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Utmaningar och möjligheter 
 
Kristianstad står liksom många andra 
kommuner inför stora ekonomiska 
utmaningar framöver. Det är då av yttersta 
vikt att skatteintäkterna används på ett 
effektivt och ansvarsfullt sätt, med ordning 
och reda i ekonomin. Prioriteringar måste 
göras, och för Alliansen kommer alltid 
kvaliteten i skolan och omsorgen att vara 
första prioritet.  
 
Den kommunala ekonomin fungerar i 
grunden precis som hushållsekonomin. Det 
går inte att göra av med mer pengar än vad 
man tjänar.  En kärv ekonomisk verklighet 
kräver realism och ansvarstagande. Vår 
fyrpartiallians har axlat ansvaret och 
presenterar en budget som balanserar 
kostnader mot intäkter. Det är en budget 
som ställer krav på fortsatt ansvarstagande 
från nämnderna men som rustar oss för de 
kommande årens utmaningar. 
 
Även om tiderna är tuffa måste vi förmå 
oss att lyfta blicken och blicka framåt mot 
tydliga mål. 
 
Kristianstad är en fantastisk kommun med 
många möjligheter. Inom Alliansen känner 
vi ett stort ansvar för att Kristianstad ska 
fortsätta växa och utvecklas till en ännu 
bättre kommun att bo, leva och arbeta i. 
 
Vår uppgift som politiker är att vara 
problemlösare. Vår strävan är att finna 
breda lösningar, som kan få stöd hos så 
många som möjligt. Debatt och 
diskussioner gör oss starkare och bättre 
förberedda på de hinder vi möter på vägen. 
Men även när debattens vågor går höga, 
står vi enade i vår starka tro på 
Kristianstads framtid. 
 
En bra start i livet 
Alla invånare i Kristianstads kommun 
förtjänar en bra start i livet och för den 
starten har förskola och skola en avgörande 
roll. 
 

Arbetet för ökad måluppfyllelse och en 
trygg skolmiljö måste fortsätta. 
 
En fortsatt utbyggnad och upprustning av 
skolor och förskolor behövs när eleverna 
blir fler, även om takten minskar efter de 
mest intensiva utbyggnadsåren. 
 
En kommun att leva och åldras i 
Vår omsorgsverksamhet ska präglas av 
delaktighet och livskvalitet både för den 
som behöver LSS och för den som åldras 
och behöver hemtjänst eller omsorgs-
boende. 
 
De äldre i samhället blir allt fler och allt 
äldre. Det är en positiv utveckling, men det 
ställer också stora krav på vård och 
omsorg. 
 
Vår kommun ska vara en bra plats att leva 
på för människor i alla åldrar och i alla 
livets skeenden. Ett rikt kultur-, idrotts- 
och evenemangsutbud bidrar till att göra 
kommunen attraktiv att flytta till. Till-
gången på bostäder av varierande slag är 
viktig och vi ska därför ha ett fortsatt starkt 
bostadsbyggande. 
 
Näringsliv och digitalisering 
En hållbar tillväxt och en stark skatte-
utveckling är det bästa medlet för att klara 
välfärdssektorns växande behov. Det är 
i företagen som nya jobb skapas och därför 
ska Kristianstad ha det bästa tänkbara 
klimatet för företagsamhet.  
 
De ekonomiska utmaningarna ställer stora 
krav på kommunens organisation. 
Kommunens medarbetare utför ett 
fantastiskt jobb i alla delar av våra 
verksamheter, men vi behöver hitta sätt att 
jobba ännu smartare och effektivare för att 
hålla emot ökande kostnader. Vi måste 
utnyttja de möjligheter som den tekniska 
och digitala utvecklingen erbjuder. 
 
Utbyggnaden av bredband och digital-
iseringen är en viktig del i utvecklingen 
såväl för kommunen som näringslivet. 
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Arbetsmarknad och integration 
Den enskilt viktigaste faktorn för att för-
bättra kommunens ekonomi är att fler 
människor arbetar och betalar skatt. Inom 
de ramar vi har måste vi fortsätta  arbeta 
aktivt för att öka sysselsättningen, minska 
utanförskapet och bidra till att även 
personer som står långt från 
arbetsmarknaden ska komma i arbete. 
 
Kommunen har det yttersta ansvaret för 
svaga och socialt utsatta människor, men vi 
ska fortsätta trenden med att minska 
försörjningsstöd. Ingen människa med 
arbetsförmåga kan förvänta sig att bli 
försörjd av det offentliga utan krav på 
motprestation. 
 
En väl fungerande integration är avgörande 
för att Kristianstad ska klara framtidens 
utmaningar.  
 
Invandringen kan på ett positivt sätt bidra 
till att minska den förväntade bristen på 
arbetskraft i en tid då att allt färre ska för-
sörja och ge omsorg till allt fler. En förut-
sättning är att den språkliga och sam-
hälleliga anpassningen underlättas och 
effektiviseras, bland annat inom SFI.  
 
En trygg kommun 
Det ska vara tryggt att bo, verka och leva i 
Kristianstads kommun under alla tider på 
dygnet. Vi märker en ökad oro för 
brottslighet och vårdslös trafik i 
Kristianstads centrum, som vi tar på största 
allvar. För att öka tryggheten arbetar vi 
både med förebyggande insatser för unga 
och med insatser för att hindra och före-
bygga kriminalitet i nära samverkan med 
andra aktörer. Vi ställer krav på nöd-
vändiga resurser för polis och rättsväsende 
i vårt område. Fler fängelseplatser behövs 
också, och vi verkar aktivt för att en ny, 
skånsk anstalt ska placeras i Vä.   
 
Trygghet skapas i vår kommun också 
genom förstärkning av översvämnings-
skyddet inför förväntad havshöjning och 
extremväder. 

 
En god trafikplanering och väl fungerande 
räddningstjänst är andra bidrag till trygghet 
för kommuninvånarna. 
 
En hållbar kommun 
Helt avgörande för framtiden är hur vi som 
bor och verkar i Kristianstad tar hand om 
vår egen miljö. Hoten mot miljö och klimat 
är de största problem som mänskligheten 
har ställts inför.  Kristianstad ska fortsatt 
vara ett föredöme i miljö- och 
klimatfrågor, bland annat genom 
biosfärområdet Kristianstads Vattenrike, 
genom utvecklingen av biogas och 
solcellsutbyggnad och genom arbetet för 
säkrad vattenkvalitet. 
 
Ansvarsfull budget 
Alla prognoser tyder på att Sveriges 
kommuner har ett antal tuffa år framför 
sig. Vi går in i en lågkonjunktur samtidig 
som vi får fler barn, fler äldre och högre 
kvalitetskrav. Vi räds inte utmaningarna 
utan möter dem genom att fokusera på det 
vi tycker är viktigast.  
 
Vi lägger en budget med i huvudsak 
oförändrade ramar i jämförelse med året 
innan. Utöver ramen får nämnderna full 
kompensation för löne- och lokalkostnads-
ökningar, med totalt mer än 100 miljoner 
konor. Skolan kompenseras genom en ny 
ersättningsmodell för de löneökningar som 
påverkar skolpengen till friskolor och en 
särskild pott avsätts för volymökningar. 
Vi förväntar oss framöver att de statliga 
bidragen ska anpassas och följa den 
faktiska utvecklingen och behoven i 
kommunerna. 
 
Peter Johansson, (M) 
Pierre Månsson (L) 
Karl Gemfeldt (C)  
Christina Borglund (KD) 
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Allmänekonomisk 
bedömning 
Utsikterna för den internationella ekono-
min ser svagare ut framöver än de senaste 
åren. Generella prognoser visar att det blir 
lägre tillväxt år 2019 jämfört med år 2018, 
för de flesta av världens länder. Orsaken är 
svag statistik för global handel, där minskning-
en i den totala världshandelsvolymen under 
det senaste året historiskt endast överträffats 
av raset i finanskrisen 2008. 
 
I Europa är svaga offentliga finanser i flera 
länder ett allvarligt problem. Risken är att 
flera länder i Europa kan tvingas till bud-
getåtstramningar. Ledande länder som Ita-
lien riskerar recession. 
 
Risken för en ”hård Brexit” och handels-
konflikt mellan Kina och USA skapar 
också stor osäkerhet och bidrar till de ne-
gativa prognoserna. 
 

Ekonomiska förutsätt-
ningar för kommunsektorn 
Resultatutvecklingen  
Kommuner och landsting har uppvisat po-
sitiva resultat sedan 2005, men det finns 
många tecken på att kommuner går hårdare 
tider till mötes. Redan 2018 bjöd på betyd-
ligt sämre resultat, där sektorns samlade 
överskott minskade ifrån 26,5 miljarder 
kronor år 2017 till knappt 15 miljarder år 
2018. De svagare resultaten är särskilt pro-
blematiska i ett läge där investeringsbeho-
ven är stora. 
 
Beaktat de stora investeringar kommunsek-
torn står inför kommande år skulle resultat 
motsvarande 4-5 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag behövas, vilket är 
en nivå som Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) bedömer att kommunerna 
inte kommer att klara. 
 
Den ekonomiskt starka perioden prognosti-
seras nu gå mot sitt slut och sektorns eko-
nomi, som länge haft ett ökat tryck i form 
av demografi, beräknas försämras. 

 
SKLs beräkningar visar att skattesatsen till 
kommuner och regioner ökar med 13 öre år 
2020, vilket ger drygt 3 miljarder i intäkts-
ökning. För att klara ett resultat på 1 pro-
cent av skatter och statsbidrag fram till år 
2022 saknas ändå nästan 35 miljarder. En-
ligt intentionerna i januariavtalet ska stats-
bidragen till kommuner och regioner höjas 
med 5 miljarder per år. Resterande miljar-
der behöver alltså sektorn själva effektivi-
sera verksamheten. 
 
Finansiering av kommunal verk-
samhet 
Kommunal verksamhet finansieras i hu-
vudsak med skatteintäkter. Dessa står för 
mer än två tredjedelar av en kommuns to-
tala intäkter. 
 
Bidrag från staten står sammantaget för 
drygt 21 procent av intäkterna. Det är dels 
generella statsbidrag (ca 13 procent), som 
utbetalas lika till alla kommuner som ett 
bidrag per invånare, dels specialdestine-
rade statsbidrag (ca 8 procent), även kal-
lade riktade statsbidrag. 
 
Både generella och specialdestinerade 
statsbidrag är nominellt oförändrade över 
åren, vilket innebär att de varken räknas 
upp med prisökningar eller ökar i takt med 
befolkningen. Det finns inget etablerat 
regelverk som styr statens beslut om stor-
leken på bidragen och i regel fastställs be-
loppen under hösten före det år de ska be-
talas ut. 
  
Statsbidragen har utvecklats relativt lång-
samt sedan 2004. Om man beaktar att det 
tillkommit nya och utökade uppgifter har 
statsbidragen, räknat per invånare, minskat 
i reala termer. 
 
Den tredje största intäktsposten för kom-
munerna är taxor och avgiftsintäkter.  
Under den senaste tioårsperioden har 
denna andel minskat. En bidragande orsak 
till detta är maxtaxor inom barn- och 
äldreomsorgen. 
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Skatteunderlagstillväxten 
Tillväxten i skatteunderlaget är väldigt 
viktig för kommunernas ekonomiska rörel-
sefrihet. 
 
Prognosen som SKL gjorde i maj 2019 
visar att det faktiska skatteunderlaget ökar, 
men i princip i sin helhet äts upp av löne- 
och prisutveckling. Den reella ökningen 
2020 och 2021 är 0,3 procent, för att sedan 
öka till 1,0 procent år 2022. Dessa procent 
är långt ifrån det som behövs för att täcka 
de demografiska behoven som också ökar. 
 
Utmaningar och förutsättningar 
framöver 
Det demografiska trycket på kommunerna 
kommer att vara högt många år framöver. 
SKL har gjort en beräkning med hjälp av 
Statistiska Centralbyrån (SCB), där de räk-
nar på hur stor befolkningsökning kommu-
nerna kan räkna med under de närmaste 
åren. Se tabellen nedan. 
 

 
 
Dessutom ökar invånarantalet i de ålders-
kategorier som kostar mest, d.v.s. ålder 0-
12 och 85 +. En enskild plats på ett äldre-
boende kan kosta ca 800 000 kronor per år 
och en förskoleplats kan kosta cirka 130-
140 000 kr. Det innebär att kommunerna 
kommer att få ökade kostnader. Intäkterna 
ökar inte i samma takt då de som är i inter-
vallet 20-64 år inte ökar lika snabbt, vilket 
är de som genererar mest skatteintäkter. 
 
Utöver ett demografiskt betingat kostnads-
tryck så tillkommer krav på ökade service-
nivåer inom flera verksamheter. Krav som 
kan bero på medborgarnas ökade förvänt-
ningar på den kommunala servicen, men 

också betingat av krav från statliga myn-
digheter. 
 
Snabbt växande investeringar i både kom-
muner och landsting bidrar också till kost-
nadsutvecklingen. Många vatten- och av-
loppsanläggningar, skolor och simhallar är 
byggda under perioden 1960-1980 och är 
nu i behov av kraftiga renoveringar, om- 
eller nybyggnationer. Till det kommer be-
hovet av fler eller större skolor till följd av 
ett ökat antal barn och ungdomar. 
 
Den höga investeringstakten är en utma-
ning för sektorn på två sätt, både i form av 
ökade driftkostnader och genom en ökad 
skuldbörda.  
 

Ekonomiska förutsätt-
ningar för Kristianstads 
kommun 
Det som skiljer Kristianstad från flertalet 
kommuner är resultatutvecklingen. Under 
åren 2014-2018 var det genomsnittliga 
resultatet i Kristianstad 1,7 procent av skat-
ter och statsbidrag, vilket kan jämföras 
med kommunsnittet som under motsva-
rande period var 3,2 procent. 
 
Prognos för 2019 
Budgeterat resultat för 2019 är +25,7 mkr, 
vilket motsvarar 0,5 procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag. En aktuell prognos ef-
ter augusti månad pekar på ett helårsresul-
tat på +32,8 mkr eller 0,64 procent av skat-
ter och statsbidrag. 
 
Oroväckande är att nämndernas totala 
prognostiserade budgetavvikelse är -13,5 
mkr. Det är främst barn- och utbildnings-
nämnden (-6,6 mkr) och arbete och väl-
färdsnämnden (-6,0 mkr) som prognostise-
rar större underskott. 
 
Långsiktigt hållbar ekonomi 
Precis som många andra står Kristianstad 
inför en stor ekonomisk utmaning, både 
kopplat till ökade investeringsnivåer och 
till ökade kostnader till följd av demogra-
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fin. För att stå stark i sådana tider krävs 
starkt ekonomiskt resultat, god budgetdi-
sciplin och tydliga prioriteringar. Alterna-
tivet till detta är intäktsökningar av olika 
former. Kristianstad hade år 2019 0,5 pro-
cent som budgeterat resultat, där SKL re-
kommenderar en målnivå på 2 procent. 
 
Demografiska förändringar 
Kristianstads demografiska utmaningar 
följer övriga riket och är kända sedan tidi-
gare. Investeringarna påverkas i form av 
behov av nya lokaler, driften påverkas i 
form av volymökningar. 
 
Volymökningar i driften är hanterade i 
budgetarbetet, genom avsättning i central 
volympott. 
 
Investeringar 
I syfte att skapa långsiktighet och jämnare 
investeringstakt över tiden har en investe-
ringsplan för åren 2020-2026 tagits fram. 
Denna investeringsplan har vid beräkning 
visat sig öka kapitalkostnaderna med 240 
procent, från 270 mkr till 640 mkr per år. 
Detta är inte långsiktigt hållbart och en ny 
investeringsprocess kommer att arbetas 
fram för att uppnå investeringsnivåer som 
är långsiktigt hållbara för Kristianstad. 
  
Alla fastighetsinvesteringar överstigande 
5 mkr kräver kommunstyrelsens igångsätt-
ningstillstånd. 
 
Kostnadsutjämning, förslag 
Ett nytt förslag på kostnadsutjämning har 
tagits fram av utredare på SKL. Förslaget 
behandlas i riksdagen 20 november. SKL 
har valt att räkna med den nya kostnadsut-
jämningen redan i prognosen för år 2020, 
därför finns detta med i detta förslag till 
budget. Anpassningen till de nya nivåerna i 
kostnadsutjämningen kommer att ske i fyra 
steg, år 2020 till år 2023. Kristianstads 
kommun får ett bättre utfall i förslaget till 
ny kostnadsutjämning jämfört med det 
tidigare systemet. 
 
 

Preliminär LSS-utjämning 2020 
SKL har, med stöd av SCB, gjort prognos 
för utfallet i LSS-utjämningen. Enligt be-
räkningarna för Kristianstad ökar 
bidraget från 63 mkr till 86 mkr för 2020. 

 
Budgetförändringar 2020 
Budgetförutsättningar 
Budgetarbetet för 2020 har haft följande 
utgångspunkter: 

- Samtliga nämnder och förvalt- 
ningar erhåller full kompensation 
för löne- och lokalkostnads-
ökningar (motsvarar drygt 101 mkr 
per år) 

- SKL:s skatteprognoser 
- Aktuell pensionskostnadsprognos 
- Framräknat avskrivningsunderlag 

utifrån föreslagen investerings-
budget 

- Budget för volymförändringar 
läggs centralt (24 mkr) 

- Värdeöverföring från bolagen 
 (50 mkr) 

- Ökning av budgeterade exploate-
ringsintäkter (10 mkr) 

- I övrigt kända redan beslutade 
förutsättningar 

- Ett budgeterat överskott motsva-
rande 0,7 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag (+39 mkr) 

 
Den föreslagna värdeöverföringen på 50 
mkr från de kommunala bolagen till kom-
munkoncernen för vidareutdelning ska ses 
som en möjlighet att möta de sociala utma-
ningar som följer av en snabb befolknings-
tillväxt, inte minst bland barn och unga. 
Överföringen motiveras till stor del av 
kommunens stigande kostnader för motta-
gandet av barn och unga i förskola, skola 
och fritidsaktiviteter. Förhyrning av tillfäl-
liga lokaler, snabb byggnation av nya loka-
ler samt snabb utbyggnad av befintliga 
lokaler ger märkbara konsekvenser. Be-
folkningsökningen, som innefattar en stor 
mängd nyanlända och ensamkommande 
barn och unga, ökar också trycket på fri-
tidsgårdar och övriga fritidsanläggningar 
och mötesplatser som främjar integration, 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
____________________________________________________________________

Budget 2020 och plan 2021-2022 9



  

   

folkhälsa och social sammanhållning. 
Ökade insatser krävs för att tillgodose bo-
stadsbehov för personer som kommunen 
har ett särskilt ansvar för, bland annat ge-
nom gruppbostäder och HVB-hem.  
 
Under budgetberedningen lyftes behov av 
nya resurser fram, men med begränsat ut-
rymme är hård prioritering nödvändig. 
Efter volymkompensation och kompensa-
tion för löner och kapitalkostnader, återstår 
inga medel att fördela.  

 

Långsiktiga åtgärder  
Som beskrivits tidigare står Kristianstads 
kommun och hela kommunsektorn inför 
betydande ekonomiska utmaningar under 
de närmast kommande åren och förmod-
ligen även därefter. Av den anledningen 
krävs mer djupgående förändringar av den 
kommunala organisationen och verksam-
heten. Möjligheter till effektiviseringen 
som lyfts fram i olika sammanhang är 
samverkan mellan kommuner och andra 
offentliga aktörer men framförallt ett för-
ändrat arbetsliv där gamla arbetsmetoder 
och arbetsätt utmanas bland annat genom 
användandet av ny teknik. 
 
Med tanke på de stora framtida utmaning-
arna tog kommunstyrelsen 2019-06-19 
följande två beslut: 
 

1. Ge nämnderna i uppdrag att genom 
effektivisering anpassa sin verk-
samhet för 2020 samt att senast 
2020-02-01 presentera förslag till 
effektiviseringar som ger full effekt 
senast från och med 2021 med 
minst tre procent av nettokostna-
derna. 

 
2. Ge kommundirektören uppdraget 

att tillsammans med förvaltnings-
cheferna göra en kommunövergri-
pande översyn av struktur, uppdrag 
och ambitionsnivåer med fokus på 
effektivisering genom samverkan 
och helhetssyn och utifrån detta ge 
förslag till åtgärder som ger mins-
kade nettokostnader med minst 1 
procent från och med 2021. Förslag 
till åtgärder ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast 2020-02-
01. 

 
Kristianstad behöver ett starkare resultat 
för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Behovet av investeringar är stort och då 
krävs ett starkt resultat för att behovet av 
nyupplåning ska minimeras. Egenfinansie-
ring av investeringar är mycket viktigt för 
att hålla ner räntekostnader och låneskuld. 
 
Långsiktigt bör Kristianstad ha ett budgete-
rat resultat på minst 2 procent av skatter 
och statsbidrag. Planen är att nå 2 procent 
till år 2022 med delmålet 1 procent år 
2021. I ovan angivna uppdrag beräknas 
förslaget på 1 procent och Kristianstads 
kommun tar därmed steg mot en mer lång-
siktigt hållbar ekonomi. 
 
Preliminärt beräknas det saknas 148 miljo-
ner kronor för att nå 1 procent i resultat år 
2021, och sedan 261 miljoner kronor för 
att nå ett resultat på 2 procent år 2022. 

 

Nämnd  Ramföränd‐
ring (mkr) 

KS/Kommunledningskontoret  ‐3,00

Räddningsnämnden  ‐0,25

Tekniska nämnden  ‐3,00

Byggnadsnämnden  ‐0,50

Miljö‐ och hälsoskyddsnämnden  ‐0,25

Barn‐ och utbildningsnämnden 
(Lönerörelse för avtal) 

9,00
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Utgångspunkter 
Den ekonomiska styrningen och redovis-
ningen i kommunen och de kommunägda 
bolagen regleras ytterst av: 
 Kommunallagen 
 Aktiebolagslagen 
 Kommunala redovisningslagen 
 Bokföringslagen 
 Årsredovisningslagen 
 
Den ekonomiska redovisningen styrs också 
av rekommendationer/anvisningar från 
exempelvis Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) samt Rådet för kommu-
nal redovisning (RKR). 
 
Dessutom styrs kommunens verksamheter 
av en mängd lagar och förordningar inom 
områden som socialtjänst, skola, energi, 
miljö etc. 
 
Utöver lagar och förordningar finns poli-
cies, program, planer, riktlinjer, principer, 
regler, anvisningar m.m. som reglerar olika 
verksamheter. 
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Styrmodellen 
Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en 
målmedveten och systematisk process för 
att påverka kommunens samlade verksam-
het i riktning mot önskat resultat, effektivi-
tet och ekonomisk ställning.  
 
För en kommun, där verksamheten är må-
let och pengarna medlet, innebär god eko-
nomisk hushållning mycket mer än en ba-
lanserad ekonomi. I budgeten fastställer 
därför kommunfullmäktige de finansiella 
och verksamhetsmässiga mål som tillsam-
mans är avsedda att säkra en god ekono-
misk hushållning. 
 
Styrningen ska präglas av ett helhetstän-
kande, d.v.s. Kristianstads kommuns bästa 
är överordnat verksamhetsmässiga särin-
tressen. Styrning sker genom dialog med 
inriktning på samsyn och samförstånd. 
 
Styrmodellen i Kristianstads kommun ut-
går från kommunallagens 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 oav-
sett var man befinner sig i organisationen 
så är vision, strategisk färdplan med strate-
giska mål samt perspektiven i styrkort ge-
mensamma delar fastställda av kommun-
fullmäktige. Mål och indikatorer ska inte 
vara för många så att helhetssyn och över-
blickbarhet försvåras. 
 
Kommunfullmäktige fastställer årligen, i 
samband med budgetbeslutet för kom-
mande år, kommunens övergripande styr-
kort för hela kommunkoncernen. Styrkortet 
omfattar, förutom visionen och de strate-
giska målen, även mål och indikatorer i 
fyra olika perspektiv, Medborgare, Ut-
veckling, Medarbetare och Ekonomi. 
Dessa speglar olika dimensioner i verk-
samheten. Balans mellan dessa perspektiv 
eftersträvas. 
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Perspektiv i styrkorten: 
 Medborgare – hur kommuninvånarna 

med flera intressenter ser på Kristian-
stads kommun utifrån ett externt per-
spektiv, hur kommunen uppfyller be-
hov och önskemål, 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, proces-
ser, förhållningssätt m.m. 

 Ekonomi – hur kommunen uppfyller 
kraven på en god ekonomisk hushåll-
ning, hur kommunen uppfyller kraven 
på en sund och uthållig ekonomi, hur 
kommunen använder och förvaltar ge-
mensamma resurser, prisvärdhet, vär-
deskapande och valuta för pengarna. 

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

VISION KRISTIANSTAD 2030 

Vi lyfter tillsammans 
Tillväxt – Tanke – Trivsel 

 
Strategisk färdplan har som syfte att pre-
cisera Vision 2030 och prioritera bland 
utmaningarna som kommunen står inför. 
Den strategiska färdplanen gäller för hela 
kommunkoncernen och är en gemensam 
kraftsamling kring fyra målområden. Den 
innebär också en ökad hållbarhetsambition. 
 
Strategiska mål inom varje perspektiv är 
avgörande för att nå framgång. Visionen 
nås inte utan att de strategiska målen har 
uppfyllts. Från strategiska färdplanens fyra 
målområden finns från varje strategiskt 
 

målområde ett strategiskt mål formulerat. 
Målen har bäring främst på perspektiven 
Medborgare och Utveckling.   
 
Medborgare 

 HÄLSA OCH DELAKTIGHET: 
God, jämlik hälsa och stärkt  
delaktighet 

 FRISKA EKOSYSTEM: 
En rik natur och stärkta ekosystem-
tjänster 

Utveckling 
 BOENDEMILJÖ OCH 

STADSUTVECKLING: 
Långsiktigt hållbara boendemiljöer, 
ökat bostadsbyggande och pulse-
rande stad 

 ARBETSLIV OCH 
ATTRAKTIONSKRAFT: 
En stark arbetsmarknad med  
växande företag 

 Medarbetare 
 Friska och nöjda medarbetare 
 Effektivt arbetssätt 

Ekonomi 
 Hållbar ekonomi 
 God hushållning 

 
Målen visar inriktningen som verksam-
heterna ska fokusera på inom det aktuella 
perspektivet. Målen i det övergripande 
styrkortet ligger till grund för nämndernas 
målarbete utifrån sitt produktionsansvar. 
Samtliga mål ska stödja ett eller flera stra-
tegiska mål. Mål ska kopplas till resurser. 
Vid konflikt mellan verksamhetens mål 
och de ekonomiska resurserna ska de eko-
nomiska resurserna alltid vara överordnade 
verksamhetsmålen. 
  
Indikatorerna ger vägledning vid bedöm-
ning av effekterna för gjorda insatser samt 
ger svar på graden av måluppfyllelse. Indi-
katorer är mått som ger direkt återkoppling 
om kommunen är på rätt väg mot de upp-
satta målen, eller inte. Indikatorerna ska 
dock inte ses som hela sanningen vad gäl-
ler värdering av målen. Indikatorerna ska 
vara konkreta, mätbara, realistiska, trovär-
diga, aktuella och användbara i styrningen. 
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För alla indikatorer definieras mätmetoder 
och det målvärde som eftersträvas. 
 
Verksamhetsplaner ska konkret visa vad 
som ska göras och ska stödja hela styrmo-
dellskedjan som angetts i styrkortet. 
 
Uppföljning, analys och utvärdering är av 
central betydelse i styrmodellen. Kristian-
stads kommun har nu en röd tråd från pla-
nering i budgeten till uppföljning och ut-
värdering i delårsrapport och årsredovis-
ning. 
  
Ett av grundkraven är att budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger kost-
naderna. Motiven till detta är bland annat: 
 Långsiktig konsolidering av ekonomin 
 Skapa utrymme för reinvesteringar 
 Täcka ökningen av hela pensionsåta-

gandet 
 Riskexponering och osäkerhetsfaktorer 
 
Undantag från grundkravet om att intäkter-
na ska överstiga kostnaderna får bara göras 
om det finns synnerliga skäl. 
 
Förvaltningsberättelsen i delårsrapport och 
årsredovisning ska innehålla en avstäm-
ning av god ekonomisk hushållning. Om 
en avstämning visar på ett negativt resultat 
ska fullmäktige anta en särskild åtgärds-
plan. 
 
Nämnder och styrelser förutsätts inte bara 
följa kommunfullmäktiges inriktning och 
resultatkrav utan förutsätts också följa alla 
de lagar och regler som påverkar verksam-
heten. Ekonomin utgör alltid gräns för 
verksamhetens omfattning. 
 
Om en nämnd befarar att befintlig verk-
samhet inte ryms inom anvisad budget är 
nämnden skyldig att omgående vidta åt-
gärder. 
 
Ansvaret för att ta fram förslag som ger 
nämnden möjlighet att nå anvisad budget-
nivå vilar på respektive förvaltningschef.  
 

Om nämnden finner att dessa åtgärder står 
i strid med kommunfullmäktiges uppsatta 
mål för verksamheten, ska fullmäktige 
pröva dessa åtgärder. 
 

Intern kontroll 
Den interna kontrollen regleras i Regle-
mente för intern kontroll och är en viktig 
del av styrningen. I begreppet innefattas 
hela organisationen och alla de rutiner som 
syftar till att säkerställa att resurser dispo-
neras i enlighet med kommunfullmäktiges 
intentioner samt säkerställer en riktig och 
fullständig redovisning. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att kommunen har god intern 
kontroll. 
 
Nämnden/styrelsen ansvarar för den inter-
na kontrollen inom sitt verksamhetsområde 
utifrån en väsentlighets- och riskanalys. 
 
Förvaltningschef/VD svarar för att kon-
kreta regler och anvisningar utformas samt 
att nämnden/styrelsen löpande får inform-
ation om hur kontrollen fungerar. 
 

Ansvar och befogenheter 
Decentralisering kräver klara riktlinjer 
beträffande relationer, ansvar och befogen-
heter. Dessa regleras i nämndernas regle-
menten och förvaltningarnas delegerings-
ordningar. 
 
Kommunfullmäktige (KF) 
Kommunfullmäktige uppdrar i budget åt 
nämnder/styrelser att ansvara för att vissa 
verksamheter blir utförda inom ramen för 
tilldelade resurser. Uppdraget anges som: 
 Nettoanslag på varierande anslagsni-

våer 
 Anslag per investeringsprojekt eller 

som ramanslag för olika investerings-
områden 

 Övergripande styrkort (mål- och resul-
tatstyrning) 

 
Kommunfullmäktige bär också det yttersta 
politiska och ekonomiska ansvaret för 
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verksamheter som bedrivs i de kom-
munägda bolagen. Ägarinflytandet konkre-
tiseras genom att kommunfullmäktige: 
 Utser styrelseledamöterna i bolagen 
 Får ta ställning till frågor av principiell 

beskaffenhet och andra ärenden av 
större vikt 

 Fastställer företagspolicy, ägardirektiv 
och bolagsordning 

 Verkar som ägare genom bolags-
stämma 

 
Kommunstyrelse (KS) 
Kommunstyrelsen har det strategiska an-
svaret för ledning, samordning och uppsikt 
av all kommunal verksamhet, oavsett om 
den bedrivs i förvaltnings- eller bolags-
form. 
Ansvaret innebär bland annat: 
 Lång- och kortsiktig ekonomisk plane-

ring 
 Intern kontroll 
 Finansiell koncernsamordning 
 Uppföljning (ekonomi och verksamhet) 
 Näringspolitiska åtgärder 
 Omvärldsbevakning/internationella 

frågor 
 Räddningstjänst och civilförsvarsfrågor 
 Personalmyndighet för förvaltnings-

chefer 
 
Kommunstyrelsens uppdrag förstärks av 
kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning och krav på ekonomiska och 
verksamhetsmässiga treårsplaner. 
 
Personalutskott (PU) 
Personalutskottet är kommunens centrala 
personalmyndighet med ansvar för ut-
veckling av kommunens medarbetare, före-
tagshälsovård och fackliga företrädare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnader för arbetskraft utgör driftbudge-
tens största enskilda post. Personaldimens-
ionering, lönepolitik, m.m. påverkar i hög 
grad den kommunala ekonomin varför det 
finns en stark koppling mellan personalut-
skott och kommunstyrelse. 
 
Kommunledningskontor (KLK) 
Kommunledningskontoret utgör den sam-
lade resurs som står till förfogande för 
kommunens centrala politiska ledning, 
kommunstyrelse och personalutskott. Kon-
torets uppgift är dessutom att erbjuda stöd 
och service till övriga förvaltningar och 
bolag. 
 
Facknämnder 
Nämnderna ansvarar för att kommunfull-
mäktiges uppdrag beträffande ekonomi och 
verksamhet blir utförda. Nämnden förut-
sätts tolka fullmäktiges inriktning och re-
sultatkrav för den egna förvaltningen. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har det yttersta verk-
samhets- och resultatansvaret inför nämn-
den samt uppgiften att tydliggöra mål och 
ansvar i organisationen. 
 
Kommunägda bolag 
De kommunägda bolagen är instrument för 
kommunal verksamhet och utgör en del av 
Kristianstads kommun.  
 
Bolagsstyrelsen ansvarar för: 
 Att av ägaren uppsatta mål infrias 
 Att rapportering sker till ägaren enligt 

fastställd planering 
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Styrprocessen 
Styrprocessen syftar till att få en bättre 
koppling mellan budget, delårsrapport och 
bokslut.  
 
Detta innebär att bokslutsberedning/ 
budgetdialog och medelstilldelning tydligt 
kopplas samman. Uppföljning och analys 
av det gångna året är utgångspunkten för 
de ekonomiska ramar som sedan fastställs 
för det kommande året. 
 
Ur nämndernas synvinkel bör ett budgetbe-
slut fattas så tidigt på året så att de får en 
rimlig tid att utarbeta sina internbudgetar. 
Detta i sin tur förutsätter att nämnderna har 
god kännedom om vilka resurser man har 
att disponera. 
 
2019 
 
November 
Kommunfullmäktige fastställer budget 
2019 (inkl. kommunens övergripande styr-
kort 2019) med flerårsplan 2020-2021 samt 
skattesats 2020. 
 
December 
Sista dag för nämnderna att besluta om 
internbudget och nämndstyrkort för 2020 
är 31 januari 2019. Handlingar skickas till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 

2020 
 
Budgetprocessen under 2020 föreslås bli 
likartad den under 2019, med budgetbeslut 
i kommunfullmäktige i november 2020. 
 
Utöver de kontinuerliga månadsuppfölj-
ningarna sker ekonomiprocesserna under 
2020 enligt följande schema: 
 
Januari 
Nämnderna utarbetar och beslutar om 
verksamhetsberättelser till årsredovisning 
2019 med uppföljning, utvärdering och 
analys av nämndstyrkort och avstämning 
mot kommunens övergripande styrkort och 

mot fullmäktiges mål och riktlinjer i övrigt. 
Uppföljningarna, utvärderingarna och ana-
lyserna ska också ge signaler om förutsätt-
ningarna för 2021 och kommande år 2022-
2023. 
 
Februari 
Nämnderna presenterar senast 2020-02-01 
förslag till effektiviseringar med minst tre 
procent av nettokostnaderna som ger full 
effekt senast från och med 2021. 
 
Kommundirektören presenterar senast 
2020-02-01 åtgärder som ger minskade 
nettokostnader med minst en procent från 
och med 2021. Uppdraget är att kommun-
direktören tillsammans med förvaltnings-
cheferna göra en kommunövergripande 
översyn av struktur, uppdrag och ambi-
tionsnivåer med fokus på effektivisering 
genom samverkan och helhetssyn. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bok-
slutöverläggningar med presidier och för-
valtningschefer från nämnderna, med ut-
gångspunkt i nämndernas verksamhetsbe-
rättelser 2019, nämndstyrkort 2019 och 
analys av framtida utmaningar och möjlig-
heter. 
 
Mars 
Kommunledningskontoret producerar års-
redovisning 2019 som överlämnas till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ägardialog genomförs mellan kommunsty-
relsens arbetsutskott och respektive kom-
munägt bolags presidium och VD. 
 
Planeringsförutsättningar för budgetarbetet 
presenteras för kommunstyrelsen där för-
valtningsledningar och nämndpresidier 
bjuds in. Ekonomifunktionen skickar däref-
ter ut anvisningar för budgetarbetet. 
 
April 
Kommunfullmäktige beslutar om årsredo-
visning 2019. 
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Maj 
Kommunstyrelsen har budgetberedning där 
respektive nämnd och förvaltningsledning 
presenterar hur man ser på verksamhet och 
ekonomi under kommande år med ut-
gångspunkt från givna anvisningar för 
budgetarbetet. 
 
Juni 
Kommunstyrelsen beslutar om planerings-
förutsättningar för 2021. Utifrån detta be-
slut påbörjar nämnderna sitt arbete med 
internbudgeten för 2021. 
 
 
 
Juli/Augusti 
Nämnderna utarbetar och beslutar om 
verksamhetsberättelser i delårsrapporten 
januari – augusti 2020 med uppföljning, 
utvärdering och analys av nämndstyrkort 
och avstämning mot kommunens övergri-
pande styrkort och mot fullmäktiges mål 
och riktlinjer i övrigt. Delårsrapporten ska 
innehålla en prognos för helåret 2020. 
 

September 
Kommunledningskontoret producerar 
delårsrapport januari - augusti 2020 som 
överlämnas till kommunstyrelsen för be-
slut. 
 
Oktober 
Kommunfullmäktige beslutar om delårs-
rapport januari – augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om budget 
2021 (inkl. kommunens övergripande styr-
kort) med flerårsplan 2022-2023. 
 
November 
Kommunfullmäktige fastställer budget 
2021 (inkl. kommunens övergripande styr-
kort 2021) med flerårsplan 2022-2023 samt 
skattesats 2021. 
 
December 
Sista dag för nämnderna att besluta om 
internbudget och nämndstyrkort för 2021 
är 31 december 2020. Handlingar skickas 
till kommunstyrelsen för kännedom.
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God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I 
denna budget fastställer kommunfullmäktige i Kristianstad de finansiella och verksamhets-
mässiga mål, i form av kommunens övergripande styrkort (se nästa sida), som ligger till 
grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning i kommunen för 2020.  
 
I de följande sidorna utvecklas förutsättningarna för måluppfyllelse i kommunens övergri-
pande styrkort uppdelat på de fyra perspektiven, Medborgare, Utveckling, Medarbetare och 
Ekonomi.  
 
Det är en svår uppgift att göra en samman-
vägd värdering av huruvida en kommun 
har god ekonomisk hushållning eller inte 
under ett specifikt år. Det finns ingen 
kommunövergripande mall att stödja sig 
på. Hänsyn ska tas till såväl finansiella 
som verksamhetsmässiga aspekter.  
 
Finansiella resultatmål har funnits under 
mycket lång tid. Årets resultat, soliditet, 
skuldsättningsgrad, självfinansieringsgrad 
och budgetavvikelser m.fl. är ofta kända 
begrepp och använda sedan länge. Även 
dessa är ibland ifrågasatta som indikatorer 
för en god ekonomisk förvaltning bl.a. 
beroende på i vilken konjunktur ekonomin 
är i och beroende på vilket utgångsläge en 
kommun har. Dessutom är det kanske inte 
ett enskilt år som alltid ska utvärderas utan 
istället ett längre perspektiv.     
 
De verksamhetsmässiga resultatmålen är 
ännu svårare att värdera mot god ekono-
misk hushållning. Nyckelorden är kvalitet, 
effektivitet och kundnytta som alla är be-
svärliga att mäta på ett objektivt och rätt-
vist sätt. 
 
I Kristianstads kommun har ansatsen varit 
att använda styrmodellen balanserad styr-
ning, med strategiska mål, mål och indika-
torer för de fyra perspektiven i kommunens 
övergripande styrkort, för att följas upp 
och värdera god ekonomisk hushållning i 
delårsrapport och i årsredovisningens för-
valtningsberättelse. Mål och indikatorer 
ska i den bästa av världar vara konkreta, 

mätbara, realistiska, trovärdiga, aktuella 
och användbara i styrningen. 
 
Kristianstads kommun har valt att möta 
värdering av god ekonomisk hushållning 
och de nämnda kraven med att ge varje 
indikator (26 st.) indikatorvärden i olika 
mätintervall som färgsätter indikatorn med 
grön markering för uppfylld nivå, gul för 
delvis uppfylld nivå eller röd för ej upp-
fylld nivå. Det är en utmaning att så långt i 
förväg sätta dessa indikatorvärden. Ambi-
tionsnivån sätts under 2019, även om det 
finns ytterligare mätningar med okänt re-
sultat mellan tidpunkterna för målsättning 
och den slutliga mättidpunkten vid årets 
slut 2020.  
 
Vid uppföljning och rapportering av indi-
katorernas nivåer görs sedan en värdering 
och färgsättning även av målen (12 st.) i 
kommunens övergripande styrkort. Målen 
är inte lika konkreta som indikatorerna och 
därför svårare att värdera. Utöver vad indi-
katorerna indikerar kan målen även inne-
fatta ett visst mått av subjektiv bedömning 
om det t.ex. gjorts stora framsteg inom 
ramen för ett specifikt mål på annat än vad 
indikatorerna handlar om. Nämndstyrkor-
ten är också en bra källa för rättvis bedöm-
ning av målens färgsättning.  
 
Samma ansats med färgsättning görs för de 
fyra perspektiven och slutligen görs en 
värdering av god ekonomisk hushållning 
2020 för kommunen i sin helhet.
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Strategiska mål i 
fyra perspektiv 

Mål Indikator 

Medborgare 
Strategisk färdplan: 
HÄLSA OCH 
DELAKTIGHET:  
* God, jämlik hälsa och 
stärkt delaktighet 
FRISKA EKOSYSTEM:  
* En rik natur och stärkta 
ekosystemtjänster 
 

Nöjda och stolta medborgare 
 

 Ranking ”Bäst att leva”-kommun 
 Nöjd-Medborgar-Index 

 
Ökad utbildningsnivå 
 

 Gymnasiebehörighet 
 Andel med gymnasieexamen inom 3 

år 

Aktiva och trygga medborgare 
 

 Nöjd-Region-Index 
 Trygghetsindex 

 
Information och service med 
hög tillgänglighet 
 

 NKI Företagsklimat, service- 
mätning myndighetsutövning 

 Nöjd-Inflytande-Index 
 

Aktiva insatser för hållbar miljö 
 

 Miljöranking  
 Andel förnybar energi totalt i 

koncernens verksamhet 
 

Utveckling 
Strategisk färdplan: 
BOENDEMILJÖ OCH 
STADSUTVECKLING:  
* Långsiktigt hållbara 
boendemiljöer, ökat 
bostadsbyggande och 
pulserande stad 
ARBETSLIV OCH 
ATTRAKTIONSKRAFT:  
* En stark arbetsmarknad 
med växande företag  
 

Växande Kristianstad 
 

 Invånarförändring 
 Arbetslöshet 

God företagsamhet 
 

 Nöjt-Näringslivs-Index 
 Handelsindex 

Förbättrad infrastruktur 
 

 Bostadsbyggande 
 Digitaliseringsindex 
  

Medarbetare 
* Friska och nöjda  
 medarbetare  
* Effektivt arbetssätt 
 

God hälsa och hög arbets-
tillfredsställelse 
 

 Sjukfrånvaro 
 Nöjd-Medarbetar-Index 

 

Ökad delaktighet, ökat 
medskapande och 
ansvarstagande 
 

 Medarbetarskaps-Index 
 Ledarskaps-Index 
 Hållbart medarbetarengagemang 

 

Ekonomi 
* Hållbar ekonomi  
* God hushållning 
 

Ekonomisk kontroll under 
verksamhetsåret 
 

 Nämndernas samlade 
driftbudgetföljsamhet 

 Avvikelse mot budgeterat resultat 
 Avvikelse mot totalkalkyl för under året 

slutredovisade investeringsprojekt 
över 20 mkr 
 

Ekonomisk kontroll över tiden 
 

 Årets resultat i förhållande till 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag över en rullande 
5-årsperiod 

 Självfinansiering av investeringarna 
över en  
rullande 5-årsperiod 
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Medborgare 
 
Kristianstads kommuns målsättning är att både människorna och miljön ska må bra. 
Kristianstads medborgare ska känna sig nöjda och trygga och veta att de av sin kommun får 
effektiv service och information med god tillgänglighet.  
 
Satsningarna inom utbildningsområdet fortsätter, liksom insatserna för en hållbar miljö i 
klimatkommunen Kristianstad. Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike ska fortsätta utveck-
las som ett mönsterområde som gynnar både naturen och människan.
 
Målsättning 
Strategiska mål för medborgarperspektivet är enligt Strategisk Färdplan: 
* HÄLSA OCH DELAKTIGHET: God, jämlik hälsa och stärkt delaktighet 
* FRISKA EKOSYSTEM: En rik natur och stärkta ekosystemtjänster 
 

Mål Indikator Indikatorvärden 
       

  Ranking "Bäst att leva"-  Ranking 2019: 85, poäng 74 
  kommun  (Demografi 106, Arbetsmarknad 137, Bostäder 34, 
     Kommunal ekonomi 85, Säkerhet 97, Fritid/Kultur/ 
     Nöje 148, Demografi 69, Utbildning 153, Miljö 29) 
     ranking 70 eller lägre 
Nöjda och stolta    ranking 71 - 90 
medborgare    ranking 91 eller högre 

  Nöjd-Medborgar-Index  Värde 2018: 61 (2016: 57) 
     Kommunsnitt 2018: 56 (2016: 55) 
     över kommunsnittet 
     56 eller högre, men inte över kommunsnittet 
     lägre än 56, om det inte är över kommunsnittet 

  Gymnasiebehörighet  Värde 2019 yrkesprogr: 80,5 % (2018: 80,5 %) 
     Riket 2019 yrkesprogr: 84,3 % (2018: 84,4 %) 
     Värde 2019 est: 79,6 % (2018: 79,7 %) 
     Riket 2019 est: 83,3 % (2018: 83,5 %) 
     Värde 2019 ek/hum/sv: 77,4 % (2018: 77,8 %) 
     Riket 2019 ek/hum/sv: 81,3 % (2018: 81,9 %) 
     Värde 2019 nv, tekn: 75,5 % (2018: 76,3 %) 
     Riket 2019 nv, tekn: 80,8 % (2018: 81,0 %) 
     Kvot sammanlagt 2019: 94,9 % av riket 
Ökad utbildningsnivå    (Kvot sammanlagt 2018: 95,0 % av riket) 
     kvot över rikssnitt 2020 
     bättre kvot än 2019, men inte över rikssnitt 2020 
     sämre kvot än 2019, och inte över rikssnitt 2020 
  Andel med gymnasie-  Värde 2018 totalt: 65,6 % (yrkesprg: 72,3 %, 
  examen inom 3 år  högskoleförb: 75,3 %, intr.progr 12,0 % ) 
     Värde 2018 riket totalt: 66,0 % (yrkesprg. 72,0 %, 
     högskoleförb: 77,9 %, intr.progr 7,6 %) 
     värde över rikssnitt 2019 
     bättre värde än 2018 men inte över rikssnitt 2019 
     sämre värde än 2018 och inte över rikssnitt 2019 
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Mål Indikator Indikatorvärden 
       

  Nöjd-Region-Index  Värde 2018: 63 (2016: 63) 
     Kommunsnitt 2018: 62 (2016: 60) 
     över kommunsnittet 
     63 eller högre, men inte över kommunsnittet 
Aktiva och trygga    lägre än 63, om det inte är över kommunsnittet 
medborgare Trygghetsindex  Värde 2018: 47 (2016: 48) 
   Kommunsnitt 2018: 58 (2016: 58) 
     över kommunsnittet 
     47 eller högre, men inte över kommunsnittet 
     lägre än 47, om det inte är över kommunsnittet 
  NKI Företagsklimat,  Värde 2019: 74 (2018: 73, 2017: 73) 
  servicemätning  Kommunsnitt 2019: 72 (2018: 71, 2017: 70) 
  myndighetsutövning  74 eller över 
     70 - 73 
Information och service    under 70 
med hög tillgänglighet Nöjd-Inflytande-Index  Värde 2018: 43 (2016: 39) 
     Kommunsnitt 2018: 42 (2016: 40) 
     över kommunsnittet 
     43 eller högre, men inte över kommunsnittet 
     lägre än 43, om det inte är över kommunsnittet 
  Miljöranking  Ranking 2019: 35 (2018: 20, 2017: 30, 2016: 34) 
     ranking 25 eller lägre 
     ranking 26 - 34 
Aktiva insatser för    ranking 35 eller högre 
hållbar miljö Andel förnybar energi   Värde 2018: 96,6 % (2017: 95,9 %) 
  totalt i koncernens  96,6 % eller högre 
  verksamhet  95,0 % - 96,5 % 
     under 95 % 

 
 
Nöjda och stolta medborgare  
Kristianstads geografi med korta avstånd 
mellan stad, basorter, landsbygd och natur 
ger förutsättningar för ett gott boende, gi-
vande möten och varierade upplevelser. 
 
Målet är att kommunens medborgare ska 
må bra, trivas och kännas sig stolta och 
nöjda. Undersökningar visar att invånarna i 
Kristianstads kommun överlag trivs bra 
med den plats där de har valt att bo och 
leva, men det finns också sådant som kan 
göras bättre. 
 
En rad satsningar har de senaste åren gjorts 
och fler ska genomföras för att Kristianstad 
ska bli ännu mer attraktivt och för att med-
borgarna ska känna större delaktighet.  
 

 
 
En viktig grund för att människor ska tri-
vas med att bo i Skånes till ytan största 
kommun är att det råder god balans mellan 
stad och landsbygd.  
 
Till grund för utvecklingen av landsbygden 
ligger kommunens landsbygdsstrategi, som 
har målet att bidra till en ekonomiskt, eko-
logiskt och socialt hållbar utveckling.  
 
Ökad utbildningsnivå  
I kommunen pågår ett flerårigt mångmil-
jonprojekt med att rusta upp och bygga 
förskolor och skolor för att ge en god stu-
diemiljö som främjar modern pedagogik. 
Flera skolor är nybyggda eller ombyggda 
till nyskick. En långsiktig lösning för sko-
lorna i de centrala delarna av Kristianstad 
och i Åhus behöver genomföras. Nästa år 
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ska den nya Sånnaskolan stå klar med ut-
rymme för över 700 elever. 
 
Insatser görs på alla skolans nivåer för att 
förbättra studieresultaten och öka antalet 
elever med gymnasie- och högskolebehö-
righet. Satsningen på fokusskolor är fram-
gångsrik. I utvalda grundskolor prioriteras 
och samordnas centrala resurser i syfte att 
öka måluppfyllelse och likvärdighet. 
 
Satsningen på fokusskolor i Kristianstads 
kommun är vetenskapligt baserad och följs 
av forskare. De som arbetar på någon av 
kommunens fokusskolor ingår i ett starkt 
team som målmedvetet arbetar för att höja 
skolans måluppfyllelse. Fokusskolorna har 
utökad bemanning och lärarna erbjuds 
samtalsledarutbildning, didaktisk handled-
ning och annat professionellt stöd. 
 
Kristianstads kommun fortsätter samverka 
med Högskolan Kristianstad och student-
kåren för att skapa en attraktiv studieort. 
En höjd utbildningsnivå och ökad kompe-
tens stärker Kristianstads konkurrensmöj-
ligheter. 
 
Aktiva och trygga medborgare 
Aktiva och engagerade invånare är viktiga 
för kommunens utveckling. Kommunen 
stödjer på flera sätt kultur- och föreningsli-
vet för att främja folkhälsa, social gemen-
skap och integration. 
 
Kristianstad Arena, naturum Vattenriket, 
Kulturkvarteret, Kulturhuset Barbacka, 
Tivoliparkens hälsoträdgård, Bockatorpet, 
Sydostleden för cykelturism och Kristian-
stads Arenaområde är satsningar som har 
skapat förutsättningar för goda idrotts-, 
kultur- och naturupplevelser som kan be-
rika fritiden och stärka folkhälsan. Det nya 
badhuset som nu börjar byggas för att stå 
klart 2022 blir ännu ett viktigt tillskott. 
 
De populära sommarlägren och lovaktivi-
teterna i kommunen är en viktig inkörsport 
till fritidsaktiviteter med kultur- och före-
ningsliv för barn och unga. Genom Kultur-

nyckeln erbjuds också alla elever i kom-
munen kulturupplevelser på skoltid. Insat-
ser och åtgärder görs på flera håll för att 
fånga upp äldre tonåringar och unga vuxna 
som befinner sig i riskzonen för en de-
struktiv och kriminell livsstil. 
 
Trygghet är ett viktigt ledord i kommunens 
verksamhet. Kommunens omsorg, stöd och 
service ska kännas trygg för den som be-
höver hjälp på grund av ålder, funktions-
nedsättning eller en utsatt situation. 
 
Inom äldreomsorgen ökar behoven i takt 
med att allt fler blir allt äldre. Antalet per-
soner över 80 år väntas under de närmaste 
tio åren öka med omkring 40 procent. 
Även om den äldre delen av befolkningen 
är allt friskare och kan klara sig självstän-
digt allt högre upp i åldrarna, så ökar med 
åldern risken för multisjuklighet och de-
menssjukdom. Det innebär stora utmaning-
ar att rusta omsorgen för den gruppen 
äldre, samtidigt som de ekonomiska förut-
sättningarna försämras när andelen i för-
värvsarbetande åldrar minskar.  
 
Trygghet skapas också genom ett kontinu-
erligt arbete för att motverka brott och dro-
ger. Brotts- och drogförebyggande arbete 
bedrivs på flera nivåer och genom samver-
kan med en rad andra aktörer. Samarbetet 
med polisen har de senaste åren utvecklats 
och formaliserats, bland annat genom tä-
tare gemensamma lägesbildsbedömningar. 
Det förebyggande och trygghetsskapande 
arbetet fortsätter i bred samverkan, bland 
annat genom lokala BRÅ och genom den 
internationella certifieringsmodellen Pur-
ple Flag, där målet är att göra stadskärnan 
tryggare och trevligare även kvälls- och 
nattetid. 
 
Flera insatser har gjorts och görs för att 
stärka tryggheten och förebygga brott i 
centrum och i särskilt utsatta områden, 
bland annat genom bevakning av ord-
ningsvakter och montering av trygghets-
kameror. Ytterligare åtgärder planeras, för 
att bland annat motverka buskörning i 
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centrum på kvällar och nätter. 
  
Trygghetsfrågan handlar ytterst om frågan 
om krig eller fred. I en tid där nationen 
ställs inför nya hot och utmaningar och där 
gråzoner mellan krig och fred breder ut sig 
i världen har försvarsfrågorna fått ny aktu-
alitet. I det nya totalförsvaret har kommu-
nen fått en utökad roll, som för Kristian-
stads del innebär ett samarbete inom Total-
försvar Skåne, under ledning av länsstyrel-
sen och Försvarsmakten. Nästa år genom-
förs försvarsövningen TFÖ 2020 i hela 
landet och kommunen får en aktiv roll.  
 
Information och service  
med hög tillgänglighet  
Öppenhet, effektivitet och tillgänglighet 
ska genomsyra kommunens verksamhet. 
Ambitionen är att hålla en hög servicenivå 
i alla kommunens verksamheter. 
 
Att kommunens förvaltningar är samlade i 
två lättillgängliga kommunhus, Rådhus 
Skåne och Östra kommunhuset, underlättar 
både för administrationerna och för dem 
som har ärenden till kommunorganisa-
tionen. 
 
Medborgare och företagare har en enkel 
och effektiv väg in i kommunen via med-
borgarcentret i Rådhus Skåne. Verksam-
heten vässas vidare med målet att alla smi-
digt ska kunna få korrekt information, råd-
givning, vägledning och hjälp med ansök-
ningar och beslut via webb, telefon eller 
personligt besök i kommunen. 
 
På kommunens webbplats ökar antalet  
e-tjänster i snabb takt för att medborgarna 
ska kunna hantera sina kontakter och få 
smidig service på tider som de själva väl-

jer. Biblioteken och mötesplatserna för 
seniorer arbetar aktivt för att öka kunskap-
en om digitala tjänster för datorovana 
medborgare.  
 
Inom samhällsplaneringen pågår över-
gången till ett digitalt arbetssätt och tydli-
gare visualisering. Geografiska områden 
och byggnader i detaljplaner och planpro-
gram ska framöver kunna visas i 3D-
verktyg som gör det lättare för allmänheten 
att ta till sig och lämna synpunkter på för-
ändringar, något som stärker demokratin. 
Ett visningscenter har skapats i Rådhus 
Skåne och kommer successivt att fyllas 
med ett alltmer omfattande innehåll. 
 
Aktiva insatser för hållbar miljö  
Med målsättningen att skapa en god livs-
miljö, arbetar Kristianstads kommun aktivt 
med miljö- och klimatfrågor. Kristianstads 
lokala miljömål handlar både om att skapa 
en bättre miljö i kommunen och om att 
minska kommunens andel av gränsöver-
skridande utsläpp med global betydelse. 
Det yttersta målet är att bli en fossil-
bränslefri kommun. Därför driver kom-
munen flera energiprojekt och satsar på 
solenergi och biogas som drivmedel och 
energikälla. 
 
Ett omfattande natur- och miljövårdsarbete 
bedrivs, bland annat inom ramen för 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, 
för att skydda, utveckla och främja ett 
hållbart utnyttjande av natur- och kultur-
historiska värden. Kristianstads Vattenrike 
har av FN-organet Unesco fått väl godkänt 
för sitt biosfärarbete och fortsätter som 
biosfärområde att vara ett modellområde 
för hela världen.
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Utveckling 
 
Staden Kristianstad grundades som ett försvarsfäste i en krigshärjad bygd, men har under 
århundradena utvecklats till en trivsam plats där människor med skilda bakgrunder kan leva 
och utvecklas, verka och samverka.  
 
Kommunens vision visar riktningen för hur kommunen ska lyfta mot högre höjder utifrån led-
orden tillväxt, tanke och trivsel. 
 
Tillväxt är Kristianstads ambition, som motor i vår region. Kristianstad ska vara en attraktiv 
ort som lockar till sig människor, kompetens och idéer. En viktig förutsättning är att skapa 
långsiktigt hållbara boendemiljöer med tillgång till varierade typer av bostäder. Stadskärnan 
är en viktig mötesplats och samlingspunkt för en attraktiv kommun och flera insatser görs för 
att stärka utbudet i centrum. 
 
Målsättning 
Strategiska mål för utvecklingsperspektivet är: 
* BOENDEMILJÖ OCH STADSUTVECKLING: Långsiktigt hållbara boendemiljöer, ökat 
bostadsbyggande och pulserande stad 
* ARBETSLIV OCH ATTRAKTIONSKRAFT: En stark arbetsmarknad med växande företag 
 

Mål Indikator Indikatorvärden 
        

  Invånarförändring   Värde 2018: 84 908 = +757 = +0,90 % 
      (Värde 2017: 84 151 = +960 = +1,15 %) 
      (Värde 2016: 83 191 = +681 = +0,83 %) 

      ökning +0,8 % eller högre 
      ökning mellan +0,5 % och +0,8 % 
      ökning lägre än +0,5 % 
  Arbetslöshet   Värde 2018: 9,7 % (öa 4,3 % + p 5,5 %) 
Växande Kristianstad     Värde 2017: 10,4 % (öa 4,3 % + p 6,0 %) 
      Skånesnitt 2018: 9,4 % (öa 4,9 % + p 4,5 %) 
      Skånesnitt 2017: 9,9 % (öa 5,1 % + p 4,8 %) 
      Rikssnitt 2018: 7,0 % (öa 3,8 % + p 3,3 %) 
      Rikssnitt 2017: 7,5 % (öa 4,0 % + p 3,5 %) 
      under Skånesnitt 
      mellan Skånesnitt och Skånesnitt + 0,5 %-enhet 
      högre än Skånesnitt + 0,5 %-enhet 
  Nöjt-Näringslivs-Index   Värde 2019: ranking 136 (2018: 149, 2017: 202, 
      2016: 179, 2015: 156, 2014: 142, 2013: 152) 
      ranking 99 eller lägre 
      ranking 100 - 145 
      ranking 146 eller högre 
God företagsamhet Handelsindex   Värde 2018: Totalt: 110 (Sällan 125, Daglig 98) 
      Värde 2017: Totalt: 109 (Sällan 122, Daglig 97) 
      Värde 2016: Totalt: 109 (Sällan 122, Daglig 97) 
      Värde 2015: Totalt: 110 (Sällan 122, Daglig 98) 
      111 eller högre, för värde 2019 
      108 - 110, för värde 2019 
      107 eller lägre, för värde 2019 
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Mål Indikator Indikatorvärden 

       

  Bostadsbyggande  Värde 2018: 589 färdigställda lägenheter 
     (347 flerbostadshus, 242 småhus) 
     Värde 2017: 262 färdigställda lägenheter 
     (105 flerbostadshus, 157 småhus) 
     Värde 2016: 243 färdigställda lägenheter 
     (121 flerbostadshus, 122 småhus) 
     350 eller fler färdigställda lgh under 2019 
Förbättrad infrastruktur    250 och 349 färdigställda lgh under 2019 
     färre än 250 färdigställda lgh under 2019 
  Digitaliseringsindex  Värde 2018: 3,90 (2017: 3,78) 
     (medelvärde baserat på 18 delindikatorer bl.a. 
      e-tjänster, fiberutbyggnad, 1-1-enheter inom 
     skola, digital tillgänglighet m.fl.) 
     medelvärde högre eller lika med 4,00 
     medelvärde 3,50 - 3,99 
     medelvärde lägre än 3,50 

 
Växande Kristianstad  
För att skatteunderlaget och välfärden ska 
säkras för framtiden behöver kommunens 
befolkning och den lokala ekonomin fort-
sätta att växa. Ett växande Kristianstad är 
därför ett mål för allt utvecklingsarbete i 
Kristianstads kommun. De kommunala 
investeringarna och satsningarna ska bidra 
till att skapa en attraktiv stad för invånare, 
inflyttare och besökare. 
 
Kristianstad har stadigt ökat sin befolkning 
de senaste åren. Den positiva utvecklingen 
har fortsatt även sedan gränsen 80 000 
invånare passerades 2012 och befolknings-
siffran passerade under 2019 gränsen 
85 000. Enligt Region Skånes senaste be-
folkningsprognos kommer Kristianstad i 
slutet av 2028 att kunna räkna in 94 988 
invånare. 
 
Visionen om tillväxt i Kristianstad innefat-
tar inte enbart befolkningen. Den innehål-
ler också en strävan efter tillväxt av idéer, 
kompetenser, kreativitet och resurser. I det 
sammanhanget är Högskolan Kristianstad 
en viktig motor. Ett gott samarbete mellan 
kommunen och högskolan ger utvecklings-
möjligheter och tryggar kompetens-
försörjningen i regionen. 
 

I den långsiktiga planeringen för att ut-
veckla hållbara boendemiljöer lägger över-
siktsplanearbetet en viktig grund. 
En större uppdatering av den fördjupade 
översiktsplanen för staden Kristianstad 
pågår liksom arbetet med en kust- och 
havsplan, som ska ge riktlinjer för den 
långsiktiga samhällsplaneringen. 
 
En attraktiv centralort med ett lockande 
utbud av handel, kultur och evenemang är 
viktig för kommunens attraktionskraft.  
När handelsvanorna förändras behöver 
även stadskärnan förändras. Ett treårigt 
centrumutvecklingsprojekt ”En levande 
stadskärna” drivs av kommunen, 
med konsultstöd från WSP, i syfte att 
skapa en gemensam vision och handlings-
plan och att öka bredden i den mix av 
verksamheter och service som erbjuds. 
 
De senaste åren har vi kunnat märka en 
viss förbättring i arbetsmarknadsläget, men 
sysselsättningsmöjligheterna behöver stär-
kas och utvidgas, särskilt för ungdomar. 
Aktiva insatser behövs för att fler ska 
komma i arbete. Aktörer från det privata, 
offentliga och civila samhället behöver 
mötas och samverka i nya kombinationer 
för ett klimat där delaktighet, idéer, kreati-
vitet och innovationer står i fokus. 
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God företagsamhet  
Kommunens strävan är att förbättra före-
tagsklimatet i nära samverkan med nä-
ringslivet. Arbetet går ut på att skapa goda 
förutsättningar och underlätta företagande 
och företagsetablering i kommunen. Med 
ett arbetsliv som kännetecknas av kreativi-
tet och innovation går det lättare att upp-
täcka nya affärsmöjligheter för det lokala 
näringslivet. Med en framgångsrik match-
ning mellan människor och arbetsliv kan 
fler unga och utlandsfödda komma i ar-
bete. 
 
Företagare som har haft myndighetsären-
den med kommunen har de senaste åren 
blivit allt mer nöjda med den service de 
får, enligt den mätning av Nöjd-Kund-
Index (NKI) som genomförs av Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL. Ett NKI 
på 68 betraktas som godkänt betyg och 
Kristianstads kommun har ökat till ett 
totalt NKI-värde på 74. 
 
I Svenskt Näringslivs ranking steg Kristi-
anstad med 53 placeringar vid senaste 
mätningen till plats 149. 
 
Region Skånes rapport Skåne 2025 – en 
utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 
visar att det i mitten av 2020-talet riskerar 
att saknas över 6 000 omvårdnadsutbildade 
och 4 500 gymnasieingenjörer i Skåne. Det 
finns även ett stort behov av ekonomer, 
civilingenjörer, datautbildade, lärare och 
specialistutbildade sjuksköterskor. Hög-
skolan Kristianstad har välrenommerade 
utbildningsprogram inom flera av dessa 
områden. Om studenterna upplever Kristi-
anstad som en attraktiv ort under studie-
tiden, ökar möjligheten för områdets före-
tag och offentliga arbetsgivare att tillgo-
dose de kommande rekryteringsbehoven. 
 
Enligt prognosen kommer då också när-
mare åtta av tio skåningar att arbeta inom 
tjänstesektorn. 
 
Efterfrågan på arbetskraft bedöms öka med 

tio procent vilket motsvarar omkring 
56 000 personer i Skåne fram till år 2025. 
Rapportens övergripande slutsats är att 
Skåne fortsatt är inne i en tillväxtfas, men 
att bristen på tillgång vad gäller vissa ut-
bildningsgrupper kommer att vara påtaglig. 
 
Högskolan Kristianstad, Krinova Incubator 
& Science Park och de omgivande kom-
munerna är viktiga samarbetsparter i till-
växtarbetet inom hela nordöstra Skåne. 
Krinova arbetar inom KrinovaMAT  
med innovationsstöd till livsmedelsföreta-
gen i hela regionen i en satsning som vän-
tas kunna ge 600 nya jobb i Skåne. 
Det EU-stödda samarbetsprojektet TÖS, 
som leds från Kristianstad med starkt stöd 
av Krinova, ska ge företag i tio skånska 
kommuner stöd att växa och utvecklas yt-
terligare. Det ska också bidra till att möta 
utmaningen med kompetensförsörjning 
med skräddarsydda fortbildningar. 
 
Förbättrad infrastruktur 
En väl fungerande kollektivtrafik är en 
viktig faktor i ambitionen att minska ut-
släppen av fossila bränslen och bromsa 
klimatförändringarna. Goda kommunika-
tioner med andra delar av Skåne gör att fler 
kan flytta till Kristianstad och arbetspendla 
till andra orter.  Goda väg-, järnvägs-, flyg- 
och hamnförbindelser är också viktiga för 
näringslivets utveckling. 
 
Bostadsbyggandet i kommunen har de 
senaste åren tagit ordentlig fart. För att 
möta den demografiska utvecklingen och 
främja befolkningstillväxten behövs ut-
byggnaden av flerfamiljs-bostäder, småhus 
och trygghetsboenden, både i centrum och 
i basorterna. 
 
Även kommande år ser målet om 500 - 600 
nya bostäder om året ut att uppfyllas med 
råge. Ett offensivt bostadsförsörjnings-
program med ett långsiktigt och hållbart 
perspektiv underlättar planeringen både för 
kommunen egna verksamheter och för 
privata bygg- och fastighetsbolag. 
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Medarbetare 
Kristianstads kommun vill vara en bra och lyhörd arbetsgivare som i samspel med medarbe-
tarna utvecklar kommunens arbetsplatser, där det goda arbetet står i centrum. I en ständigt 
föränderlig omvärld är kommunens personalpolitik viktig i arbetet med utveckling och an-
passning av verksamheterna. 
 
Kristianstads kommun är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en miljö som känneteck-
nas av arbetsglädje och där samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas, i syfte 
att ge den service som våra kommuninnevånare förväntar sig. En god arbetsmiljö är hälso-
främjande, bidrar till att verksamhetens mål uppnås, ökar kommunens möjlighet att rekrytera, 
behålla och utveckla goda medarbetare.   
 
Målsättning 
Strategiska mål för medarbetarperspektivet är: 
* Friska och nöjda medarbetare 
* Effektivt arbetssätt 

Mål Indikator Indikatorvärden 
       

  Sjukfrånvaro  Värde 2018: 23,2 kalenderdagar per medarbetare 
     och år (2017: 24,9, 2016: 24,2, 2015: 21,9, 
     2014: 20,0, 2013: 17,5) 
     19,2 dagar eller färre 
God hälsa och hög    19,3 - 21,2 dagar 
arbetstillfredsställelse    21,3 dagar eller fler 
  Medarbetarindex  Värde 2018: 69 
     70-100 (grön nivå i undersökningen) 
     60-69 (gul nivå i undersökningen) 
     0-59 (röd nivå i undersökningen) 
  Ledarskapsindex  Värde 2018: 73  
     70-100 (grön nivå i undersökningen) 
     60-69 (gul nivå i undersökningen) 
     0-59 (röd nivå i undersökningen) 
  Hållbart medarbetar-  Värde 2018: 79 % (2016: 81 %, 2014: 81 %, 
Ökad delaktighet, engagemang  2012: 81 %) 
ökat medskapande och     81 % eller högre 
ansvarstagande    72 % - 80 % 
     71 % eller lägre 
  eNPS Rekommendation  Värde 2018: -6 
     över 0 
     0 till -5 
     -6 eller under 

 
God hälsa och hög 
 arbetstillfredsställelse 
Sjukfrånvaro 

2018 minskade kommunens totala sjuk-
frånvaro med drygt en och en halv kalen-
derdag och hamnade på 23,2 kalenderdagar 
per medarbetare och år. Målsättningen för 
sjukfrånvaron är en minskning med 2 ka-
lenderdagar per tillsvidareanställd medar-

betare och år fram till 2020 utifrån Strate-
gisk färdplan. 
 
Medarbetarindex 

Värdet för medarbetarindex i den nya 
medarbetarenkäten 2018 hamnade på index 
69. För 2020 betraktas en nivå på index 70 
eller över som indikation på god målupp-
fyllelse. 
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Ökad delaktighet, ökat med-
skapande och ansvarstagande 
Ledarskapsindex  

Värdet för ledarskapsindex i den nya med-
arbetarenkäten 2018 hamnade på index 73.  
För 2020 betraktas en nivå på index 70 
eller över som indikation på god målupp-
fyllelse. 
 
Hållbart medarbetarengagemang 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
har utarbetats av Sveriges Kommuner och 
Landsting och är ett mått som är möjligt att 
jämföra med andra kommuner. HME ham-
nade på index 79 vid mätning 2018, vilket 
var en minskning med två procentenheter 
från värdet 2016. Genomsnittet för delta-
gande kommuner var 79 procent. Index på 
81 eller över anses som god måluppfyllelse 
för 2020. 
 
eNPS Rekommendation  

Vid medarbetarenkäten 2018 mättes för 
första gången medarbetares rekommenda-
tionsvilja genom eNPS. Talet baseras på i 
vilken grad en person är villig att rekom-
mendera sin arbetsplats till vänner och 
bekanta. Resultatet blir ett procenttal mel-
lan -100 till 100 där värde över 0 betyder 
att det finns fler ambassadörer än kritiker. 
Det sammanvägda värdet 2018 för eNPS 
hamnade på -6. För 2020 betraktas ett 
värde på över 0 som indikation på god 
måluppfyllelse.  
 
Friska och nöjda medarbetare 
Hälsa och arbetsmiljö 

Arbetet med att skapa en hälsofrämjande 
arbetsplats är komplext och mångfacette-
rat, samtidigt som det kan vara svårt att 
mäta direkt vad en insats ger för resultat. 
För att säkerställa att SAM, likabehandling 
och samverkan är en naturlig del av verk-
samheten i Kristianstads kommun kommer 
fortsatta insatser på området att genomfö-
ras.  
 
Projektet Framtidens Hälsa, som med che-
fen i fokus genomfört utbildningsinsatser 
på individ-, grupp- och organisationsnivå 

för att öka kunskapen om förebyggande 
arbete med arbetsmiljö på alla nivåer av-
slutades 2018 med goda resultat. Det ak-
tiva arbetet med insatser för att få friskare 
arbetsplatser fortgår och utbildningarna är 
implementerade i ordinarie verksamheter. 
 
Andra pågående insatser som kan nämnas 
är hälsoutbildning som erbjuds chefer och 
hälsoombud i syfte att ge kunskap och 
verktyg för att kunna skapa strategier för 
ett hälsofrämjande förhållningssätt. 
 
Medarbetarenkäten 

Medarbetarenkät genomfördes under sep-
tember månad 2018 med nytt innehåll och 
upplägg. Enkäten har ett nytt frågebatteri 
med en tydlig inriktning i förhållande till 
den organisatoriska och social arbetsmil-
jön. Stort fokus har lagts på återkoppling 
av resultat, analysera resultatet,  prioritera 
utvecklingsområden samt formulera åtgär-
der och insatser. Under hösten 2020 ge-
nomförs medarbetarenkäten på nytt. 
 
Hälsa - frisktal 
Frisktalet definieras av kommunerna i 
Skåne som andelen medarbetare med tills-
vidareanställning i procent som varit sjuk-
skrivna högst fem kalenderdagar under 
året. 2018 minskade frisktalet för fjärde 
året i rad och hamnade på 55,1 procent. 
Frisktalet har tidigare år hamnat runt 60 
procent.  
 
Sjukskrivningar 

Sjukfrånvaron som ökade mellan 2012 och 
2017 minskade under 2018. Sjukskrivning-
arna hamnade på 23,3 kalenderdagar per 
medarbetare, en minskning med 1,7 kalen-
derdagar. De långa sjukskrivningarna över 
91 dagar utgjorde mer än hälften av sjuk-
skrivningsdagarna med 13,8 kalenderdagar 
per medarbetare. De korta sjukskrivningar-
na under 15 dagar ökade med 0,4 kalen-
derdag och hamnade på 5,8 kalenderdagar 
per medarbetare. Sjukskrivningarna mellan 
15 och 90 dagar minskade med 0,3 dagar 
och hamnade på 3,7 kalenderdagar. 
Undersköterskor/vårdbiträden utgör nära 
en tredjedel av kommunens medarbetare 
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och påverkar den totala sjukfrånvaron. 
Personalgruppen vände utvecklingen med 
ökad sjukfrånvaro och minskade under 
2018.  
 
Under första halvåret 2019 fortsatte sjuk-
frånvaron att minska med 0,8 kalenderda-
gar per medarbetare. Sjukskrivningar över 
91 dagar stod för minskningen. De korta 
sjukskrivningarna under 14 dagar mins-
kade något samtidigt som sjukfrånvaron 
mellan 15 och 90 dagar ökade något.  
 
Effektivt arbetssätt 
Bemanning och volym 

Förändring av volymer och behov, fler 
externa utförare av tjänster och det rådande 
ekonomiska läget kan komma att förändra 
bemanningen även framöver, både till an-
talet medarbetare och för typen av anställ-
ningsform. 
 
Sysselsättningsgrader 

Utifrån den politiska plattformen för man-
datperioden 2014-2018 startade projektet 
”Heltid för alla” under hösten 2015. Mål-
sättningen är att heltidsanställningar i Kris-
tianstads kommun ska vara en norm och 
deltid en möjlighet för de som så önskar.  
Alla verksamheter har sedan 2017 om-
vandlat samtliga anställningar till heltid, 
undantaget ett fåtal områden.  
 
Sysselsättningsgraden som 2018 hamnade 
på 98,7 procent och har ökat successivt i 
takt med att verksamheter omvandlat an-
ställningar till heltid och kan antas vara en 
trolig nivå framöver. Den faktiska syssel-
sättningsgraden där längre tjänstledigheter 
är fråndragna hamnade på 90,8 procent för 
helåret 2018.    
 
Kompetensutveckling 

Arbetet med kompetensutveckling pågår 
kontinuerligt. Kompetensutveckling hand-
lar om att ta tillvara på och vidareutveckla 
de medarbetare som redan finns i organi-
sationen. Varje förvaltning arbetar konti-
nuerligt med kompetensutveckling för sina  

medarbetare. Nya verktyg och former för 
kompetensutveckling och kunskapsöverfö-
ring kommer att införas under 2020. 
 
Det individuella upplägget av ledarutveck-
lingsprogram som infördes under 2018 för 
att attrahera, utveckla, behålla och stärka 
chefer i deras ledarskap fortgår.  
 
Likabehandling och jämställdhet 

Arbete med aktiva åtgärder mot diskrimi-
nering pågår utifrån kommunens riktlinjer 
för likabehandling.  
 
Efter att CEMR deklaration (Den europe-
iska deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional 
nivå) undertecknades 2016 har olika aktivi-
teter och åtgärder genomförts. Beslut om 
utvecklingsplan för jämställdhetsintegre-
ring togs i oktober 2018. Arbetet med att 
implementera planen pågår nu i samarbete 
med kommunens förvaltningar. Kristian-
stads kommun deltar som mentor åt tre 
andra kommuner i projektet Modellkom-
muner i SKL:s regi. 
 
Rekrytering/kompetensförsörjning 

Kristianstads kommuns möjlighet att attra-
hera och behålla personal med rätt kompe-
tens för arbetet påverkar den service som 
erbjuds medborgarna. Tillgången på ar-
betskraft varierar mellan olika yrken där 
individers val av utbildning och föränd-
ringar i omvärlden är två påverkande fak-
torer. I likhet med flera andra kommuner i 
Sverige arbetar Kristianstads kommun stra-
tegiskt med att marknadsföra den kommu-
nala sektorn, med alla dess olika yrken. 
 
Under 2020 fortsätter arbetet med imple-
mentering av kommunövergripande stra-
tegi för kompetensförsörjning. ESF-
projektet Breddad rekrytering där även 
länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, försäk-
ringskassan och skånska kommuner deltar  
kommer att avslutas i början av 2020. 
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Ekonomi  
Bedömningen av den finansiella situationen grundar sig på flera aspekter, där det ekono-
miska resultatet är en utgångspunkt. Andra lika viktiga aspekter är kapacitetsutvecklingen, 
riskförhållanden samt kommunens förmåga att styra utvecklingen av den kommunala verk-
samheten. 
 
Målsättning 
Strategiska mål för ekonomiperspektivet är: 
* Hållbar ekonomi 
* God hushållning 
 

Mål Indikator Indikatorvärden 
       

  Nämndernas samlade  Värde 2018: +4,5 mkr (2017: +32,4 mkr,  
  driftbudgetföljsamhet  2016: +7,2 mkr, 2015: -38,9 mkr, 2014: -15,0 mkr) 
     positiv budgetavvikelse 
     mellan 0 och -10 mkr 
     sämre än -10 mkr 
  Avvikelse mot budgeterat  Värde 2018: +60,1 mkr (2017: +126,7 mkr,  
Ekonomisk kontroll under årets resultat  2016: -11,4 mkr, 2015: +1,9 mkr, 2014: +2,8 mkr) 
verksamhetsåret    positiv budgetavvikelse 
     mellan 0 och -15 mkr med uppfyllt balanskrav 
     under -15 mkr 
  Avvikelse mot totalkalkyl  Ny indikator från och med 2019 
  för under året slutredovi-    
  sade investeringsprojekt  positiv avvikelse 
  över 20 mkr  mellan 0 och 10 % i negativ avvikelse 
     mer än 10 % i negativ avvikelse 
  Årets resultat i förhållande  Värde 2014-2018: 1,73 %  (2013-2017: 1,56 %,  
  till skatteintäkter och   2012-2016: 1,05 %, 2011-2015 0,85 %,  
  generella statsbidrag över  2010-2014: 1,50 %, 2009-2013: 1,80 %) 
  en rullande 5-årsperiod  1,00 % eller högre 
   0,60 % - 0,99 % 
Ekonomisk kontroll  lägre än 0,60 % 
över tiden Självfinansiering av  Värde 2014-2018: 53,6 % (2013-2017: 54,5 %,  
  investeringarna över en  2012-2016: 48,4 %, 2011-2015: 42,6 %,  
  rullande 5-årsperiod  2010-2014: 48,6 %, 2009-2013: 57,9 %) 
     50,0 % eller högre 
     mellan 45,0 % och 49,9 % 
     lägre än 45,0 % 

 
För att styra den ekonomiska utvecklingen 
i rätt riktning finns såväl kortsiktiga som 
långsiktiga mål för ekonomiperspektivet i 
kommunens övergripande styrkort. 
 
De kortsiktiga målen är anpassade till den 
rådande konjunkturen och de aktuella 
kommunalekonomiska förutsättningarna, 
medan de långsiktiga målen utgör riktvär-

den för en hållbar ekonomisk utveckling 
över tiden. 
 
Resultat och kapacitet 
Resultatbudget 

I budget 2019 uppgår resultatet för kom-
munen till +25,7 mkr. För 2020 är det bud-
geterade resultatet +39,0 mkr, vilket mots-
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varar 0,7 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. 
 
Kommunens ekonomiska resultat under 
senaste femårsperioden har legat på unge-
fär 1,7 procent. 
 
I avsnittet ”Ekonomiska förutsättningar för 
Kristianstads kommun” finns bakgrund till 
kommunens ekonomiska läge. 
 
Det är nödvändigt för Kristianstads kom-
mun att utveckla det ekonomiska resultatet 
över tid för att kunna finansiera välfärden 
på ett effektivt sätt för sina medborgare. 
Det är därför viktigt att stärka det ekono-
miska resultatet för att den långsiktiga 
ekonomiska utvecklingen ska vara positiv. 
Det krävs dessutom ett hårt arbete för att 
höja egenfinansieringen av investeringar – 
vilket innebär både att stärka resultatet och 
att prioritera bra och effektivt ibland inve-
steringarna. 
 
Kommunen tillämpar från 1998 den så 
kallade blandmodellen för redovisning av 
pensioner. 
 
Budgetföljsamhet 

En grundläggande förutsättning för att 
styrning och ledning ska få avsedd effekt 
är att nämnder, styrelser och förvaltningar 
håller sina ekonomiska budgetar. Annars 
blir de ekonomiska avväganden som görs 
av Kommunfullmäktige verkningslösa. 
Inom budgetramarna disponerar nämnder, 
styrelser och förvaltningar sina medel för 
att uppnå maximal måluppfyllelse.  
 
Årets resultat  

För att uppnå god ekonomisk hushållning 
ur ett finansiellt perspektiv krävs att drift-
resultaten över tiden är så starka att ut-
rymme ges för reinvesteringar och täck-
ning av pensionsåtaganden. 
 
Enligt lagstiftningen kring ”god ekonomisk 
hushållning” är balanskravet ett mini-
mikrav för att nå god ekonomisk hushåll-
ning. Ett individuellt avgörande behöver 

göras i förhållande till kommunens förut-
sättningar. 
 
Med tanke på den investeringsnivå Kristi-
anstad har samt de volymökningar (främst 
i förskola, skola och äldreomsorg) som 
prognostiseras bör resultatnivån vara klart 
över miniminivån. I många fall beskrivs 
det ekonomiska resonemanget som att 
framtida generationer inte ska betala för 
dagens medborgares kostnader. 
 
Det långsiktiga målet för Kristianstad bör 
därmed höjas. I budget 2019 var målet 0,5 
% av skatter och statsbidrag, i budget 2020 
höjs denna för att långsiktigt nå 2 %. 
 
Finansiella poster 

En mycket hög investeringstakt medför att 
kommunen under den närmaste treårspe-
rioden bedöms upplåna 2 000 mkr. De fi-
nansiella kostnaderna (räntor på lån) ökar 
därmed från ca 27 mkr år 2019 till ca 60 
mkr år 2022, med de ränteantaganden som 
görs i dagsläget. 
 
Investeringsvolym och  

självfinansieringsgrad 

Investeringsramar för nämnder och för-
valtningar 2020 uppgår till 994 mkr, varav 
192 mkr för den taxefinansierade verksam-
heten (vatten och avlopp). 
 
Målsättningen är att investeringsvolymen 
för den skattefinansierade verksamheten 
över en femårsperiod skall vara anpassad 
för att till en stor del blir självfinansierad. 
Självfinansieringsgraden beräknas genom 
att ställa summan av driftresultatet och 
avskrivningar i relation till investeringsut-
fallet. 
 
Investeringsnivåerna de senaste åren är på 
rekordnivåer. Dessa nivåer måste ses över 
för att säkerställa långsiktig god ekono-
misk hushållning, annars riskerar Kristian-
stad att dra på sig räntekostnader och kapi-
talkostnader som kräver minskning av 
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andra kostnader i verksamheten, eller ök-
ning av intäkterna.  
 
Kommunen arbetar med en långsiktig in-
vesteringsplan över sju år som är vägle-
dande för prioriteringar framöver och inför 
budget 2021 behöver ett större priorite-
ringsarbete göras för att få investeringsni-
våerna på för Kristianstad godtagbara ni-
våer. 
 
Risk och kontroll 
Kortfristig betalningsförmåga 

Den planerade investeringsvolymen 2020-
2022 kräver upplåning i storleksordningen 
2 000 mkr. Kommunens låneskuld uppgår i 
oktober 2019 till ca 2 492 mkr. 

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 
sammanlagt 4 596,1 mkr vid ingången av 
2019 enligt nedanstående fördelning. 
 
Borgensåtaganden (mkr) 
Kommunala företag 4 550,3
Kristianstads Kommunföretag AB 708,3
AB Kristianstadsbyggen  3 018,6
C4 Energi AB 645,1
Åhus Hamn & Stuveri AB 135,5
Egna hem 0,2
Bostadsrättsföreningar 35,7
Övr. föreningar & organisationer 9,9
TOTALT 4 596,1
 
Nytecknande av borgen sker endast till de 
kommunala bolagen efter särskilda beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Avsättningar 

Kommunen har i balansräkningen gjort 
avsättning för pensionsåtaganden. 
Pensionsavsättningen som uppgår till  
75,4 mkr vid ingången av 2019 följer de 
redovisningsprinciper som överensstäm-
mer med den så kallade blandmodellen. 
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Resultatbudget

R E S U L T A T R Ä K N I N G

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter not 1 2 059 857 2 059 857 2 034 857 2 034 857

Verksamhetens kostnader not 2 -6 894 863 -7 049 326 -7 081 041 -7 183 328

Avskrivningar -262 229 -289 364 -303 739 -317 330

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER not 3 -5 097 235 -5 278 833 -5 349 922 -5 465 801

Skatteintäkter not 4 3 753 491 3 825 439 3 948 711 4 102 710

Generella statsbidrag not 5 1 299 394 1 446 781 1 470 909 1 497 709

VERKSAMHETENS RESULTAT -44 350 -6 612 69 697 134 618

Finansiella intäkter not 6 99 600 86 477 37 977 39 477

Finansiella kostnader not 7 -29 575 -40 908 -53 478 -62 087

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 25 675 38 957 54 196 112 008

POSTER

Extraordinära poster 0 0 0 0

    

ÅRETS RESULTAT 25 675 38 957 54 196 112 008

FINANSIELLA NYCKELTAL

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

2019 2020 2021 2022

Eget skatteunderlag (skattekronor) 177 436 178 818 184 003 191 179

Resultat/Skatteintäkter och statsbidrag (%) 0,5 0,7 1,0 2,0

Resultat värderat i kommunalskatt (kr) 0,1 0,2 0,3 0,6

Självfinansiering årets investeringar (%) 22,2 33,5 29,5 46,5

Soliditet (%) 46,3 42,9 39,7 38,5

Soliditet inklusive pensionsskuld (%) 29,0 27,6 26,1 26,0

Alla belopp i tkr
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NOTER

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

2019 2020 2021 2022

Not 1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisning 2 023 857 2 023 857 2 023 857 2 023 857

Realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillg. 1 000 1 000 1 000 1 000

Exploatering 35 000 35 000 10 000 10 000

Summa 2 059 857 2 059 857 2 034 857 2 034 857

Not 2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisning 7 034 077 7 055 980 6 907 613 6 795 224

Interndebiterade sociala avgifter -204 982 -211 336 -218 099 -225 296

Fördelade interna kapitalkostnader -310 052 -310 052 -310 052 -310 052

Förändring semlöneskuld inkl. okompens. övertid 7 000 7 000 7 000 7 000

Pensionsutbetalningar 76 154 74 021 70 903 68 554

Förmånsbestämd ålderspension 47 242 56 242 73 621 74 600

Löneskatt på utbet. pen samt avg.best ÅP o FÅP 61 943 65 780 70 640 71 785

Löneskatt på pensionsavsättning     403 567 -227 -115

Förändring pensionsskuld, årets intjänade 1 664 2 338 -935 -476

Avgiftbestämd ålderspension 131 932 140 884 146 654 152 745

Anslag för senare fördelning 49 482 167 902 333 922 549 360

Summa 6 894 863 7 049 326 7 081 041 7 183 328

Not 3 Verksamhetens nettokostnader

Kommunfullmäktige, revisionen, valnämnden 12 244 10 028 10 028 10 028

Gemensam nämnd 0 0 0 0

Överförmyndarnämnden 12 416 12 416 12 416 12 416

Kommunstyrelsen inkl KLK 202 574 198 167 198 167 198 167

Räddningsnämnden 65 418 66 076 66 076 66 076

Tekniska nämnden exkl VA 144 220 142 042 142 042 142 042

VA 0 0 0 0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 12 527 12 380 12 380 12 380

Byggnadsnämnden 19 135 18 913 18 913 18 913

Kultur- och fritidsnämnden 225 595 225 808 225 808 225 808

Barn- och utbildningsnämnden 2 163 878 2 185 397 2 185 397 2 185 397

Arbete och välfärdsnämnden 471 572 473 447 473 447 473 447

Omsorgsnämnden 1 684 841 1 691 648 1 691 648 1 691 648

Ramförändringar -148 367 -260 756

Summa nämnder 5 014 419 5 036 323 4 887 956 4 775 567

Återföring kapitalkostnader -310 052 -310 052 -310 052 -310 052

Återföring personalkostnadspålägg -204 982 -211 336 -218 099 -225 296

Exploatering, ökning semesterskuld m.m. -33 200 -33 200 -8 200 -8 200

Pensioner 319 338 339 832 360 656 367 093

Anslag för senare fördelning 49 482 167 902 333 922 549 360

Resultat före avskrivningar 4 835 006 4 989 469 5 046 183 5 148 471

Avskrivningar 262 229 289 364 303 739 317 330

Verksamhetens nettokostnader 5 097 235 5 278 833 5 349 922 5 465 801

Alla belopp i tkr
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NOTER, forts

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

2019 2020 2021 2022

Not 4 Skatteintäkter

Egna skatteintäkter 3 807 775 3 837 425 3 948 711 4 102 710

Slutavräkning föregående år 0 0 0 0

Delavräkning innevarande år -54 284 -11 986 0 0

Summa 3 753 491 3 825 439 3 948 711 4 102 710

Not 5 Generella statsbidrag

Inkomstutjämning 937 239 990 320 1 019 079 1 058 755

Kostnadsutjämning 34 012 88 013 88 766 89 477

Fastighetsavgift 167 779 172 473 172 473 172 473

Statsbidrag enligt flyktingvariabler 38 201 21 068 0 0

Regleringsavgift/ -bidrag 59 561 88 854 103 802 89 519

LSS-utjämning 62 602 86 053 86 789 87 484

Summa 1 299 394 1 446 781 1 470 909 1 497 709

Not 6 Finansiella intäkter

Utdelningar obligationer/aktier 70 300 56 177 6 177 6 177

Räntor från likvida medel på bankmedel och plac. 200 200 200 200

Räntor från utlämnade lån och avr kom. bolag 7 500 7 500 8 000 8 500

Borgensavgifter 21 000 22 000 23 000 24 000

Övr finansiella intäkter 600 600 600 600

Summa 99 600 86 477 37 977 39 477

Not 7 Finansiella kostnader

Räntor på upplåning 27 200 38 750 50 896 59 619

Ränta på pensionsskuldsförändring 1 625 1 408 1 832 1 718

Övr finansiella kostnader    750 750 750 750

Summa 29 575 40 908 53 478 62 087

Alla belopp i tkr
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Balansbudget

B A L A N S R Ä K N I N G

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

2019 2020 2021 2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 7 572 597 8 277 251 9 187 651 9 796 107

Immateriella anläggningstillgångar 1 991 1 991 1 991 1 991

Materiella 6 519 287 7 223 942 8 134 342 8 742 797

        varav mark, byggnader och tekn. anl. 6 118 663 6 823 318 7 733 718 8 342 173

        varav maskiner och inventarier 400 624 400 624 400 624 400 624

Finansiella 1 051 318 1 051 318 1 051 318 1 051 318

Omsättningstillgångar 627 925 667 359 611 826 616 506

Förråd 97 554 97 554 97 554 97 554

Fordringar 489 889 489 889 489 889 489 889

Kassa och bank 40 482 79 916 24 383 29 063

SUMMA TILLGÅNGAR 8 200 522 8 944 610 9 799 478 10 412 613

EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER

Eget kapital 3 799 710 3 838 667 3 892 864 4 004 872

       varav årets resultat 25 675 38 957 54 196 112 008
       varav resultatutjämningsreserv 126 400 126 400 126 400 126 400

Avsättningar 79 120 84 251 84 922 86 049

Pensioner o liknande förpliktelser 79 120 84 251 84 922 86 049

Andra avsättningar 0 0 0 0

Skulder 4 321 692 5 021 692 5 821 692 6 321 692

Långfristiga 2 923 855 3 623 855 4 423 855 4 923 855

Kortfristiga 1 397 837 1 397 837 1 397 837 1 397 837

SUMMA EGET KAP, AVS. O SKULDER 8 200 522 8 944 610 9 799 478 10 412 613

ANSVARSFÖRBINDELSER 6 098 945 6 049 056 6 013 595 5 978 326

Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland 1 419 607 1 369 718 1 334 257 1 298 988

skulderna eller avsättningarna

Övriga ansvarsförbindelser, borgensåtaganden 4 679 338 4 679 338 4 679 338 4 679 338

Alla belopp i tkr
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Finansieringsbudget

K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat 25 675 38 957 54 196 112 008

Justering för av- och nedskrivningar 262 229 289 364 303 739 317 330

Justering för gjorda avsättningar -6 000 5 131 671 1 127

Medel från verksamheten 281 904 333 452 358 606 430 465

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 0

Ökning/minskning förråd/varulager 0 0 0 0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0 0

Kassaflöde från löpande verksamheten 281 904 333 452 358 606 430 465

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering materiella anläggningstillg. not 8 -1 270 817 -994 018 -1 214 139 -925 785

Försäljning materiella anläggningstillg. 0 0 0 0

Kassaflöde fr. investeringsverksamheten -1 270 817 -994 018 -1 214 139 -925 785

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 850 000 700 000 800 000 500 000

Amortering av skuld 0 0 0 0

Kassaflöde fr. finansieringsverksamheten 850 000 700 000 800 000 500 000

Periodens kassaflöde -138 912 39 434 -55 533 4 680

Likvida medel vid periodens början 179 395 40 482 79 916 24 383

Likvida medel vid periodens slut 40 482 79 916 24 383 29 063

NOTER

Not 8 Investeringar

Gemensam nämnd 450 0 0 0

Kommunstyrelsen inkl KLK 55 053 166 530 185 390 221 610

Räddningsnämnden 8 121 8 300 10 200 16 200

Tekniska nämnden exkl VA 868 326 578 800 595 600 292 550

VA 265 995 192 072 366 200 342 078

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 465 0 0 0

Byggnadsnämnden 1 200 1 000 1 200 1 200

Kultur- och fritidsnämnden 7 990 5 316 11 999 7 047

Barn- och utbildningsnämnden 43 178 31 700 31 050 32 600

Arbete och välfärdsnämnden 1 324 800 1 000 1 000

Omsorgsnämnden 16 012 9 500 11 500 11 500

Hjälpmedelscentrum, HÖS 1 703 0 0 0

Summa 1 270 817 994 018 1 214 139 925 785

Alla belopp i tkr
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Investeringsbudget 
  
I syfte att skapa långsiktighet och jämnare 
investeringstakt över tiden har en investe-
ringsplan för åren 2020-2026 tagits fram, 
med beaktande av nämndernas anmälda 
behov. Avsatta investeringsanslag för 2020 
utgör anvisad nivå, medan anslagen från 
2021 och framåt utgör planeringsramar 
som successivt omprövas mot bakgrund av 
rådande ekonomiska läge och verksam-
hetsbehov. Investeringsplanen för vatten 
och avloppsverksamheten innebär att VA-
taxan måste anpassas.  
 
Alla fastighetsinvesteringar överstigande   
5 mkr kräver kommunstyrelsens igångsätt-
ningstillstånd enligt kommunledningskon-
torets formulär. Projekt med igångsätt-
ningstillstånd ska vid avvikelse av total-
kalkyl med mer än 10 procent eller 10 mkr 
ny totalkalkyl godkännas av kommunsty-
relsen. Avstämning av totalkalkyl ska ske 
innan tilldelningsbeslut och löpande under 
året. Tekniska nämnden har ansvar för att 
investeringsbudgeten för verksamhetsloka-
ler, fastigheter och anläggningar inte över-
skrids.  
 
För investeringsprojekt med en totalkost-
nad över 20 mkr ska snarast efter det att 
anläggningen tagits i bruk, en slutkostnads-
redovisning delges kommunstyrelsen. Re-
dovisningen ska belysa ekonomiska utfal-
let och eventuella avvikelser från budget 
ska kommenteras.  
 
Vatten och avlopp 
Ett nytt vattenverk byggs i Gärds Köpinge 
som även ska förse Everöd. På sikt ska det 
stötta Åhus med dricksvatten under som-
marens högsäsong. I Yngsjöstrand färdig-
ställs anslutningen av 380 nya hushåll och i 
Ripa startas ett nytt projekt för ledningsut-
byggnad. På Centrala reningsverket i Kris-
tianstad påbörjas den första etappen av om- 
och tillbyggnationen. Projektet pågår fram 
till 2024 och det uppgraderade verket är en 
förutsättning för tillväxten i kommunen.  
 

Skolbyggnader 
För att täcka skolbehovet pågår ett flertal 
byggprojekt, bland annat Fröknegårdsko-
lan, Sånnaskolan och Villaskolan färdig-
ställs under 2020. Helgedalskolan byggs 
om och till för det ökade antalet elever och 
förskolebarn i området. Nya konceptför-
skolor byggs i och omkring Kristianstad 
samt i Arkelstorp.  
 
Ett antal andra skol- och förskoleprojekt är 
än så länge i utredningsskede bland annat 
ny grundskola centrala Kristianstad, ut-
byggnad av skola/förskola i Östers-
löv/Fjälkestad, Fröknegårdskolan etapp 2, 
ny skola Hammarslund, Resursskola samt 
ny förskola i Hammar, Vä/Öllsjö och Lek-
holmen. Totalkalkylen för dessa projekt är 
ännu preliminär och beroende på fortsatt 
inriktningsval och beslut i barn- och ut-
bildningsnämnden.  
 
Kultur- och fritidslokaler 
Kristianstads nya badhus ska byggas på 
Näsby. Under byggtiden underhålls Tivoli-
badet tillfälligt. Det gamla badets byggnad 
är uttjänt sedan länge. 
 
Trafik och resor 
På Härlöv fortsätter åtgärderna i vägnätet 
för att ytterligare förbättra framkomlig- 
heten. Den största cirkulationsplatsen på 
Långebro blev klar sommaren 2019 och nu 
kommer fokus att läggas på trafikmiljön 
väster om rondellen. 
 
Övriga investeringar 
Utöver kommunens egna investeringar 
genomför ABK:s dotterbolag de närmsta 
åren nytt vård- och omsorgsboende, 
gruppboende samt servicelägenheter. Kris-
tianstads Renhållning uppför lokaler för 
Saveko på den nya återvinningscentralen 
på Ängamöllans industriområde.  
 
På följande sidor återfinns investerings-
budgeten för 2020 och planeringen för åren 
2021-2026.  
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I N V E S T E R I N G S B U D G E T

Totalkalkyl,
 Alla belopp i tkr projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

KOMMUNSTYRELSEN
Parkeringshus 40 000 20 000 20 000
Vattenriket o kommunens naturvårdsfond 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Vattenriketleden 2 600 1 300
På Vatten i Vattenriket 3 100 1 600 790 710
Kristianstad Arena anpassn. elkapacitet 750 750
N Åsumfältet anpassn. vatten, avlopp, el 2 500 2 500
Summa specialprojekt 7 350 1 990 21 910 21 200 1 200 1 200 1 200

Lagring/backup 200 200 200 200 200 200 200
Uppgradering IT 2 480 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Nytt intranät 2 700 700 2 000
Summa förvaltningslokaler och IT 2 680 2 900 4 200 2 200 2 200 2 200 2 200

Mindre förvärv 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa förvärv 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Hvilans strandäng 30 000 10 000 10 000 10 000
Barbackaområdet 20 000 5 000 5 000
Kollekulla 14 m.fl. 10 000 1 000 1 000 5 000 3 000
Hammar 8:12 4 000 1 000 2 000 1 000
Sommarlust 6 m.fl 30 000 7 500 10 000 10 000
Vä 2:107 3 000 1 000 1 000 1 000
Hammarslund 27 000 2 000 5 000 10 000 5 000 5 000
Täppetområdet 1 000 1 000
Transval Åhus 14:108 80 000 15 000 25 000 10 000 10 000 10 000
Infrastruktur Kristianstad badhus 15 000 3 000 10 000
Exploateringsanslag generellt 2 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Summa investeringar kopplat till 
exploateringar* 30 500 57 000 32 000 33 000 35 000 30 000 35 000
Vilanleden etapp 1 40 000 20 000 19 000
Kristianstadslänken etapp 3 105 000 500 1 000 60 000 40 000 3 000
Superbusskoncept 25 000 12 000 12 000 1 000

Summa trafikåtgärder/övriga projekt 500 1 000 72 000 72 000 23 000 0 0
Pynten, ny pumpstation 140 500 60 000 60 000 10 000
Hammarslundsvallen 74 000 50 000 10 000
Hedentorps pumpstation 35 500 3 000 10 000 20 000
Hedentorpsvallen södra 57 000 3 000 30 000 20 000
Vallen Bomgatan - Långebro 66 000 1 000 3 000 30 000 30 000
Norra Hedentorpsvallen (Kronfågel) 47 000 500 1 000 3 000 30 000 10 000
Ängamöllebäckens pumpstation 33 500 500 3 000 20 000 10 000
Alevägsvallen 65 500 500 2 000 3 000 30 000 30 000
Barbackavallen 53 000 1 000 2 000 30 000 20 000
Råbelövsvallen 23 000 500 500 2 000 20 000
Reinvestering FDU 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Riskhantering vallar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Summa vallar (brutto) 120 500 117 500 89 500 71 500 93 500 65 000 23 000
Bidrag från MSB (bedömning) 40 000 40 000 40 000 30 000 40 000 30 000 12 000

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 166 530 185 390 221 610 201 900 156 900 100 400 63 400

* Driftintäkter kopplade till exploateringsverksamheten är budgeterade till 35 mkr 2020. 

RÄDDNINGSNÄMNDEN
Brandfordon 3 000 4 600 900 4 800 4 900 1 340
Befälsbil 1 300
Motorsprutor 1 500
Brandstation Åhus ombyggn/anpassning 13 500 2 000 11 500
Lastväxlartank 1 500
Investeringar verksamhetsutrustning 2 300 2 300 2 300 2 400 2 400 2 400 2 500
Övningsbyggnad, komplettering 1 500 1 500

SUMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN 8 300 10 200 16 200 7 200 2 400 7 300 3 840
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Totalkalkyl,
 Alla belopp i tkr projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

TEKNISKA NÄMNDEN
Reinvestering Tivolibadet 500
Reinvestering utomhusbad 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Badplan 500 500 500 500 500 500 500
Nytt badhus 510 000 170 000 250 000 50 000
Konstgräsplan 7 000 7 000
Konstgräsplan Fjälkinge (byte) 3 500 3 500
Summa kultur- och fritidslokaler 172 000 255 000 51 500 8 500 1 500 1 500 1 500
Sommarlust förskola 8 avd 60 000 14 000 40 000 5 000
Paviljonger, evakuering Sommarlust fsk 5 400 5 400
Hjärtebacke förskola (Gamlegårdskolan) 108 000 70 000 34 000
Tvedegårds förskola 82 000 20 000
Arkelstorp samlad förskola 72 000 10 000
Förskolor Åhus 25 000 500 24 500
Ny förskola Hammar 8 avd 60 000 8 000 49 000
Ny förskola Vä/Öllsjö 55 000 5 000 40 000 10 000
Lekholmens förskola 8 avd 60 000 1 000 39 000 20 000
Fröknegårdskolan (LMH) 110 000 18 000 25 000
Norretullskolan 3 000
Ny grundskola Kristianstad, inkl Norretull 570 000 2 000 27 000 180 000 220 000 140 000
Österänggymnasiet 1 000 1 000 10 000 100 000
Helgedalskolan och Helgedals förskola 160 000 35 500 37 000
Sånnaskolan inkl. sporthall (LM) 268 000 58 000
Rönnowskolan (H) 49 000 21 000 21 000
Villaskolan (LM) 52 000 15 000
Degebergaskolan 60 000 30 000 30 000
Österänggymnasiet anpassning för logi 2 000
Österslöv/Fjälkestad skola och förskola 55 000 5 000 39 000 10 000
Fröknegårdskolan (LMH) etapp 2 100 000 2 000 30 000 66 000
Ny skola Hammarslund 225 000 5 000 50 000 110 000 60 000
G.a Sånnahallen upprustning 10 000 2 000 8 000
Milnergymnasiet 23 000 5 000 18 000
Resursskola 16 300 5 000 11 300
Särskola (fd Lingenäsets fsk) 12 000 5 000 7 000
Fristorpsskolan 5 300 5 300
Hiss Kiaby 5 000 5 000
Hiss Nosaby 5 000 5 000
Norra Åsum byggnad 6, SFI 12 600 1 000
Summa skol-/barnomsorgslokaler 284 200 226 000 128 000 396 300 457 500 234 500 100 000
Ramanslag fastighetsförändringar 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Miljöprojekt 11 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500
Energisparåtgärder 11 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500
Säkerhetshöjande åtgärder och 
tillgänglighetsanpassningar

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Riskhantering 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Reinvestering fastighetskomponenter 20 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
IT-investeringar 100 100 100 100 100 100 100
Digitala låssystem 300 300
Anpassning Stormgatan Åhus 2 500 2 500
Norra Åsum byggnad 7 (OMS) 11 000 1 000 10 000
Summa förvaltade lokaler 53 900 51 400 41 100 41 100 41 100 41 100 41 100
Tivoliparken 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Gatu- och parkträdåtgärder 500 500 500 500 500 500 500
Park- och lekplatsprogrammet 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Björket utveckling, Österäng 2 500 2 000
Kanalstråken utveckling och förnyelse 4 600 600 2 000 2 000
Park-och stadsmiljöförnyelse 700 700 700 700 700 700 700
Härlövsängar aktivitetsytor 22 000 4 000 3 000 3 000 3 000
Stordiket 2 000 1 000 1 000
Summa Park och Stadsmiljö inkl 
naturvård 6 200 13 800 14 200 13 200 11 200 8 200 8 200
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Totalkalkyl,
 Alla belopp i tkr projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Samordn ANL/VA-proj Gata 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
Inventarier fordon maskiner 7 000 6 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
GC-vägar kommunal cykelvägsplan 6 000 7 000 6 800 3 400 5 000 5 000 5 000
Säkra skolvägar 300 300 300 300 300 300 300
Gatubelysning 1 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Belysningstyrning 4 500 1 500 1 500
Gata och trafikinvesteringar 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Uppdatering av p-automater 200 200 200 200 200 200
Långebro etapp 2 13 500 13 500
Prästallén 10 000 10 000
Underhållsbeläggning 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
Åtgärder efter Byastämmor 800 800 800 800
Nya Boulevarden 4 200 4 000
Stora Torg, trafikåtgärder 5 250 250 5 000
Kollektivtrafik 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Summa gator och vägar 62 500 49 400 57 750 52 300 45 700 44 900 45 700
SUMMA TEKNISKA NÄMNDEN 
EXKLUSIVE VA

578 800 595 600 292 550 511 400 557 000 330 200 196 500

BYGGNADSNÄMNDEN
Inventarier och fordon 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
SUMMA BYGGNADSNÄMNDEN 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ramanslag 4 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
Konstnärlig gestaltning 816 1 499 1 547 4 283 4 605 2 345 1 000
Inventarier Nya Badhuset 5 000
SUMMA KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN

5 316 11 999 7 047 9 783 10 105 7 845 6 500

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Inventarier 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100
Inventarier till projekt 13 100 7 450 9 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Transportmedel 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Fastighetsförändringar 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
SUMMA BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN

31 700 31 050 32 600 30 600 30 600 30 600 30 600

ARBETE OCH VÄLFÄRDSNÄMNDEN
Inventarier 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
SUMMA ARBETE OCH 
VÄLFÄRDSNÄMNDEN

800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

OMSORGSNÄMNDEN
Inventarier 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Digital välfärdsteknik & trygghetslarm 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Fastighetsförändringar 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
SUMMA OMSORGSNÄMNDEN 9 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500

SUMMA SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

801 946 847 939 583 707 774 583 770 705 490 045 314 540
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Totalkalkyl,
 Alla belopp i tkr projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET
VATTEN- OCH 
AVLOPPSVERKSAMHETEN
Mätinstrument 250 250 250 250 250 250 250
Fordon arbetsmaskiner 50 2 400 2 500 1 850 900 3 150 900
Investeringar labb 50 50 50 50 50 50 50
Summa inventarier, fordon, IT för VA 350 2 700 2 800 2 150 1 200 3 450 1 200
Ledningsförnyelse VA 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Samordnade Gatu- och VA-investeringar 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Summa ledningsförnyelse 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000
VA-utbyggnad nya exploateringsområde 8 000 25 000 25 000 10 000 10 000 8 000 8 000
Smärre ledning o serviser 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Dagvatten - fördröjning, rening 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
VA-utbyggnad bef.områden VA -plan 40 000 40 000 42 000 42 000 42 000 44 000 44 000
Summa VA-utbyggnad 53 000 70 500 72 500 57 500 57 500 57 500 57 500
Reducering tillskottsvatten 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Säkerhetsåtgärder vattenledningar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Överföringsledningar GK VV - Åhus 20 000 5 000 10 000 5 000
Överföringsledningar 7 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Summa rörnät 20 000 30 000 25 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Övervakningssystem RV 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Utbyggnad CRV- Huvudprocess/Biosteg 535 000 20 000 78 000 98 000 133 000 143 000 15 000
CRV befintlig, vidmakthålla standard 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 10 000
Yttre reningsverk upprustning 15 000 15 000 16 000 16 000 16 000 18 000 18 000
Yttre reningsverk nybyggnad 40 000 2 000 11 000 11 000 16 000
Pumpstationer upprustning 10 000 10 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Degeberga reningsv. - Läkemedelsrening 12 300 6 500
Summa avloppsrening 57 500 118 000 139 000 181 000 175 000 52 000 42 000
Övervakningssystem VV 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vattenförsörjning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Vattenverk nybyggnad 2 000 10 000 34 000 30 000 25 000 25 000 20 000
Gärds Köpinge/Everöds VV 118 000 7 222 75 000 8 778
Vattenverk upprustning 7 000 16 000 16 000 17 000 17 000 18 000 18 000
Bräddavlopp 1 000
Summa dricksvattenproduktion 20 222 104 000 61 778 50 000 45 000 46 000 41 000
SUMMA VATTEN- OCH 
AVLOPPSVERKSAMHETEN

192 072 366 200 342 078 351 650 339 700 219 950 202 700

SUMMA TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET

192 072 366 200 342 078 351 650 339 700 219 950 202 700

TOTAL INVESTERINGSBUDGET 994 018 1 214 139 925 785 1 126 233 1 110 405 709 995 517 240
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Budget
Alla belopp i tkr 2020 2021 2022

SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET, 
INVESTERINGAR AV 
KOMMUNALA BOLAG
OMSORGSNÄMNDEN
Ersättning Saveko Ängamöllan, KRAB 30 000
Gruppboende 7 lgh Åhus, AB Allön           15 000
Servicelägenheter 10 st Färlöv, AB Allön 20 000
Vård- och omsorgsboende 40 lgh Tollarp 
ersättn bef lokaler, AB Allön 

85 000

Vård- och omsorgsboende 40 lgh 
Sommarlust år 2023, ev AB Allön
SUMMA OMSORGSNÄMNDEN 0 35 000 115 000

Övriga inhyrningar av lokaler 

Arbete och välfärdsnämnden: Lägenheter för Bostad först, VNR, Bosättningslagen

* Angivet belopp avser totalkalkyl och året när hyrestiden börjar 

Barn- och utbildningsnämnden: Förskola 6 avd Bajonetten år 2022, paviljonger för 
Sommarlust förskola 2020, paviljonger för grundskola centrala Kristianstad

Omsorgsnämnden: Bef vård- och omsorgsboende år 2020/2021      
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Anteckningar: 
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Hemsida: www.kristianstad.se, www.spiritoffood.se

Mat och       
upplevelser för 

alla sinnen

Kristianstads kommun  291 890 Kristianstad                 
Telefon växel: 044 - 13 50 00, e-post: kommun@kristianstad.se
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