsättningar.

EKONOMI
Prognosen för helåret 2019 visar på en negativ avvikelse 
på -6 mkr för nämndens hela verksamhetsområde.
Avvikelserna gäller främst ökade kostnader för utbetal-
ning av försörjningsstöd och ökade kostnader för våld i 
nära relationer. En av de bidragande orsakerna till ökat 
biståndsbehov är Arbetsförmedlingens ekonomiska och 
personella neddragning under 2019. Det medför kraftigt 
begränsade möjligheter till arbetsmarknadsåtgärder för 
målgruppen som uppbär försörjningsstöd. För kommu-
nen innebär förändringen även ett stort intäktsbortfall 
på uppemot 30 mkr för 2019. Åtgärder för att nå budget i 
balans vidtas kontinuerligt, men den negativa kostnads-
utvecklingen sker i en snabbare takt än vad åtgärderna 
ger effekt.

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

471,2 289,3 61 477,2 -6,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

1,3 1,1 85 1,3 0,0
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•

l Trygg uppväxt för barn 
och ungdomar

l Arbeta inom laglighetens ram
l Behov tillgodosedda
l Effektiva insatser

 » 90 procent av förhandsbedömningarna görs inom 4 månader. 
83 % av förhandsbedömningarna görs inom 14 dagar. (Barn och 
ungdomsverksamheten).

 » Brukarundersökning genomförs under hösten.

 » Ensamkommande barn. 

 » Ingen har fyllt 21 år och avslutats 2019. 
Baseline framtagen för mätning av återaktualiseringar, mål 
fastställs under hösten.

l Självförsörjande befolk-
ning i arbetsför ålder

l Trygga förhållanden för vuxna
l Rätt socialförsäkring
l Effektiva insatser

 » 73 % positiva avslutsorsaker för individer i 
arbetsmarknadsåtgärder.

 » Mätning kring positiva avslut efter 3 månader är ofullständig  
på halvår och revideras till helår.

 » 80 % positiva avslutsorsaker för individer i utbildning.  
Mätning kring antalet individer som lever ett liv fritt från våld  
är ofullständig p.g.a. låg svarsfrekvens.

l Drog- och missbruksfri 
befolkning

l Behov tillgodosedda
l Effektiva insatser

 » Genomförda mätningar visar nöjdhet och upplevd förbättrad 
livssituation på 80-90 %.

 » Insatser/behandling vid spelberoende pekar på hög effekt. 
Materialet ännu för litet för att dra för långtgående slutsatser. 
Bostad Först igång med f.n. fyra lägenheter.

l Social hållbarhet l Samverkan
l Effektiva insatser
l Förebyggande insatser

 » Mäts på helår.

 » Mäts på helår.

 » Mäts på helår.

l God tillgänglighet utifrån 
medborgarnas behov

l Brukardelaktighet
l Bemötande
l Digitala tjänster

 » Mäts under hösten.

 » Mäts under hösten.

 » Mäts under hösten.

l Ett kvalitets-/resultat-
inriktat ledarskap

l Tydliga uppdrag och syften
l Resultatstyrning
l Motiverande

 » Två av fyra verksamheter har under hösten tydliga uppdrag.

 » Mätningar tas fram i förhållande till uppdragen.

 » Mäts under hösten.

l Barnkonventionen l Implementering  » Samtliga verksamheter har inventerat behov av och fått stöd 
samt genomfört relevanta insatser utifrån sina specifika uppdrag 
inför lagändringen 2020.

l Hälsa l Medarbetarnöjdhet
l Frisktal
l Sjuktal

 » 70 %.

 » Ökat frisktal till 71,3 % (jfr 66,7 % 2018).

 » Minskning med 1,8 sjukdagar per anställd till 9,7 dagar per 
anställd.

l Attraktiv arbetsgivare l Personalomsättning
l Arbetstillfredsställelsen
l Rekrytering

 » Mäts endast per helår.

 » HME (hållbart medarbetarengagemang) 79 %.

 » 89 % av annonserade vakanser har tillsatts.

l Medarbetarskap l Medarbetarskapsindex
l Uppdragsorienterat
l Ansvarstagande

 » Medarbetarindex och HME på över 70 %.

 » Saknas uppföljningsverktyg.

 » Medarbetarindex och HME på över 70 %.

l Kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksam-
het

l Budgetföljsamhet
l Effektivt prognosverktyg

 » Prognostiserad avvikelse -6 mkr.

 » Mäts på helår.

l Säkerställa långsiktig 
ekonomisk planering

l Omvärldsbevakning  » Verksamhetsplan är framtagen och reviderad.

MÅL INDIK ATOR KOMMENTAR

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning
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Måluppfyllelse

MEDBORGARE
Nämndens verksamhet är viktig då den ofta har stor 
påverkan på medborgares liv och näringslivets verksam-
het. Av den anledningen mäts den upplevda nöjdheten 
hos hyresgäster, arrendatorer och tillståndssökande. 
Resultaten ger viktig kunskap till tekniska förvalt- 
ningens förändringsarbete.

VA-verksamhetens övergripande mål är att värna 
människors hälsa och miljön. Årets utfall för dricksvat-
tenkvaliteten påverkas av kokningsrekommendationen 
för de drygt 500 hushåll som är anslutna till Friseboda 
vattenverk. Felet – en jordförorening i högreservoaren 
från regnvatten – är nu åtgärdat. För reningsverken ser 
årets resultat ut att förbättras, men det finns ändå skäl 
att fortsätta moderniseringsarbetet.

Det är viktigt att kommunens byggnader håller hög 
kvalitet och därför ska vi säkerställa att nyproduktionen 
når högt ställda miljö- och kvalitetsmål. Prognosen för 
helåret är att målet kommer att nås.

Kommunens ambition att bli fossilbränslefri 2020 påver-
kar förvaltningens fordonspark och energianvändning i 
fastigheterna. Samtliga fastigheter är nu fossilbränsle-
fria, men tyvärr kommer inte maskinparken att kunna nå 
målet till årsskiftet. Anledningen är problem i leveransen 
av HVO-diesel.
 
UTVECKLING
Pelletspannor är dyra i drift och förenade med viss risk 
vid användning. Därför ska de på sikt fasas ut från för-
valtningens fastigheter. Årets utbyten sker på Tollarps IP 
och på Linderöds skola.

Vattnets kretslopp kräver ett helhetstänk och reinveste-
ring i ledningsnäten för dricksvatten och avloppsvatten 
är viktiga pusselbitar. Förvaltningen har ökat ambitio-
nen, men når inte riktigt upp till det högt ställda målet 
för ledningsförnyelse 2019.

En annan viktig utvecklingsfråga är att värna oskyddade 
trafikanter i kommunens vägnät. Det sker genom att 
skapa säkra gång- och cykelpassager och årets resultat 
uppfyller ambitionen med råge.

Tekniska nämnden

MEDARBETARE
Sjuktalet har minskat något på förvaltningen och friskta-
let ökat. Sett i jämförelse med övriga kommunala verk-
samheter har tekniska förvaltningen fortsatt goda siffror 
för medarbetarnas hälsa.

EKONOMI
För den skattefinansierade driften ser prognosen för 
2019 bra ut, med undantag för uteblivna intäkter i sam-
band gratisparkering i centrum under första halvåret.

För VA-verksamheten kommer årets resultat troligtvis 
att bli negativt. Främsta anledningarna är höga kostna-
der för ett gammalt ledningsnät, kemikalier och åtgär-
der kopplat till sommarens kokningsrekommendation i 
Friseboda.

På investeringssidan ser genomförandegraden ut att nå 
upp till 90 procent. För de skattefinansierade investe-
ringarna har två fastighetsprojekt blivit lägre utgifts-
mässigt än budgeterat och ett antal projekt omfördelats 
mellan åren. De skattefinansierade anläggningsprojekten 
kommer överskrida budget marginellt, eftersom takten i 
de samordnade gata/VA-investeringsprojekten ökats.

För VA-verksamheten kommer årets investeringsmedel 
inte att användas fullt ut. Anledningen är främst omprio-
riteringar och tidsförskjutningar i det stora ombyggna-
tionsprojektet på Centrala reningsverket och i projektet 
för nytt vattenverk i Gärds Köpinge.

Drift (mkr) Vatten och avlopp

Budget Red % Prognos Avvikelse

0,0 3,0 - 2,0 -2,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

266,0 104,0 39 206,0 +60,0

Drift (mkr) Totalt exkl. Vatten och avlopp

Budget Red % Prognos Avvikelse

148,9 113,2 76 149,2 -0,3

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

828,3 479,2 58 778,3 +50,0
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BARN & UTBILDNING

Tekniska nämndens styrkort 2019 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER

l	Nöjda och stolta  
medborgare

l	Genomföra en kundundersökning, inrik-
tat mot våra hyresgäster, med mål att 
säkerställa att vi lever upp till de krav och 
förväntningar som hyresgästerna har på 
oss inom drift- och förvaltningsområdet

l	Fortsatt förbättrad dialog mot företag 
och medborgare (mäta TNs ansvarsområ-
den) i SKLs öppna jämförelser vart annat 
år och i Insikts tertial-uppföljning

l	Tjänligt dricksvatten (antalet otjänliga 
vattenprov i ledningsnätet fram till abon-
nent)

 » Förarbetet till kundundersökningen pågår och själva 
undersökningen genomförs först i början på 2020.  
Inget utfall på indikatorn under 2019.

 » Slutligt NKI för 2018 blev 62 avseende markupplåtelse, 
vilket är bättre än värdet för 2017. Målsättningen 
är ytterligare förbättring för 2019. Från och med 
190101 har dock markförvaltartjänsten flyttats 
till Kommunledningskontoret (MEX). Tekniska 
förvaltningen har kvar upplåtelse av offentlig plats  
som en del av värdet.

 » Antal otjänliga vattenprov i ledningsnätet fram till 
abonnent t.o.m. 15 augusti var 8 st. Samtliga prov är 
hänförliga till Friseboda ledningsnät i samband med 
förorenat dricksvatten i Olseröds högreservoar.

l	Aktiva insatser för  
hållbar miljö

l	Säkerställa att vår projektverksamhet 
når våra miljö- och kvalitetsmål när 
vi nyproducerar och bygger om (avser 
projekt > 20 mkr, Miljöledningssystem 
BASTA, Sunda hus eller likvärdigt samt i 
nyproduktion sträva efter Miljöbyggnad 
Silver)

l	Godkänd rening av avloppsvatten
l	Andel fossilbränslefria fordon på för-

valtningen. Bidra till att nå målet om 
fossilbränslefritt 2020

 » I alla byggprojekt över 20 Mkr har det gjorts en 
miljöbedömning av produkters påverkan på miljö  
och hälsa i något av systemen Byggvarubedömningen, 
Sunda Hus eller BASTA. Utöver det så finns även 
krav på att entreprenörer arbetar efter såväl 
kvalitetsledningssystem som miljöledningssystem.

 » Troligen klarar ett mindre verk inte utsläppskraven 
(årsmedelvärde BOD).

 » 64 % av förvaltningens fordon och maskiner drivs med 
fossilt bränsle. Tankning av HVO har inte kommit igång 
ordentligt p.g.a. problem med leverantören. Nytt avtal 
kommer hösten 2019.

l	Förbättrad infrastruktur l	Avveckla ett antal pelletsanläggningar 
per år de närmaste åren i syfte att frigöra 
resurser och minska kostnaderna

l	Säker vatten- och avloppsleverans 
(reinvestering av befintligt ledningsnät, 
huvudledningar för vatten spillvatten och 
dagvatten)

l	Verka för en god trafiksäkerhet och god 
trafikmiljö. Ett prioriterat område är 
säkra skolvägar. Antalet GC-passager  
ska därför öka

 » Byte av två pelletspannor pågår (Tollarps IP och 
Linderöds skola).

 » Reinvestering av befintligt rörnät kommer att uppgå  
till cirka 13 km under 2019.

 » Antalet GC-passager som färdigställs beräknas uppgå 
till 8 st. under 2019.

l	God hälsa och hög arbets-
tillfredsställelse

l	Frisktal (andel medarbetare med högst  
5 sjukskrivningsdagar per år)

l	Sjuktal (antal sjukdagar per medarbetare 
och år)

 » Frisktalet har ökat med 8 procentenheter och är 
efter första halvåret 85,3 %, (innebär att 85,3 % av 
medarbetarna har varit sjukskrivna fem dagar eller 
mindre).

 » Sjuktalet har minskat med 1,7 dagar under första 
halvåret och landar på 4,8 dagar/medarbetare. 
Prognosen för 2019 är att sjuktalet kommer att vara 
strax under 12 dagar/medarbetare.

l	Ekonomisk kontroll l	Genomförandegrad för investeringar
l	Skattefinansierad driftbudgetföljsamhet
l	Taxefinansierat resultat i syfte att åter-

ställa VA-fonden (VA)
l	Säkra prognoser – Verkligt utfall  

i förhållande till driftprognos i samband 
med delårsbokslut

 » Bedömningen är att genomförandegraden avseende 
investeringar blir 90 % av budget.

 » Prognosen är att driftbudget avseende den 
skattefinansierade verksamheten på helårsbasis 
avviker marginellt mot budget.

 » Prognos avseende VA-kollektivets resultat är ett 
underskott med ca -2 mkr.

 » Säkra prognoser mot delårsbokslutet kan mätas först  
i helårsbokslutet.

MÅL INDIK ATOR KOMMENTAR

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Måluppfyllelse

MEDBORGARE
Efter genomförd bidragsutredning av stöd och subven-
tioner till föreningslivet har driftbidraget stärkts ytter-
ligare 2019, med särskilt fokus på föreningar som driver 
egna anläggningar och med stor barn- och ungdomsverk-
samhet.

Implementering av barnkonventionen drivs av en grupp 
där alla enheter är representerade. 

Kulturhuset Barbacka och biblioteksverksamheten arbe-
tar vidare tillsammans för att skapa större delaktighet 
och nå fler barn och unga. 

Lovaktiviteter för barn 6-15 år utifrån statliga medel är 
inne på sitt fjärde verksamhetsår. Sommarens aktivite-
ter, som genomförs av organisationer, förvaltningar och 
föreningar, har starkt integrationsfokus. Med C4-lägret, 
Kulturlägret och andra kommunala och föreningsdrivna 
läger erbjuds sommarlovslediga barn och ungdomar 
feriearbeten och ett brett utbud av aktiviteter.

Kultur och fritid genom hela livet är ett perspektiv i den 
kultur- och fritidspolitiska strategin. Samverkan sker 
med omsorgsförvaltningen genom satsningen kultur i 
äldreomsorgen och i prova-på-verksamhet genom lokala 
”Senior sport schools”, kallad Aktiv Senior.

UTVECKLING
Biblioteken strävar efter utveckling och omställbarhet 
för att stärka rollen som mötesplats för kultur, informa-
tion och demokratifrågor. Under 2019 fortsätter arbetet 
med attraktiva biblioteksrum, förskolebibliotek och 
digitaliseringsprojekt.

Arbetet med det nya badhuset är i en operativ plane-
rings- och projekteringsfas. Kultur- och fritidsförvalt-
ningen ansvarar för verksamhetsperspektiv och dialog 
med föreningar och brukargrupper.

Nya konstnärliga gestaltningar har kommit på plats 
på Lingenässkolan, Kulltorpskolan och Berga förskola 
genom 1 %-regeln, där medel avsätts till konstnärlig 
gestaltning i samband med ny- och ombyggnation.

Kultur- och fritidsnämnden

Pål Svenssons monumentala verk Väktare, som legat på 
lager i väntan på omplacering, har under våren placerats 
i mitten av Vilans cirkulationsplats.

Arbete för att skapa förutsättningar för Fritidsbanken 
i Kristianstads kommun pågår i samverkan med andra 
förvaltningar och nämnder.

MEDARBETARE
Prognosen visar grönt när det gäller sjukfrånvaro och 
frisktal. 

Rekrytering och anställning av ny bibliotekschef och 
biträdande bibliotekschef 2019 innebär en fortsatt 
utvecklingsprocess för bibliotekets organisation. 

För att stärka det strategiska arbetet med friluftskom-
munen Kristianstad har en ny friluftsstrateg rekryte-
rats, finansierad av kultur- och fritidsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen.

EKONOMI
Prognosen indikerar en budget i balans. Minusresultat 
för badverksamheten kompenseras av överskott inom 
andra verksamheter, bland annat på grund av vakanser.

Prognos gällande investeringsbudgeten pekar på en 
genomförandegrad över 90 procent.

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

225,7 152,0 67 225,7 0,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

8,0 1,2 15 7,5 +0,5
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•
•

l		Nöjda medborgare l	Brukarundersökning
l	Besökstal kulturinstitutioner
l	Besökstal Tivolibadet
l	Besökstal Kristianstad Arena

 » • Teatern, C4-läger, konstgrästider.

 » • Besökstal ca 270 000 delår. 

 » • Besökstal ca 140 000 delår.

 » • Besökstal ca 205 000 delår.

l		Ett brett utbud av 
aktiviteter för barn 
och ungdomar

l	Deltagartillfällen aktivitetsstöd
l	Andel elever som deltar i Kulturnyckeln 

av totala målgruppen
l	Antal besök fritidsgårdar
l	Deltagare C4-lägret, Kulturlägret
l	Antal deltagare i Barbackas kursverk-

samhet
l	Antal deltagare i arrangemang för barn 

och unga på biblioteken

 » 16,2 höst 2018, jämförelse 17,2 höst 2017. Prognos gult helår 
2019.

 » 76 %, avser läsår 18/19.

 » 10,7 besök/invånare, prognos rött.

 » 397 deltagare C4-läger, 104 deltagare kulturläger.

 » 315 deltagare i kursverksamhet.

 » 4 064 deltagare i bibliotekens programverksamhet.

l	Ett jämlikt kultur- 
och fritidsliv

l	Procentuella deltagartillfällen flickor 
aktivitetsstöd

l	Unika deltagare pojkar och flickor
l	Procentuella besök fritidgårdar flickor
l	Genomförda aktiviteter för äldre i sam-

verkan med omsorgsförvaltningen
l	Inventering fysisk tillgänglighet kultur-

institutioner
l	Genomförande Fritidsbanken

 » Pekar mot grönt. 44,1 höst 2018, samma som höst 2017. 

 » 6 procentenheters skillnad vår.

 » Prognos 27,2-30,3 % besök flickor.

 » Aktiv senior och kulturaktiviteter genomförda enligt plan.

 » Kartläggning och information på hemsida, pågående. 

 » Arbetet är påbörjat, politisk process med flera nämnder.

l		Biblioteken ska vara 
en mötesplats för 
kultur, information, 
kunskap och demo-
kratifrågor

l	Antal besökare på stadsbiblioteket
l	Antal program, exkl. stadsbiblioteket
l	Utlåning, barn och vuxna
l	Besök på Snoka, digital portal SKNO-

biblioteken

 » 83 990 besökare. 

 » 250 program. 

 » 107 201 utlån barn, 152 106 utlån vuxen.

 » 164 229 besökare.

l		En tydlig idrotts-  
och kulturprofil

l	Antal evenemang med regionalt, natio-
nellt och internationellt genomslag

l	Antal program på Kulturkvarteret inkl. 
stadsbiblioteket

 » Pekar mot gult. Grönt för regionala och internationella 
evenemang, rött för nationella.

 » 270 program.

l	En ledande frilufts-
kommun

l	Ranking friluftskommun
l	Skåneleden Vattenriket

 » Plats 16, delad med 10 andra.

 » Delsträcka 1 av 3 invigs 2020.

l		God hälsa och hög 
arbetstillfreds-
ställelse

l	Frisktal
l	Sjukfrånvaro

 » 87 % för våren.

 » 6,86 dagar/anställd för våren.

l		Ökad delaktighet, 
ökat medskapande 
och ansvarstagande

l	Kompetensförsörjningsplan  » Arbetet fortsätter under hösten.

l		Budgetrespekt l	Driftbudgetföljsamhet
l	Genomförandegrad investeringar

 » Prognos budget i balans.

 » Över 90 %.

l		Ekonomiskt och 
miljömässigt hållbara 
arbetssätt

l	Resor/transporter
l	Sopsortering

 » Kartläggning genomförd.

 » Kartläggning genomförd.

MÅL INDIK ATOR  KOMMENTAR

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning
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Måluppfyllelse

MEDBORGARE
Arbetet med digitalisering i syfte att underlätta för med-
borgaren i mötet med nämndens olika verksamhetsom-
råden fortgår. Som exempel kan nämnas att möjligheten 
att lämna synpunkter digitalt vid grannehörande och 
digital signering kommer färdigställas under hösten.

Grundläggande inom nämndens ansvarsområde är en 
hög servicenivå och god rättssäkerhet. Berednings- och 
handläggningstider har minskat något jämfört med före-
gående år. Genomsnittlig handläggningstid för prövning 
av lovärenden ligger för närvarande på 22 dagar.

Samtidigt som fokus ligger på korta handläggningstider 
ska kvaliteten i arbetet upprätthållas. Antal beslut som 
ger nämnden rätt i överprövande ärenden ligger för när-
varande på 70 procent. Beslut som gått nämnden emot 
är fördelade inom områdena strandskydd, tillsyn och 
lovärenden.

UTVECKLING
Nämnden ska verka för en hållbar och effektiv sam-
hällsplanering. Översiktsplanen för Kristianstads tätort 
kommer gå ut på samråd under hösten 2019. Under 
samma tid kommer även kust- och havsplanen föreslås 
för antagande under hösten.

Behovet av att effektivisera och digitalisera samhälls-
byggnadsprocessen är stort. Digitaliseringsprojektet, 
Smart & Digitalt, är i full gång och löper på enligt plan. 
Införandet av verktyg och metodik för digital gransk-
ning i bygglovsprocessen ska slutföras under hösten och 
arbetet med att införa e-arkiv har påbörjats.

Vidare fortsätter arbetet med visualisering av stads-
byggnadsprojekt genom att använda programvara som 
möjliggör 3D-visualiseringar. En viktig del i detta projekt 
är det visningscenter som kommer att stå klart under 
oktober.

Byggnadsnämnden

MEDARBETARE
En stolt organisation med högt medskapande är en för-
utsättning för ett gott arbetsklimat och goda arbetsre-
sultat. Inom nämndens arbetsområde har frisktalen ökat 
från 77 procent till 81 procent, vilket är i linje med satt 
målsättning.

Duktiga och erfarna medarbetare är även det en förut-
sättning för ett gott arbetsklimat och för att beredning av 
ärenden skall ske effektivt och rättssäkert. Det är därför 
strategiskt viktigt för nämnden att kunna rekrytera och 
behålla kompetenta ledare och medarbetare, som trivs 
och växer i organisationen.

Det strategiska kompetensförsörjningsprojektet är en 
viktig del i detta arbete och högt prioriterat. Projektet 
innehåller tio planerade aktiviteter och redan nu är nio 
av dessa genomförda. Bland annat har introduktions-
processen setts över och förvaltningen har börjat arbeta 
med ”on-boarding”, vilket innebär att ta tillvara tiden till 
introduktion mellan anställningsavtalet och att medar-
betaren påbörjar sin tjänst.

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 målsätt-
ningen. Investeringsbudgeten bedöms användas fullt ut 
under året.

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

19,1 10,1 53 19,1 0,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

1,2 0,0 0 1,2 0,0
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l	Digitalisering ska använ-
das för att utveckla den 
kommunala servicen

l	Möjlighet att lämna synpunkter digitalt 
vid grannehörande i lovärenden 

l	Införa digital signering

 » Kommer arbetas med under höst/vinter.

 » Kommer arbetas med under höst/vinter.

l	Hållbar utveckling enligt 
Agenda 2030 ska integre-
ras i det dagliga arbetet

l	MSF har gjort en inventering av befintligt 
arbete med koppling till Agenda 2030

l	MSF har identifierat områden som vi 
utifrån vårt uppdrag behöver arbeta mer 
med inom Agenda 2030

l	MSF har identifierat verktyg som kan 
användas för att kvalitetssäkra arbetet i 
enlighet med Agenda 2030

 » Inventering klar. 

 » Ska utföras under hösten.

 » Nyckeltal för uppföljning av agenda 2030 finns 
framtagna av RKA (rådet för främjande av kommunala 
analyser) och finns tillgängliga i Kolada.

l	Smidig, professionell och 
rättssäker myndighetsut-
övning

l	Den genomsnittliga handläggningstiden 
för prövning av lovärenden ska minska 
jämfört med föregående år

l	Leveranstiden för prioriterade lantmä-
teriförrättningar ska understiga 4,5 
månader i medel

l	Minst 15 detaljplaner ska produceras 
under året

l	Antal beslut som ger byggnadsnämnden 
rätt i överprövade ärenden ska vara 
minst 90 %

 » Genomsnittlig handläggningstid uppgår till 22 dagar 
(23 dagar 2018).

 » Leveranstiden uppgår för närvarande till 3,2 månader.

 » Fem detaljplaner har antagits under första halvåret. 
Målet kommer bli svårt att nå då förvaltningen arbetar 
med många komplexa detaljplaner, samtidigt som det 
även arbetas mycket med översiktsplanering. 

 » Totalt har 20 beslut blivit överprövade där nämnden 
fått rätt i 14 fall, vilket motsvarar 70 %.

l	Hållbar effektiv sam-
hällsplanering

l	Gemensam definition inom kommunen av 
vad ”hållbar effektiv samhällsplanering” 
innebär och vilka kriterier som ska gälla 
för detta

l	Ändringen av kommunens översiktsplan 
för Kristianstad samt kust- och havspla-
nen ska tas fram respektive slutföras 
under året

 » Förslag finns framtaget och ska förankras och revideras 
under hösten.

 » Översiktsplanen för Kristianstads tätort går ut på 
samråd under hösten 2019 och kust- och havsplanen 
antas under 2019.

l	Verksamhetens olika 
processer ska vara 100 % 
digitala

l	Verktyg och metodik för digital gransk-
ning införs i bygglovsprocessen

l	Införa e-arkiv

 » Arbetet pågår enligt plan och ska slutföras under 
hösten. 

 » Förstudie genomförd. Införandet av e-arkiv påbörjas 
under 2019.

l	Modern och attraktiv 
arbetsgivare

l	Minst 10 aktiviteter ska vara gjorda i det 
strategiska kompetensförsörjningspro-
jektet

 » Nio aktiviteter är genomförda där fokus under våren 
har varit på inventering av nuläge med bl.a. enkäter till 
mentorer/handledare och nyanställda. Även layouten 
för utannonserade tjänster har förbättrats.

l	Stolt organisation med 
högt medskapande

l	Fronta medarbetare på MSF-timme
l	Index för eNPS, Employee Net Promotor 

Score, ska öka jämfört med föregående år
l	Frisktalen ska öka jämfört med före-

gående år

 » Medarbetare får kontinuerligt berätta om sitt arbete.

 » Ingen mätning har skett i denna period.

 » Frisktalen har ökat från 77 % 2018 till 81 % 2019.

l	Genomföra planerad 
verksamhet inom budget-
ram

l	Uppföljning av verksamhetsplan/budget 
sker till nämnden

l	Genomförandegrad av verksamhetsplan 
och budget > 90 %

 » Uppföljning av verksamhetsplan sker vid delår och 
helår. Budget följs upp månadsvis.

 » Verksamhetsplanen bedöms genomföras till 90 % och 
budgeten bedöms vara i balans vid årets slut.

MÅL INDIK ATOR KOMMENTAR

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning
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Måluppfyllelse

MEDBORGARE
För att bidra till målsättningen om en attraktiv kommun 
arbetar verksamheten för hög tillgänglighet och hög ser-
vicenivå. 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 hand-
läggning ska vara uppfyllt ska index för uppskattning av 
företagsklimatet vara 70 eller högre. Mätning kommer 
ske vid årsskiftet. Samtidigt pågår arbetet med att stärka 
samsyn med goda resultat vid de senaste kontrollerna.

UTVECKLING
En av målsättningarna är ha en hållbar effektiv sam-
hällsplanering där arbetet med att förbättra rutiner för 
hänsynstagande till ekosystemtjänster och rutiner för 
markföroreningar har påbörjats och ska slutföras i höst.

Nämnden kommer även att verka för att verksamhetens 
olika processer ska vara 100 procent digitala. Arbetet 
med att införa digital ankomststämpel är klart och inte-
grationen av e-tjänster med verksamhetssystemet pågår 
enligt plan.

MEDARBETARE
En stolt organisation med högt medskapande är en förut-
sättning för ett gott arbetsklimat och goda arbetsresul-
tat. Det strategiska kompetensförsörjningsprojektet är 
högt prioriterat och nio aktiviteter är redan genomförda. 
Bland annat har introduktionsprocessen setts över och 
förvaltningen har börjat arbeta med on-boarding.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Frisktalen har ökat från 56 procent till 84 procent, vilket 
är i linje med målsättningen.

Duktiga och erfarna medarbetare är även det en förut-
sättning för att beredning av ärenden skall ske effektivt 
och rättssäkert. Det är därför strategiskt viktigt för 
nämnden att kunna rekrytera och behålla kompetenta 
ledare och medarbetare, 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 målsätt-
ningen. Investeringsbudgeten bedöms användas fullt ut 
under året.

Drift (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

12,5 6,3 50 12,5 0,0

Investeringar (mkr)

Budget Red % Prognos Avvikelse

1,5 0,9 63 1,5 0,0
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l	Digitalisering ska använ-
das för att utveckla den 
kommunala servicen

l	Öka användarfrekvensen för de e-tjänster som publi-
cerats under 2017-2018 

l	Större andel inspektionsrapporter och information 
digitalt

 » Senaste mätningen visar att 
användarfrekvensen ökar.

 » Allt fler inspektionsrapporter och 
informationer sker digitalt.

l	Hållbar utveckling enligt 
Agenda 2030 ska integre-
ras i det dagliga arbetet

l	MSF har gjort en inventering av befintligt arbete med 
koppling till Agenda 2030

l	MSF har identifierat områden som vi utifrån vårt upp-
drag behöver arbeta mer med inom Agenda 2030

l	MSF har identifierat verktyg som kan användas för att 
kvalitetssäkra arbetet i enlighet med Agenda 2030

 » Inventering klar.
 » Ska utföras under hösten.
 » Nyckeltal för uppföljning av agenda 

2030 finns framtagna av RKA (rådet för 
främjande av kommunala analyser) och 
finns tillgängliga i Kolada. 

l	Smidig, professionell och 
rättssäker myndighetsut-
övning

l	Systematiskt arbete för att stärka samsyn:  
1) Minst två samsynsinspektioner per inspektör 
2) Samma bedömning görs vid fyra typfall  
3) Minst tio stickprov av att rutiner följs 

l	Brister som noterats i kontrollen/tillsynen följs upp 
tills de är åtgärdade

l	NKI, företagsklimat ska vara 70 eller högre på index-
skalan

 » Punkt 1 och 2 är utförda utan avvikelser 
och punkt 3 kommer utföras i höst. 

 » Arbete pågår enligt plan.
 » Resultat kommer vid årsskiftet.

l	Hållbar effektiv sam-
hällsplanering

l	Gemensam definition inom kommunen av vad ”hållbar 
effektiv samhällsplanering” innebär och vilka kriterier 
som ska gälla för detta

l	Förbättrade rutiner för hänsynstagande till ekosys-
temtjänster i samhällsplaneringen

l	Rutiner framtagna för beaktande av markföroreningar 
inom samhällsplaneringen

 » Förslag finns framtaget och ska förankras 
och revideras under hösten.

 » Kommer arbetas med under hösten.
 » Delvis klart, ska slutföras under hösten.

l	Verksamhetens olika 
processer ska vara 100 % 
digitala

l	Digitalisering av ärendeprocesser med digital 
ankomststämpel och signatur 

l	Påbörja integration av e-tjänster med verksamhets-
systemet

l	Införa e-arkiv

 » Arbetet är klart.
 » Arbetet pågår enligt plan.
 » Förstudie genomförd. Införandet av 

e-arkiv påbörjas under 2019.

l	Modern och attraktiv 
arbetsgivare

l	Minst tio aktiviteter ska vara gjorda i det strategiska 
kompetensförsörjningsprojektet

 » 9 aktiviteter är genomförda där fokus 
under våren har varit på inventering av 
nuläge med bl.a. enkäter till mentorer/
handledare och nyanställda. Även 
layouten för utannonserade tjänster har 
förbättrats.

l	Stolt organisation med 
högt medskapande

l	Fronta medarbetare på MSF-timme
l	Index för eNPS, Employee Net Promotor Score, ska öka 

jämfört med föregående år
l	Frisktalen ska öka jämfört med föregående år

 » Medarbetare får kontinuerligt berätta om 
sitt arbete.

 » Ingen mätning gjord i denna period.
 » Frisktalen har ökat från 56 % 2018 till 

84 % 2019.

l	Genomföra planerad 
verksamhet inom budget-
ram

l	Uppföljning av verksamhetsplan/budget sker till 
nämnden

l	Genomförandegrad av verksamhetsplan och budget 
>90 %

 » Uppföljning av verksamhetsplan sker 
vid delår och helår. Budget följs upp 
månadsvis.

 » Verksamhetsplanen bedöms genomföras 
till 90 % och budgeten bedöms vara i 
balans vid årets slut.

l	Uppfylld nivå l	Delvis uppfylld nivå l	Ej uppfylld nivå l	Ingen mätning
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