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Stående från vänster: Lars Svensson 
(avdelningschef VA), Anna Borg (ekonomichef), 
Jonas Nilsson (informatör), Rickard Wilhelmsson 
(avdelningschef anläggning), Jimmy Källström 
(förvaltningschef), Linn Säbom (HR-chef) 
Sittande från vänster: Christer Nothnagl (avdel-
ningschef fastighet), Henrik Wester (informatör), 
Charlotte Holmgren (nämndssekreterare), 
Torbjörn Friberger (operativ chef), 
Annika Sandegren (förvaltningssekreterare).

Förvaltningens verksamhetsplan har en tydlig 
röd tråd – från Kristianstads kommuns vision, 
via grunduppdrag och strategisk färdplan - till 
tekniska nämndens resultatmål och förvalt-
ningens arbetsinsatser. Verksamhetsplanen 
har växt fram genom ett antal workshops i 
nämnden och förvaltningen.

Våra resultatmål för 2023 handlar i huvudsak 
om att skapa långsiktighet för våra medborg-
are och omfattar till exempel reinvestering av 
befintligt ledningsnät, energianvändning och 
insatser för att stärka den biologiska mångfal-

den. Vi har också flera mål inom affärsmäs-
sighet och ekonomisk kontroll samt för att ha 
nöjda och friska medarbetare. 

Inför 2023 har vi påbörjat arbetet med att 
bryta ner resultatmålen på enheter och i 
nästa års verksamhetsplan kommer detta 
att vara implementerat fullt ut. Så småning-
om kommer målen också att brytas ner för 
varje medarbetare. Därmed har vi nått fram 
till en modell för verksamhetsplanering där 
alla medarbetare är med och bidrar och alla 
kommer till tals.

224 män och 74 
kvinnor. Baserad på 
tillsvidareanställda

Tekniska förvaltningens 
investeringsbudget 
fördelad på de tre avdel-
ningarna

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp – mot nya mål!

Om tekniska förvaltningens verksamhetsplan

Driftkostnadsbudget 2023

298 st Medarbetare Investeringsbudget 2023

Förvaltade byggnader
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Total längd vattenledningar
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Rätt kurs mot nya mål
”Att ha koll på den fysiska arbetsmiljön är grunden för oss som en bygg- 
och anläggningsorganisation”, säger förvaltningschefen Jimmy Källström och 
ser fram emot att utveckla strukturen kring arbetsmiljöarbetet under 2023. 

Ålder: 43 år.

Bor: På Hedentorp i Kristianstad.

Familj: Hustrun Lisa och tre döttrar; Sonja, Ellen och Rut.

Favoritmat: Sushi.

Favoritserie: Band of brothers.

Specialfakta: Har vunnit ”Vem vet mest”.

Det här är Jimmy

Hej Jimmy, vad är det första du tänker på när jag 
säger år 2023?
Det första jag tänker på är att år 2023 inleds med att 
vi har ny nämnd på plats att forma ett samarbete med. 
Inom ramen för detta samarbete hoppas vi kunna 
arbeta vidare med de strategiska frågor som är viktiga 
för oss, såsom avtalsföljsamhet, ledningsförnyelse och 
systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vad kommer att vara huvudtemat 2023?
Omhändertagandekultur och utveckling av det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet kommer att vara temat 
under 2023. Vi exponerar dagligen både oss själva och 
tredje man för risker i verksamheten och kommer att 
fokusera på kompetensutveckling och struktur kring 
den fysiska arbetsmiljön.

Även övriga två kulturperspektiv, affärsmässighet och 
samarbete, kommer att synliggöras extra under 2023. 
Vi förstärker organisationen med en operativ chef 
för att få trygghet i affärsmässighetskulturen. Denna 
roll ska fokusera på att omsätta strategiskt arbete till 
praktik och till exempel projektleda förvaltningsge-
mensamma initiativ.

Vilka större ärenden finns på förvaltningens bord 
under 2023?
Jag ser fram emot att teckna avtal med Lyckeby kring 
avloppshanteringen. Ett sådant avtal är unikt för oss 
och kommer förhoppningsvis att vara normsättande 
inför framtida industrietableringar och dialoger med 
industripartners. Jag ser också fram emot att få till ett 
bra avslut på projektet med centrala reningsverket.

Vi kommer att ha en stor del i skapandet av den nya 
stadsdelen i norra innerstaden, där vi bland annat 
bygger om gatan på Vattentornsvägen, lägger nya 
VA-ledningar och gestaltar området med nya träd och 
annan växtlighet. Vi fortsätter också byggandet av 
flera skolor, där Milnerskolan kommer att stå klar till 
terminsstarten i höst.

Vilka utmaningar står tekniska förvaltningen inför?
Både nationellt och internationellt är politik en 
aktuell fråga och omvärlden förändras snabbt. Vi kan 
inte bara använda våra gamla kunskaper för att dra 
slutsatser om framtiden och det är avgörande att vi 
har en organisation som är flexibel och kompetent att 
hantera de utmaningar som dyker upp. Det är viktigt 
för tekniska förvaltningens varumärke att vi fortsätter ta 
vårt ansvar i oroliga tider och hjälpa till när det krisar.

Hur kommer verksamhetsplaneringen att se ut 
under 2023?
Vi har under 2022 arbetat med ett styrkort och resul-
tatmål som varit mer strategiska än tidigare år och 
det kommer vi att fortsätta med under 2023. Nämn-
den har gett oss stort förtroende att arbeta med den 
modellen och det har varit ett effektivt sätt att styra. 
Målen har varit enkla för oss att bryta ner avdelnings-
vis och har också bjudit in till samarbeten mellan 
avdelningarna. Eftersom resultatmålen från nämnden 
är på en strategisk nivå, finns det utrymme för avdel-
ningarna att förbättra sin verksamhet på det sätt som 
passar bäst just där. Nytt för 2023 är att vi kommer att 
bryta ner resultatmålen på enhetsnivå.

Resultatet från medarbetarenkäten som genomför-
des i höstas kommer att ligga till grund för andra mål 
inom olika delar av verksamheten. Medarbetarna 
kommer även fortsättningsvis att få möjlighet att utta-
la sig och påverka förbättringsarbetet via temperatur-
mätare, utöver den löpande kommunikationen. 

Vad vill du säga avslutningsvis?
Jag är stolt över det arbete förvaltningen utför och 
utvecklingen de senaste åren har gett oss förutsätt-
ningar att tänka långsiktigt och följa vår agenda på ett 
tydligare sätt än tidigare. Jag ser fram emot att fortsät-
ta det arbetet under 2023 och kommande år.

Det är viktigt för 
tekniska förvaltningens 
varumärke att vi fort-
sätter ta vårt ansvar 
i oroliga tider

4 | Jimmy Källström
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”Milla”– populär  
profil i Åhus

– Ja, det brukar vara uppskattat. Vissa personer blir 
mer tacksamma än andra. Det har varit allt från tröjor, 
mössor, glasögon till bankkort och körkort. Jag brukar 
lägga ut det direkt, för att hindra att kort spärras i 
onödan, säger hon.

Camilla jobbar, från mitten på april till oktober, som 
”säsongare” med att klippa gräs i Åhus med omnejd. 
Området sträcker sig från Hammarslund i norr till 
Yngsjö i söder.

– Det är ett stort område. Jag utgår varje dag från 
Åhus och det tar cirka en och en halv till två veckor att 
klippa över alla ytor i Hammarslund, Viby, Rinkaby, 
Åhus och Yngsjö. Sen är det dags att börja om igen, 
säger Camilla med ett leende.

– I somras var det stundtals väldigt torrt och gräset 
växte inte så mycket. Då hjälpte jag istället parklaget 
mycket med att trimma gräs och luka ogräs.

Med sig i gräsklipparen har hon också en ”plockepin-
ne” och en säck så att hon kan plocka upp skräp som 
ligger i parkerna. En säck skräp om dagen brukar det 
bli.

– Det ser inte snyggt ut om det ligger en massa skräp 
i våra parker. Jag är ganska ordningsam av mig, så då 
blir det att hoppa ur klipparen och plocka upp skrä-
pet. Det ger en också möjlighet att komma ur klippa-
ren och sträcka på benen, säger Camilla.

Arbetsmiljön är kanske inte alltid den bästa i gräsklip-
paren. När turen går mot Hammarslund och Viby så är 
Camilla Nordlander på resande fot under dagens åtta 
och en halv timmes arbetstid. Frukost, lunch och fika 
förtärs inne i klipparen.

– Jag har inga stora problem med det. Det är lugnt och 
skönt. Det är frihet under ansvar som gäller, man skö-
ter sig själv och det trivs jag bra med, säger Camilla.

När det gäller arbetsmiljön så finns det flera utma-
ningar att ta hänsyn till, inte minst ur säkerhetssyn-
punkt. Kullar med gräs är en sådan.

– Det gäller att vara försiktig och klippa åt rätt håll. 
Det har hänt att klippare har vält, även om inte jag har 
drabbats av det, säger Camilla.

Vad har ni mer för olika ”faror” att se upp med?

– Ungdomar som kommer snabbt på cykel bakom en, 
ibland behöver man ha ögon i nacken. Det är också 
lätt hänt att det flyger stenar, kottar, golfbollar och 
annat som kan träffa andra, så det gäller att hålla av-
stånd. När vi klipper i närheten av förskolor så har vi 
sagt till förskollärarna att barnen inte ska stå för nära 
och titta.

Under vinterhalvåret har Camilla Nordlander haft 
andra jobb. Hon har jobbat på Åhus Absolut och på en 
del äldreboenden. I vinter jobbar hon på Möllebacks-
hemmet.

På fritiden så kör hon gärna ett pass styrketräning på 
ett gym i Åhus. Hon har även tränat taekwondo under 
fem år, men sen kom pandemin och efter det har det 
inte blivit något.

– Lite synd kanske. Jag gillar självförsvarsträning och 
taekwondo var kul. Nu blir det bara gym och löpning, 
säger Camilla.

Hon gillar även USA och har bott i landet under två 
och ett halvt år. Först som au-pair i 13 månader.

– Jag trivs bra i USA, det är härliga människor och det 
finns mycket att uppleva. Jag har bott i Minneapolis, 
Florida och Los Angeles. Man träffade på många kän-
disar där, säger Camilla med ett leende.

Fakta Camilla Nordlander

Ålder: 50 år.

Familj: Två döttrar 18 
och 20, två katter.

Född: I Gärsnäs.

Bor: I Åhus.

Intressen:  Tränar 
på gym och löpning. 

Tränade taekwondo i 
fem år, men inte sen 
pandemin.

Det här visste du inte: 
Har köpt motorcykel 
och tar just nu körkort 
(oktober).

Camilla Nordlander har under sina sex år som säsongsarbetare på anlägg-
ningsavdelningens platskontor i Åhus blivit en populär medarbetare och profil 
på orten. Inte minst via sina inlägg om upphittade saker på facebook.
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Parti: Sverigedemokraterna.

Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige och omsorgs-
nämnden, ordförande i tekniska nämnden och överför-
myndarnämnden.

Bostadsort: Tollarp. Ålder: 55 år. Yrke: Undersköterska, 
just nu politiker och studerande.

Parti: Socialdemokraterna.

Uppdrag: Ledamot i kommunfull-
mäktige, vice ordförande i tekniska 
nämnden.

Bostadsort: Kristianstad. Ålder: 55 år. 
Yrke: Ombudsman på Elektriker- 
förbundet.

Parti: Moderaterna.

Uppdrag: Ledamot i kommunfull-
mäktige och tekniska nämnden.

Bostadsort: Degeberga. Ålder: 41 år. 
Yrke: Kvalitetschef.

Parti: Socialdemokraterna.

Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäkti-
ge och tekniska nämnden.

Bostadsort: Åhus. Ålder: 67 år. 
Yrke: Arbetsvägledare.

Parti: Centerpartiet.

Uppdrag: Ledamot i tekniska nämnden, 
ersättare i kommunfullmäktige, Kristian-
stads Industribyggnads AB, Kristianstads 
Kommunföretag AB.

Bostadsort: Önnestad. Ålder: 68 år. 
Yrke: Senior rådgivare.

Parti: Sverigedemokraterna.

Uppdrag: Ledamot i kommunfull- 
mäktige, ersättare i tekniska nämnden.

Bostadsort: Åhus. Ålder: 36 år. 
Yrke: Sverigechef på fastighetsbolag.

Parti: Sverigedemokraterna.

Uppdrag: Ledamot i kommunfull-
mäktige och tekniska nämnden, 
ersättare i valberedningen.

Bostadsort: Vinslöv. Ålder: 67 år. 
Yrke: El-ingenjör. Driver idag Nordanå 
Gård i Kålaberga.

Parti: Socialdemokraterna.

Uppdrag: Ersättare i tekniska 
nämnden.

Bostadsort: Maglehem. Ålder: 70 år. 
Yrke: Pensionär, före detta distrikts- 
läkare.

Parti: Liberalerna.

Uppdrag: Ersättare i tekniska  
nämnden. 

Bostadsort: Tollarp. Ålder: 48 år. 
Yrke: Lärare.

Parti: Socialdemokraterna.

Uppdrag: Ledamot i tekniska nämnden.

Bostadsort: Kristianstad. Ålder: 65 år. 
Yrke: Pensionär, före detta plåtslagare.

Parti: Liberalerna.

Uppdrag: Ledamot i AB Kristianstads-
byggen, kommunfullmäktige, tekniska 
nämnden och valberedningen.

Bostadsort: Kristianstad. Ålder: 53 år. 
Yrke: Bransch- och föreningsansvarig i 
arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

Parti: Sverigedemokraterna.

Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, 
tekniska nämnden, valberedningen, och 
överförmyndarnämnden.

Bostadsort: Kristianstad. Ålder: 74 år. 
Yrke: Pensionär, före detta väg- och 
anläggningsarbetare.

Parti: Kristdemokraterna.

Uppdrag: Ledamot i tekniska nämnden.

Bostadsort: Fjälkinge. Ålder: 53 år. 
Yrke: Egen företagare inom VVS.

Parti: Moderaterna.

Uppdrag: Ersättare i tekniska 
nämnden.

Bostadsort: Yngsjö. Ålder: 55 år. 
Yrke: Projektledare.

Parti: Moderaterna.

Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäkti-
ge och tekniska nämnden, ordförande 
i Kristianstads Renhållnings AB.

Bostadsort: Åhus. Ålder: 52 år. 
Yrke: Taxiföretagare.

Parti: Socialdemokraterna.

Uppdrag: Ersättare i tekniska 
nämnden.

Bostadsort: Kristianstad. Ålder: 56 år. 
Yrke: Vaktmästare.

Parti: Kristdemokraterna.

Uppdrag: Ersättare i tekniska 
nämnden, ledamot i valnämnden. 

Bostadsort: Kristianstad. Ålder: 78 år. 
Yrke: Pensionär, före detta marknads-
chef och vice vd på BKPAC.

Pia Dahlin, Ordförande

Thomas Nilsson, Vice Ordförande

Ulrika Tågström, Ledamot 

Ewa Linder, Ledamot

Karl Gemfeldt, Ledamot

Marc Karlsson, ErsättareBo Nilsson, Ledamot

Elisabet Blomdahl, Ersättare

Andreas Andersson, Ersättare

Elek Oksenfeld, Ledamot

Anders Fredriksson, Ledamot

Bengt Håkansson, Ledamot

Erik Jönsson, Ledamot

Roger Nilsson, Ersättare

Jesper Persson, Ledamot

Jörgen Eriksson, Ersättare

Olle Lindqvist, Ersättare

Tekniska nämnden 2023–26
Tekniska nämnden har det politiska ansvaret för utveckling, byggnation och 
förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Det innebär att 
nämnden tar beslut om kommunala lokaler som skolor och underhåll av ga-
tor och grönytor. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Nämnden ansvarar också för vatten- och avloppsförsörjning (VA). Nämnden 
är även trafiknämnd vilket innebär att den ansvarar för trafiktillstånd.
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- Det är en enorm skillnad. De senaste åren var det 
lappa och laga som gällde på Tivolibadet. Här har det 
inte varit något sådant, det är nästan så att det kliar i 
fingrarna, säger Ola Malm med ett leende.

- De här första månaderna har det mest handlat om 
att göra felanmälan. Vi har ju garantitid på det mesta i 
fem år. Det rör sig kanske om 20 procents arbete som 
är hands-on, jämfört med 100 procent på Tivolibadet.

Kristianstads badrike har nu varit i drift i några 
månader. En fantastisk modern anläggning som fått 
mycket positivt mottagande från besökarna, men som 
samtidigt är en rejäl teknisk utmaning. 

En byggnad på cirka 14 000 kvadratmeter fullspäckad 
med tekniska lösningar, som ofta är integrerade med 
varandra. Överlämnandet av driften drog ut på tiden 
vilket nu ställer extra höga krav på driftpersonalen.

- Badriket är naturligtvis långt ifrån intrimmat och op-
timerat. Det kommer vi förmodligen att hålla på med 
under hela 2023, men ytterst lite av detta har våra 
besökare märkt av, säger driftledaren Torbjörn Fridh 
och hyllar driftpersonalens och Badrikets personal.

Ola Malm och Christoffer Andersson har flera stora 
utmaningar på det nya Badriket. En av de allra största 
är att lära sig hitta alla prylar. Det finns teknik i stort 
sett i hela huset och mycket är nytt.

- Här är ett nytt storkök, ett drunkningslarm, höj- och 
sänkbara bassänger och ett tävlingssystem. Mycket av 
det är it-relaterat och tar tid att sätta sig in i, säger Ola 
Malm.

- Utbildningen i samband med överlämnandet blev 
inte den allra bästa. Men vi kunde öppna i tid och med 
tiden får vi lära oss hur maskinerna fungerar och lista 
ut var allt finns.

I källaren hittar vi det mesta av utrustningen och de 
stora källarlokalerna är något helt annat än de gamla 
på Tivolibadet. I Badrikets källare kan du gå, stå och 
jobba upprätt. Ola och ”Stoffe” har dessutom en spark-
cykel att ta sig fram på i de långa korridorerna på 120 
meter.

- Den underlättar mycket när vi ska flytta tunga 
dunkar och andra saker, annars försöker vi att gå så 

mycket som möjligt. Lite vardagsmotion på jobbet är 
bra. Det brukar bli cirka 15 000 steg om dagen, säger 
Christoffer Andersson.

I källaren hittar vi elva utjämningsbassänger, en under 
varje bassäng på ovanplan, ett par olika kemrum för 
svavelsyra och klor samt ett övervakningsrum för 
vattenkvalitén.

- ”Stoffe” är experten på vattenproverna. Det är myck-
et som ska ställas in och kalibreras för att hitta det 
gyllene läget i varje bassäng. Vi går över mätarna tre 
gånger i veckan och skickar vattenprover till labbet, 
säger Ola Malm.

Kemprodukterna är i stort sett desamma som tidiga-
re, men svavelsyran är på 37 procent. Betydligt mer 
koncentrerad än tidigare.

- Det är viktigt att vi handskas försiktigt och på rätt 
sätt med den. Den tankas utomhus in i ett slutet 
system, så det ska vara säkert. Sen har vi bra skydds-
utrustning. Det är bra med kommunen för det är noga 
att utrustningen är rätt, säger Ola Malm.

- Kloret producerar vi på egen hand genom att om-
vandla saltvatten. Det är viktigt att kemprodukterna 
inte tar slut för då tvingas vi att stänga hela Badriket.

Annars är varje bassäng i Badriket en bassäng för sig 
och skulle något hända så behöver man bara stänga av 
bassängen som berörs.

Övervakningen av utrustningen har blivit betydligt 
enklare i Badriket. All utrustning, till och med inställ-
ningarna av duscharna, justeras via en laptop eller en 
panel i Badrikets källare.

Utrustning som måste fungera och därför har drift-
personalen haft jour varannan vecka under de första 
månaderna, men i framtiden är det tänkt att de ska 
vara tillgängliga för att guida den ordinarie jourperso-
nalen.

- Deras inställning till jobbet löser mycket av proble-
men. De vill att allt ska fungera så bra och smidigt som 
möjligt, säger driftledaren Tobbe Fridh.

Driftpersonalen Christoffer Andersson och Ola Malm 
samt driftchefen Torbjörn Fridh i det nya Badriket.Badriket – en rejäl  

teknisk utmaning
Den 30 september invigdes Kristianstads badrike – kommunens nya badhus 
– och det utdömda Tivolibadet pensionerades. För driftpersonalen Ola Malm 
och Christoffer Andersson innebar det en helt ny och modern arbetsmiljö.
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4 000 prover analyseras på 
labbet varje år
På Kristianstads kommuns laboratorium övervakar man så att kommunens 
tio reningsverk fungerar som de ska och att det avloppsvatten som släpps 
tillbaka ut i Hammarsjön och åar är godkänt.

– Det är mycket att tänka på och förhålla sig till. Vissa 
kemikalier ska till exempel inte förvaras i samma 
skåp och det gäller att vi är noggranna och tänker oss 
för, säger Karin Arlinger Månsson och berättar att 
upphandlingen av ett nytt kemikaliehanteringssystem 
är klar.

– Systemet registrerar de hälso-, miljö- och brandfarli-
ga kemikalier och kemiska produkter som hanteras på 
arbetsplatserna. Man kan hämta ut säkerhetsdatablad, 
skyddsblad och olika kemikalierapporter. Det kommer 
att underlätta en hel del, påpekar Karin.

Hanteringen av kemikalier ställer stora krav på 
skyddsutrustningen. Förutom den vita arbetsrocken 
så används skyddsglasögon, skyddshandskar och för-
kläde. Dessutom finns det ett par dragskåp att jobba i 
så att de farliga ångorna försvinner.

Skulle olyckan vara framme så finns det både en nöd-
dusch och ögondusch lätt tillgängligt.

– Det har hänt att vi fått använda ögonduschen. Det är 
en viktig säkerhetsutrustning och vi testar duscharna 
varje månad, så att de verkligen fungerar om olyckan 
är framme, säger Karin Arlinger Månsson.

Labbets olika rum är fyllda av instrument för olika 
provanalyser – ugn, tryckkokare för att uppsluta 
prover under tryck, spektrofotometrar och en lite 
modernare analysator.

– Ny modern utrustning är ofta bra för att underlätta 
och minimera arbetsmiljöriskerna, men samtidigt är 
det mycket teknik i den utrustningen som kan strula. 

– Vi analyserar även avloppsvatten från några av 
kommunens största företag som är anslutna till det 
kommunala avloppsnätet. Det är viktigt att vi håller 
koll på vad som släpps tillbaka i våra vattendrag, säger 
laboratorieingenjören Karin Arlinger-Månsson.

Det centrala reningsverket är det största och sen finns 
det ytterligare nio reningsverk runt om i kommunen. 
Karin Arlinger Månsson och hennes kollegor Anne 
Hammarskiöld, Lisa Adersjö och Ayse Celik testar 
cirka 4000 prover per år och upp till 13 olika analyser 
kan göras på varje prov.

– Det varierar från prov till prov hur många analyser 
vi ska göra. Vi har ett schema som vi följer i vårt labb-
datasystem. Driftpersonalen på de olika verken tar 
proverna och levererar proverna direkt till oss, säger 
Karin.

– Det centrala reningsverket tar vi prover på varje 
vecka. De två näst största i Tollarp och Degeberga 
testar vi två gånger i månaden, medan övriga sju verk 
kontrolleras en gång i månaden.

Det är inte alltid som modernt är bättre, säger Ayse 
Celik med ett leende.

– Men när den fungerar så underlättar den mycket. 
Då kan vi ladda den och sen sköter den i stort sett sig 
själv och analyserar flera olika parametrar. Det sparar 
väldigt mycket tid…

På labbet hittar vi ett vågrum där även många av 
kemikalierna förvaras. Ett diskrum med diskmaskin 
– det är viktigt att de olika redskapen är rena – och i 
diskrummet producerar man dessutom ett extra rent 
vatten som man kan tappa ur en speciell kran. Det 
finns även ett så kallat BOD-rum där en mer känslig 
analys genomförs.

– En BOD 7-analys (biologisk syreförbrukning) tar sju 
dagar att genomföra. Man häller upp vätska från sam-
ma prov i tre olika flaskor. En flaska analyserar man 
syrehalten i med en gång och de andra två ställs i ett 
värmeskåp i 20 grader under sju dagar. Alla analyser 
sker definitivt inte under en och samma dag, säger 
Karin Arlinger Månsson.

Om ett par år så står det nya centrala reningsverket 
klart – Europas modernaste reningsverk. Något som 
personalen på Kristianstads kommuns laboratorium 
ser fram emot.

– Det kommer säkert att innebära att belastningen 
på oss ökar när reningsverket ska trimmas in under 
ett års tid, men det kommer att bli bra. Kristianstad 
behöver ett nytt och modernt reningsverk som klarar 
av alla nya krav som ställs, säger Karin Arlinger Måns-
son.

Kommunens laboratorium finns i anslutning till det 
centrala reningsverket. En byggnad som stod klar 
2016 och innehåller förutom ett labb, även personal-
rum och kontor för personalen på labbet och driftper-
sonalen.

– Vi trivs verkligen bra här och lokalerna är fräscha. 
Vi på labbet är ett bra och sammansvetsat team som 
hjälps åt och samarbetar bra ihop, säger Karin och får 
medhåll av de övriga tre.

Labbet är sedan 2007 ett Swedac-ackrediterat labb 
för avloppsvatten. Det innebär en hel del extra regler 
och standarder som måste följas och många doku-
ment att hantera. Swedac gör kontroller av labbet var 
16:e månad.

– Provsvaren fyller vi i manuellt i vårt labbdatasystem 
och det är viktigt att det blir rätt, säger Anne Ham-
marskiöld.

En av utmaningarna som labbpersonalen har i sin 
arbetsvardag är att handskas med farliga kemikalier, 
frätande syror och baser. Något som kvartetten måste 
handskas varligt och på rätt sätt med.

Totalfosfor*

Totalkväve*

Ammoniumkväve*

COD*

BOD*
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Klorid
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Sulfat
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Det här är tekniska  
förvaltningen
Tekniska förvaltningen ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av 
kommunens allmänna platser och byggnader. Förvaltningen ansvarar också 
för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen (VA) och är väghåll-
ningsmyndighet för de kommunala vägarna. 

Avdelningen är uppdelad i två enheter:

Projekt
Här bygger vi nytt, bygger om och anpassar lokaler.

Drift- och förvaltning
Här förvaltar vi och driftar kommunens byggnader. Vi 
sköter även om kommunens fritidsanläggningar och 
stränder.

Därutöver finns en på avdelningen centralt placerad 
stöd- och specialistfunktion.

Anläggning
Tekniska förvaltningens anläggningsavdelning ansva-
rar för drift, förvaltning, projektering och byggnation 
av kommunens allmänna platser (grönområden, park- 
och stadsmiljö och naturvårdsområden), ledningsnät 
och de kommunala vägarna. Avdelningen hanterar 
även myndighetsutövningen inom väghållning och 
markförvaltning.

Avdelningen är uppdelad i tre enheter:

Specialistenheten
Specialistenheten är indelad i två delar, projekt och 
trafik. Projektgruppen hanterar våra infrastruktur-
projekt, både egna och beställningar. Trafikgruppen 
hanterar trafik- och framkomlighetsfrågor i befintligt 
gaturum utifrån ett myndighets- och huvudmannaper-
spektiv t.ex TA-planer och parkeringsövervakning.

Drift- och underhåll
Enheten ansvarar för skötsel och underhåll av de 
allmänna platserna (inklusive naturvård), ledningsnät 
och gatorna i kommunen.

Utförande- och resurser
Enheten tillhandahåller resurser (personal, maskiner, 
material etc) som främst används i projekt som utförs 
i egen regi men även driftrelaterade åtgärder.

Utöver de tre enheterna finns en på avdelningen cen-
tralt placerad stödfunktion avseende planering och 
controlling.

Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsavdelningen (VA-avdelningen) an-
svarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen 
och avloppshanteringen till cirka 20 000 abonnenter i 
kommunen. Bland abonnenterna finns villor och fler-
bostadshus, men även stora matindustriföretag som 
är abonnenter genom särskilda industriavtal.

Inom kommunkoncernen deltar förvaltningen aktivt 
i flera samhällsbyggande processer och samarbeten, 
såsom exploatering av ny mark samt byggnation av 
skolfastigheter och idrottsanläggningar. Genom en 
effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott 
stadsliv för medborgarna och stadens näringsliv.

Tekniska förvaltningen har cirka 300 medarbe-
tare och hanterar årligen cirka 1 miljard kronor i 
driftspengar och lika mycket i investeringsbudget. 
Förvaltningen leds av förvaltningschef med lednings-
grupp och bedriver sin verksamhet genom tre avdel-
ningar; fastighetsteknik, anläggning samt vatten och 
avlopp. Därutöver finns en central stab med stödfunk-
tioner.

Ansvaret utgår från vattentjänstlagen och innefattar 
hela vattnets kretslopp, från skydd och upptag av 
grundvatten till rening av avloppsvatten som släpps 
tillbaka till naturen. 

Avdelningens ekonomi är skild från förvaltningens 
skattefinansierade del eftersom alla investeringar och 
all drift av VA-anläggningarna finansieras av VA-tax-
an. Det innebär vidare att de avgifter som belastar 
VA-kollektivet måste vara skäliga och rättvisa, samt 
att intäkterna och kostnaderna ska gå jämt upp på en 
treårsperiod. 

Avdelningen är uppdelad i fyra enheter:

Projekt
Här hanterar vi byggprojekt, exempelvis ett nytt 
vattenverk, tills dess att projektet är slutgodkänt och 
lämnas över för drift till någon av enheterna nedan.

Vattenverk
Här sköter vi driften av kommunens 20 vattenverk, 
samt administrationen kopplad till debiteringen av 
nya och befintliga abonnenter. Det största vattenver-
ket är Kristianstads centrala vattenverk.

Reningsverk
Här sköter vi driften av kommunens elva reningsverk. 
Det största reningsverket är Kristianstads centrala 
reningsverk.

Rörnät
Här arbetar vi med strategiska frågor kring VA:s led-
ningsnät samt dagvattenhantering. 

Utöver dessa fyra enheter finns även stödfunktioner 
för utveckling (VA-strateger), provtagning (laboratori-
et) och service (abonnentservice och mätarverkstad).

Staben
Staben är placerad centralt på förvaltningen och arbe-
tar som stödfunktioner åt avdelningarna och tekniska 
nämnden. Funktionerna är ekonomi, nämnds- och 
förvaltningsadministration, HR, kommunikation samt 
IT- och inköpssamordning.

Det strategiska ledarskapet och stödet till organisatio-
nen utgår från staben och dess sammansättning. 

Våra samlade nätverk bidrar till att stärka vårt 
varumärke, delta i strategiska processer och skapa 
förutsättningar för en god kommunikation till våra 
medarbetare. 

Tekniska förvaltningen arbetar för tekniska nämnden 
och verkställer nämndens beslut. 

Fastighetsteknik
Fastighetstekniska avdelningen ansvarar för projekte-
ring, byggnation och förvaltning av kommunala bygg-
nader, både egna lokaler och lokaler som kommunen 
hyr in. Fastighetsteknik förvaltar också kommunens 
skogar, naturreservat och strövområden. 

Förvaltningen omfattar cirka 600 byggnader, förde-
lat på cirka 300 fastigheter. Det största beståndet är 
skollokaler, men avdelningen förvaltar även idrottsan-
läggningar, inhyrda omsorgslokaler och kulturfastig-
heter, samt ett mindre bestånd kommersiella lokaler, 
exempelvis Krinova Science Park. 
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Organisationsschema för 
tekniska förvaltningen

Förvaltningschef:
Jimmy Källström

Avdelning  Vatten  och  avlopp
Avdelningschef:
Lars Svensson

Avdelning  Fastighetsteknik
Avdelningschef:

Christer  Nothnagl

  Utveckling/
Abonnent

 

VA-strateg

 

Produktion
Enhetschef:

 Nils Losell

Vattenverk
Driftledare:

 

Fredrik Thomasson

CRV
Driftledare:

 

Jerry Carlsson

Drift- och  förvaltning
Enhetschef:
Per Rheborg

Projekt, fastighet
Tf Enhetschef:

 Benny Eklund

Stöd/Specialist 

Drift,  södra
 Driftledare:

Peter Broberg

Drift,  fritid 1
Driftledare:

Torbjörn Fridh

Förvaltare 

Drift,  norra 1
 Driftledare:
Bo Dicksson

Stab 
 HR-chef:
 Linn Säbom

Ekonomichef:

Operativ chef:
Torbjörn Friberger

Anna Borg

Drift, norra  2
 Driftledare:

Marco Wohjan

Drift,  fritid  2
Driftledare:

Johnny  Perkmar 

Avdelning  Anläggning
Avdelningschef:

Rickard  Wilhelmsson

Specialistenheten
 Enhetschef:

Ulrica Åkesson

Drift  och  underhåll
Enhetschef:

Jonas  Schrevelius

Utförande  och resurser
Enhetschef:
Anna Palm 

Planering/
controlling

 
 

Projekt/Labb
Enhetschef:

Magdalena  Espenrud

Drift,  norra/centrum
  Driftledare:

 

Drift,  östra
  Driftledare:
 

Drift,  västra
 Driftledare:

Marie Kåmark

 

Drift,  gata
  Driftledare:

 

Drift, naturvård
 Driftledare:

Therese Hörnqvist

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Planering & 
samordning

 

 

 
 

 

 
 

 

Ledningsnät
Enhetschef:

Lovisa Larsson

Mats Nilsson Anja HenningssonRichard Rönnerling

Mark/Snickeri
Arbetsledare:
Nils Andersson

Verkstad
Arbetsledare:
Rikard Bruzgo

Rörnät 1
 Arbetsledare:

Peter Cervin Olsson

Transport/Fordon
 Arbetsledare:
Johan Isberg

Rörnät 2
 Arbetsledare:

Martin Gamhov
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Kristianstads kommuns  
styr- och ledningsmodell

Kristianstads kommuns vision  
– Vi lyfter tillsammans

Oavsett var vi arbetar i kommunen är vårt uppdrag 
att vara till för kommunmedborgarna och tillgodose 
deras behov. För att på bästa sätt kunna fullfölja detta 
uppdrag och sätta kunden i centrum, krävs ett enhet-
ligt synsätt och gemensam modell.

Syftet med en styr- och ledningsmodell är att säker-
ställa att politisk vilja får genomslag i verksamheter-
na, att kommunen har en god ekonomisk hushållning, 
att skattepengar hanteras på bästa möjliga sätt och att 
kommunens verksamheter håller en hög kvalitet.

Kommunens styr- och ledningsmodell skapar översikt 
över kommunens hela styrsystem och en röd tråd från 
vision till dagligt arbete i verksamheterna.

Visionen är grunden för den gemensamma struktu-
ren inom kommunen. Till visionen kopplas strategisk 
färdplan, övriga långsiktiga planer, verksamhetspla-
nering, budget, styrning och uppföljning. Detta utgör 
grunden för samverkansformer och arbetsformer som 
skapar synergier och leder till ökad effektivitet. 

Kristianstads kommuns vision kallas Vi lyfter tillsam-
mans och bygger på tre områden som alla börjar på T; 
Tillväxt, Tanke och Trivsel. Visionen sträcker sig fram 
till år 2030.

Tillväxt
Tillväxt handlar om Kristianstads ambition som 
motor i regionen. Vi ska vara en attraktiv ort som drar 
till sig människor, kompetens och idéer. Detta är en 
förutsättning för ett bra näringslivsklimat, en expan-
siv högskola och satsningar på infrastruktur. Tillväxt 
skapar också en stark arbetsmarknad och är positiv 
för folkhälsan. 

Kristianstads kommun styrs genom att kommun-
fullmäktige först sätter en vision. Med visionen som 
grund gör kommunfullmäktige en beställning av 
kommande års verksamhet och anger mot vilka mål 
och med vilka medel den ska bedrivas inom kommun-
koncernen (grunduppdrag och strategiska mål).

Nämnder och styrelser fastställer sedan egna resul-
tatmål som syftar till att nå de strategiska målen och 
utveckla grunduppdraget.

Förvaltningars och bolags uppdrag är att styra och 
leda verksamheten genom att göra rätt insatser och 
ha rätt kompetens för att kunna nå uppsatta mål.

Tanke
Tanke handlar om delaktighet och ansvar för fram-
tiden. Kristianstad står för mångfald och ett positivt 
samhällsklimat. Vi tror att en rik variation av livsstilar 
och utbildning är positiv för framtidens sysselsättning 
och utveckling. Våra gemensamma värderingar ligger 
till grund för alla förändringar.

Trivsel
Trivsel handlar om hur samhället ska vara för att 
människor ska må bra i livets alla faser. Vilka föränd-
ringar vi ska satsa på för att invånarna ska känna 
trygghet, stolthet och glädje. Hur historiska värden 
och olika typer av tillgångar kopplas samman och gör 
att Kristianstad tar plats. 

VISION

RESULTATMÅL

INSATS & KOMPETENS

GRUND-
UPPDRAG

STRATEGISKA
MÅL
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Strategisk färdplan för  
Kristianstads kommun
För att nå visionen har Kristianstads kommun brutit ner den i en strategisk 
färdplan. Den strategiska färdplanen tar ut riktningen för kommunen fram 
till år 2024. I fokus står områdena hållbarhet, arbetsmarknad, utbildning, 
trygghet och attraktivitet och för varje område finns resultatmål som måste 
uppnås för att kommunen ska lyckas nå visionen.

Hållbarhet 
Kristianstad ska vara en ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbar kommun, med rik, välmående natur och 
klimatsmarta samhällen präglade av minskad segrega-
tion och hög medborgerlig delaktighet.

Hållbarhet, utifrån ett ekologiskt, socialt och ekono-
miskt perspektiv ska genomsyra hela Kristianstads 

kommun. Det övergripande målet är ett grönt och 
inkluderande samhälle, som tar avstamp i Brundt-
landskommissionens definition av hållbar utveckling 
– att tillgodose dagens behov utan att kompromissa 
med kommande generationers förmåga att tillgodose 
sina behov.

Indikator Senast 2021 2022 2023 2024

Växthusgasutsläpp ifrån transporter, minsk-
ning från 2010 14 % >18% >23% >28% >33%

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

Mi=30
M=22

S=6

Mi=35
M=24

S=6

Mi=40
M=26

S=7

Mi=45
M=28

S=7

Mängd insamlat kommunalt avfall, exkl 
trädgårdsavfall (kg/person) 382 380 375 375 <370

Deltagande i det senaste valet till
kommunfullmäktige 84% 88%

Låg ekonomisk standard, barn 25,60% <25% <24% <23% <22%

Arbetsmarknad 
Kristianstads kommun har en bred, hållbar och till-
gänglig arbetsmarknad som möter morgondagens 
utmaningar. 

Alla kommuninvånare ska ha goda möjligheter att eta-
blera sig på arbetsmarknaden och ha förutsättningar 
att jobba ett långt, hållbart arbetsliv. Arbetsmark-
naden ska kännetecknas av såväl bredd som spets 
genom innovation och kreativitet. En inkluderande 

arbetsmarknad som även omfattar en framgångsrik 
matchning av ungdomar och utrikesfödda. Det över-
gripande målet är en hög sysselsättningsgrad för hela 
kommunens befolkning, lågt behov av försörjnings-
stöd på grund av arbetslöshet samt en god kompe-
tensförsörjning för arbetsgivare. Kommunen är en 
tillväxtmotor i regionen med gott företagsklimat inom 
kommunens gränser. Ett gott företagsklimat främjas 
också av goda pendlingsmöjligheter. . 

Indikator Senast 2021 2022 2023 2024

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

- Nytt nuläge

Nöjd Kund Index (NKI) 79 >75 >75 >80  >80
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Utbildning 
I Kristianstads kommun finns förutsättningar för ett 
livslångt lärande och kompetensutveckling i samklang 
med arbetsliv och akademi. 

All utbildning, för såväl barn och ungdomar som 
vuxna, ger grundläggande värden samt kunskaper 
och förmågor att kunna leva och verka i samhället. 
Utbildning stärker såväl kommuninvånarnas individu-
ella förmågor som de sociala, att kunna arbeta både 

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

Genom den livskvalité Kristianstads kommun erbjuder, 
attraherar vi besökare och framtida kommuninvånare. 

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

Kommunens medborgare, oavsett kön, ålder och 
etnisk eller kulturell bakgrund, ska ha samma rättig-
heter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden 
i livet. Att arbeta för ökad jämlikhet är att verka för att 
alla människor ska kunna forma sina liv som indivi-
der. Med utgångspunkt från Trygghetskommissionen 

självständigt och tillsammans med andra. Utbildning 
sker, förutom i olika skolformer, även direkt inom an-
ställningens ram. De grundläggande studierna stärker 
grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i 
arbetslivet, ny teknologi, internationalisering och mil-
jöfrågors komplexitet ställer nya krav på människors 
kunskaper och sätt att arbeta. Alla stimuleras att med 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende pröva och 
omsätta nya idéer till handling och att lösa problem. 

Vi sätter fokus på ett rikt, brett och tillgängligt utbud av 
kultur, föreningsliv, natur och mat. Attraktiviteten drar 
till sig människor, kompetens och idéer, vilket är en 
förutsättning för ett bra näringslivsklimat, en expansiv 
högskola och satsningar på infrastruktur. Tillväxt ska-
par också en stark arbetsmarknad, vilket ger ett ökat 
skatteunderlag och är positivt för folkhälsan.

ska alla utan oro för att drabbas av brott eller olyckor 
kunna gå ut i samhället, kunna promenera hem på 
kvällen och kunna lita på att familjemedlemmar har 
en säker och trygg vardag. Detta är viktiga delar i 
den livskvalitet som kommunen vill skapa. Brottsfö-
rebyggande och trygghetsskapande arbete behöver 
bedrivas tillsammans med flera aktörer med olika 
ansvarsområde, för att öka tryggheten där människor 
bor och verkar. 

Indikator Senast 2021 2022 2023 2024

Genomsnittligt meritvärde grundskolan 215,9 217 219 221 223

Genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0

Andel med godkända betyg efter avslutad SFI-kurs 97% 98% 99% 100%  100%

Indikator Senast 2021 2022 2023 2024

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

Attraktionsindex (Tendensor) 49 - >53 >57 >60

Vad tycker du om vår kommun som en plats att leva 
och bo på? - Nytt nuläge

Indikator Senast 2021 2022 2023 2024

Konkret känsla av otrygghet (LPO) 3  2,8 2,6 2,4  2,2

Trygghetsindikator (SCB) Nytt nuläge

Utsatta områden, enligt polisens definition 2 2 2 1 0
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Tekniska förvaltningens  
resultatmål 2023

Fastighetsteknik
Fastighetstekniska avdelningen ansvarar för projekte-
ring, byggnation, inhyrning och förvaltning av bygg-
nader som ägs eller hyrs in i Kristianstads kommuns 
regi. Därutöver förvaltar avdelningen även strövområ-
den och stränder. 

Förvaltningsuppdraget omfattar cirka 600 byggnader 
fördelat på cirka 300 fastigheter. Huvudbeståendet 
består av skollokaler, men avdelningen förvaltar även 
idrottsanläggningar, kulturfastigheter, inhyrda lokaler 
för AoV och omsorg, samt ett mindre bestånd av kom-
mersiella lokaler. 

Huvudfokusområden under 2023 ligger i att arbeta 
vidare med att implementera resultatet från gemen-
samt arbete som utfördes under 2022 inom avdel-
ningen. Arbetet baserades på huvudfokusområden 
från 2022, hållbar verksamhet och attraktivitet. För 
att kunna tydliggöra ansvarsområdena och rollerna 
inom avdelningen kommer arbetet fortsätta med att 
se över organisationen för att sätta grunden till att 
kunna tydliggöra ansvarsrollerna.

Grundförutsättningarna för långsiktigt energiarbe-
te har satt sig under 2022 genom vårt arbete med 
energiuppföljningssystemet och nästa steg för 2023 
är att tillsätta en energigrupp för att utöka möjlighe-

Inför 2023 prioriteras att förvaltningen har en hållbar 
verksamhet kopplat mot just hållbarhet i den strate-
giska färdplanen. Särskilt fokuseras på mått för ener-
gianvändning, godkänt dricksvatten, en fungerande 
rening av avloppsvatten och reinvestering av befintligt 
ledningsnät. Nytt för 2023 är målet avseende insatser 
för att stärka den biologiska mångfalden. 

Nytt för 2023 är också målet inom området arbets-
marknad - samarbete med högskolor, universitet, 
KY-utbildningar och företag.

ten till att energieffektivisera och vara behjälplig till 
den dagliga driften samtidigt som uppdraget behöver 
förtydligas.      

För att säkerställa och optimera ekonomin, både 
långt som kortsiktigt, kommer avdelningen att arbeta 
vidare med controllerfunktioner av ansvarsområ-
den för att säkerställa uppdraget samtidigt som det 
underlättar vardagen för medarbetare. Inventering 
av ansvarsområden kommer att göras parallellt med 
översynen av roller som kommer att ligga till grund 
för fördelning av ”Huvudansvarsområden”. 

Vid projektavslut med implementering av avdelning-
ens fastighetssystem kommer arbetet att återupptas 
gällande planering och uppföljning av löpande och 
periodiskt underhåll i systemet.

Avdelningen kommer fortsättningsvis under 2023 att 
arbeta uppmuntrande till att ta emot praktikanter och 
studenter. Vi värnar även till erfarenhetsutbyte med 
andra kommuner som ett led i vår egen utveckling och 
kompetenshöjning.

Avdelningen är mån om arbetsmiljön och kommer 
att göra en översyn av det goda arbetssättet gällande 
arbetsmiljö genom framtagande av en handlingsplan 
för att kvalitetssäkra kontinuiteten i vårt arbetsmiljö-
arbete. 

Tekniska förvaltningens resultatmål är ettåriga och 
förvaltningens övergripande resultatmål har beslutats 
av tekniska nämnden. Därefter har avdelningarna bru-
tit ner de mål som kan appliceras på respektive avdel-
ning och resultatmålen redovisas här avdelningsvis. 
Förvaltningens övergripande resultatmål återfinns i 
bilaga till verksamhetsplanen.

Koncernövergripande mål Resultatmål beslutade av nämnden Resultatmått Målvärde

Hållbarhet Hållbar verksamhet

Minskad mängd inköpt el-energi
Avläsning i Vitec till 100 %

Energigrupp tillsatt 2023

Insatser för att stärka den biolo-
giska mångfalden

Två insatser under 2023 utöver 
den ordinarie skötseln

Attraktivitet Nöjda medborgare, företagare 
och andra kunder

Beslut om medborgarförslag 
inom ett år från att förslaget har 
lämnats in till TN (% av 2022 
års förslag)

Minst 95 %

Medarbetare Nöjda och friska medarbetare

Medarbetarenkät 2022 Handlingsplan framtagen och 
genomförd

Frisktal, andelen medarbetare 
med högst 5 sjukskrivningsda-
gar per år

Mer än 70 %

Ekonomiska mål Affärsmässighet och 
ekonomisk kontroll

God avtalsföljsamhet Index – redovisas senare

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

+/- 0 – 10 %

Skattefinansierad driftbudget- 
följsamhet (+/- % av total 
kostnadsbudget)

+/- 0 – 0,2 %

I vårt arbete med att ta fram resultatmål för förvaltningen, har vi utgått från 
den strategiska färdplanen och hur tekniska förvaltningen bäst kan bidra till 
att Kristianstads kommun som helhet uppnår målen i planen. 
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Anläggning
Anläggningsavdelningen ansvarar för drift, förvalt-
ning, projektering och byggnation av kommunens 
allmänna platser (grönområden, stadsmiljö och natur-
vårdsområden), parkmark, skyddad natur, lednings-
nät och de kommunala vägarna. Avdelningen hanterar 
även den myndighetsutövning som följer tekniska 
förvaltningens väghållningsansvar (inklusive parke-
ring) och markförvaltande.

Avdelningens ledningsgrupp har tagit fram en strate-
gisk plan för framtida utveckling. Den ska tillse att vi 
utför våra uppdrag på rätt sätt samt få verksamheten 
att fungera optimalt. Vi ska ha en gemensam målbild 
och våra anställda ska ha rätt förutsättningar. Planen 
omfattar bland annat teknisk handbok, vårt arbetssätt 
och arbetsmiljö. Planen är direkt kopplad till avdel-
ningens styrkort.

Vi ska fortsätta arbeta med det systematiska arbets-
miljöarbetet, både utifrån ett fysiskt och psykosocialt 
perspektiv. Exempel kan vara rutinbeskrivningar och 
riskbedömningar i det dagliga arbetet men även infor-
mationsinsatser om hur vi skapar en trivsam arbets-
plats utan kränkande särbehandling och trakasserier.

Vi har sedan 2020 sett över vår organisatoriska 
struktur i syfte att skapa en tydlighet och ett effektivt 
arbetssätt. Under hösten 2022 genomfördes den sista 
förändringen när ansvaret för VA-driften flyttades från 
driftenheten till utförandeenheten. Förändringarna 
har skett i dialog och samverkan och har gett de ef-
fekter som eftersträvades. Vår dialog med andra delar 
av kommunen ska utvecklas vidare för att ytterligare 
stärka samarbetet.

Vi kommer att se över hur vi kan minska vår energi-
användning och miljöpåverkan. Detta sker dels genom 
att byta ut äldre belysningsarmaturer och ljuskällor 
mot nya energisnåla lösningar, dels genom ett utbyte 
av våra fossilbränsledrivna maskiner och redskap där 
vi ersätter dessa med el- och batteridrivna alternativ i 
den mån det är möjligt.

Belysningsstrategin är klar och vi arbetar nu vidare 
med en mer detaljerad belysningsplan. Planen ska 
bland annat beskriva hur vi driver och underhåller 
belysningsanläggningen samt hur den ska utformas 
på landsbygden. Belysningsplanen ska även behandla 
utformning av nya stolpar, armaturer och belysnings-
bild inom staden och de större orterna.

Avdelningen hanterar en stor mängd medborgarför-

slag varje år. Arbetet med hanteringen är resurskrä-
vande men målsättningen är att en så stor del som 
möjligt besvaras inom ett år från det att förslaget 
kommit till vår förvaltning.

Vatten- och avloppsledningsnäten är en förutsättning 
för säker dricksvattenleverans och avloppsförsörj-
ning. För att kunna tillhandahålla dessa tjänster på ett 
tillförlitligt sätt måste ledningsnätet förnyas. Därför 
pågår ett intensivt arbete med att ta fram en plan 
gällande ledningsförnyelse i dialog mellan VA och 
Anläggningsavdelningen där VA ansvarar för de lång-
siktiga strategiska delarna och Anläggning ansvarar 
för utförandet.

Våra ekonomiska utmaningar består främst av ett 
eftersatt underhåll och stort reinvesteringsbehov för 
beläggningar, park, stadsmiljö, trafik och naturvård. 
Framtida möjligheter till kompensation för drifts-
mässiga volymökningar är kritiska för verksamheten, 
liksom en rimlig investeringsbudget.

Vi kommer även fortsättningsvis att vara delaktiga i 
sociala sysselsättningsprojekt för att ge medborgare 
som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att 
delta i samhället utifrån var och ens förmåga. Alla 
samhällssociala engagemang sker i nära samarbete 
med arbete- och välfärdsförvaltningen. Detta arbete 
skapar även en positiv förflyttning av vår omhänder-
tagandekultur då vi i största möjliga mån eftersträvar 
en integration med befintlig personalstyrka.

Koncernövergripande mål Resultatmål beslutade av nämnden Resultatmått Målvärde

Hållbarhet Hållbar verksamhet

Minskad mängd inköpt el-energi Byta belysning till led i minst 
1000 armaturer

Reinvestering av befintligt 
ledningsnät

Planen för 2023 uppfylld till 
90 %

Insatser för att stärka den biolo-
giska mångfalden

Tre insatser under 2023 utöver 
den ordinarie skötseln

Teknisk handbok Teknisk handbok klar 2023

Utveckla arbetssätt för projekt i 
egen regi

Arbetssätt dokumenterat och 
implementerat

Processkartläggning och utveck-
ling av processer

Påbörja dokumentation av 
minst 5 processer

Kulturförflyttning Framtagna frågeställningar blir 
en naturlig del av APT:er

Trygghet Säkra och trygga allmänna platser Belysningsplan avseende befint-
lig allmänplatsmark Belysningsplan framtagen 2023

Attraktivitet Nöjda medborgare, företagare 
och andra kunder

Beslut om medborgarförslag 
inom ett år från att förslaget har 
lämnats in till TN (% av 2022 
års förslag)

Minst 95 %

Medarbetare Nöjda och friska medarbetare

Medarbetarenkät 2022 Handlingsplan framtagen och 
genomförd

Frisktal, andelen medarbetare 
med högst 5 sjukskrivningsda-
gar per år

Mer än 70 %

Arbetsmiljöarbete med inrikt-
ning mot riskfyllda arbetsmo-
ment.

Dokumentera och implementera 
rutiner och riskbedömningar för 
riskfyllda arbetsmoment

Ekonomiska mål Affärsmässighet och 
ekonomisk kontroll

God avtalsföljsamhet Index – redovisas senare

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

+/- 0 – 10 %

Driftbudgetföljsamhet 
(+/- % av total kostnadsbudget) +/- 0 – 0,2 %



Vatten och avlopp
Kristianstads kommuns VA-avdelning har två grund-
uppdrag: leverera rent och högkvalitativt dricksvat-
ten till kommuninvånarna samt rena avloppet på ett 
ansvarsfullt sätt innan det leds tillbaka till naturen. 
För att kunna uppnå detta arbetar vi aktivt med att 
skydda vårt grundvatten och hålla hög säkerhet i pro-
duktionen och distributionen av dricksvattnet.

Strategiska frågor gällande vatten, spillvatten och dag-
vatten har blivit en väsentlig del av vår verksamhet 
och vi kommer under kommande år fortsätta arbeta 
med att fokusera på strategiska frågor i syfte att möta 
kommunens framtida behov av infrastruktur inom 
vatten och avlopp.

Strategiska frågor som VA-avdelningen redan arbetar 
med och som är prioriterade är att säkra medborgar-
nas dricksvattenförsörjning och dricksvattentillgång. 
Det görs genom att inrätta nya och revidera gamla vat-
tenskyddsområden samt ansöka om nya och utökade 
vattendomar.

Dricksvattnet ska alltid vara tjänligt och medborgarna 
ska kunna ha förtroende för oss att dricksvattnet är 
av god kvalitet. Därför är driftsäkerheten kring våra 
vattenverk samt distributionssystem en nyckelfråga. 
Vi ska fortsätta modernisera våra verk, bland annat 
genom installation av UV-ljus och nya säkrare styr- 
och övervakningssystem. 

VA-avdelningen ska klara utsläppskraven för rening av 
avloppsvatten. För att upprätthålla dessa krav krävs 
god driftsäkerhet och en fortsatt hög reinvesterings-
takt för reningsverk och pumpstationer. Reningsver-
ken är en viktig del av kommunens infrastruktur för 
att reducera miljöpåverkan på sjöar, vattendrag och 
hav.

Vatten- och avloppsledningsnäten är en förutsättning 
för säker dricksvattenleverans och avloppsförsörj-
ning till anslutna abonnenter. För att kunna tillhan-
dahålla dessa tjänster på ett tillförlitligt sätt måste 
ledningsnätet inom Kristianstads kommun förnyas. 
Därför pågår ett intensivt arbete med att ta fram 

en uppdaterad plan gällande ledningsförnyelse där 
VA-avdelningen fokuserar på de strategiska delarna 
och anläggningsavdelningen har till uppgift att hjälpa 
till med ombyggnationen av VA-nätet. Dagvattenled-
ningarna i kommunen är även dessa hårt belastade 
och funktionen påverkas av stadens förtätning. Dessa 
ledningar behöver förnyas och kompletteras med 
dagvattendammar och diken för att minska risken för 
översvämningar och uppfylla miljökvalitetsnormer i 
våra recipienter.

Energianvändning är en viktig punkt för vår verksam-
het. Under 2022 påbörjades en energikartläggning 
som kommer leda till rekommendationer gällande 
energieffektivisering på våra verk. Denna kartlägg-
ning kommer fortsätta under 2023 och målsättningen 
är att begränsa vårt energinyttjande och därigenom 
minska vår verksamhets inverkan på miljön och 
minska driftskostnader. Arbetet med att minimera 
energianvändningen är också en del i alla investering-
ar och reinvesteringar som görs, då vår målsättning är 
att alltid använda bästa möjliga teknik i kommunens 
anläggningar.

Koncernövergripande mål Resultatmål beslutade av nämnden Resultatmått Målvärde

Hållbarhet Hållbar verksamhet

Minskad mängd inköpt el-energi Bibehålla mängd inköpt el trots 
utökad mängd anläggningar

Tjänliga vattenprov i ledningsnät 
fram till abonnent 100 %

Klara utsläppskraven för rening 
av avloppsvatten 100 %

Reinvestering av befintligt 
ledningsnät

Planen för 2023 uppfylld till 
90 %

Insatser för att stärka den 
biologiska mångfalden

Minst 1 påbörjat projekt under 
2023

Attraktivitet Nöjda medborgare, företagare 
och andra kunder

Beslut om medborgarförslag 
inom ett år från att förslaget har 
lämnats in till TN (% av 2022 
års förslag)

Minst 95 %

Medarbetare Nöjda och friska medarbetare

Medarbetarenkät 2022 Handlingsplan framtagen och 
genomförd

Frisktal, andelen medarbetare 
med högst 5 sjukskrivningsda-
gar per år

Mer än 70 %

Ekonomiska mål Affärsmässighet och 
ekonomisk kontroll

God avtalsföljsamhet Index – redovisas senare

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

+/- 0 – 10 %

Taxefinansierat resultat (VA) 
som nettomarginal
(Nettomarginal = resultat/om-
sättning*100)

+/- 0 – 0,2 %
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Staben
Stabens uppdrag är att stödja avdelningarna i deras 
verksamheter. De stödfunktioner som staben erbjuder 
avdelningarna är ekonomi, nämnds- och förvalt-
ningsadministration, HR, kommunikation samt IT- 
och inköpssamordning. 

Det pågående arbetet med att stödja avdelningarna i 
att förbättra och förenkla arbetet inom de olika verk-
samheterna fortsätter under 2023. I det ingår bland 
annat att se över rutiner, mallar och blanketter samt 
att kartlägga processer i nämndens verksamhet och 
knyta internkontroll till de moment som bedöms ha 
hög risk i respektive process.

Vidare ska staben tillsammans med avdelningarna 
arbeta med tre prioriterade områden som resultat 
av genomförd medarbetarundersökning: ledarskap, 
tydlig organisation och information. Vi kommer 
även att arbeta med förbättring av vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete, främst med fokus på den fysiska 
arbetsmiljön. 

Arbetet med digitalisering kommer att vara prio-
riterat kommande år genom att aktivt utmana och 
förbättra arbetsprocesser i syfte att effektivisera och 
kvalitetssäkra. De digitaliseringsstöd som vi kommer 

att fokusera på är Evolution, Stella, Adato och Opus. 
Evolution är kommunens verksamhetssystem för 
nämnds- och förvaltningsadministration, Adato är 
systemet för rehabilitering och prehabilitering, Stella 
är systemet för hantering av tillbud och arbetsskador 
och Opus är systemet för systematiskt arbetsmiljöar-
bete. Vidare kommer vi att fokusera på utveckling av 
informationsstrukturen på intranätet samt att skapa 
effektivare medborgarprocesser, vilket innefattar 
snabbare vägar in till tekniska förvaltningen och bätt-
re möjligheter för medborgaren att följa sitt ärende 
digitalt.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att öka vårt 
frisktal genom prehabilitering (tidiga insatser), reha-
biliteringsinsatser och förbättring av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

De senaste åren har förvaltningen arbetat målmedvetet 
för att komma till rätta med brister i avtalsföljsamheten. 
Under 2023 implementerar vi avtalsföljsamhet i vårt 
styrkort och kommer att månadsvis mäta leveran-
törsföljsamhet och fakturamatchning på respektive 
avdelning och staben. Under året kommer vi också att 
fortsätta med kvalitativa uppföljningar, utbildningar 
med mera på området.

Koncernövergripande mål Resultatmål beslutade av nämnden Resultatmått Målvärde

Arbetsmarknad Bidra till en tillgänglig arbetsmarknad 
som möter morgondagens behov

Samarbete med högskolor, 
universitet, KY-utbildningar och 
företag

Tre aktiviteter genomförda

Attraktivitet Nöjda medborgare, företagare 
och andra kunder

Beslut om medborgarförslag 
inom ett år från att förslaget har 
lämnats in till TN (% av 2022 
års förslag)

Processerna kartlagda och 
handlingsplan framtagen

Medarbetarmål Nöjda medborgare, företagare och 
andra kunder

Medarbetarenkät 2022 Handlingsplan framtagen och 
genomförd

Frisktal – Andel medarbetare 
med högst 5 sjukskrivningsda-
gar per år

Mer än 70 %

Ekonomiska mål Affärsmässighet och 
ekonomisk kontroll

God avtalsföljsamhet Index – redovisas senare

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

+/- 0 – 10 %

Skattefinansierad driftbud-
getföljsamhet (+/- % av total 
kostnadsbudget)

+/- 0 – 0,2 %
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Driftskostnadsbudget 2023
Tekniska nämnden

Budget 2022 Budget 2023

Lönekostnader/arvoden 1 160 1 160

Övriga kostnader 91 91

Kostnader 1 251 1 251

Driftnetto 1 251 1 251

Staben

Budget 2022 Budget 2023

Intäkter -16 350 -16 350

Lönekostnader 15 091 15 476

Övriga kostnader 2 291 2 291

Kostnader 17 382 17 767

Driftnetto 1 032 1 417

Anläggning

Budget 2022 Budget 2023

Intäkter (exkl intern fördelning) -24 460 -25 060

Lönekostnader 78 678  84 953

Intern fördelning till projekt -28 600 -28 840

Gata/GC 17 756 16 615

Belysning 26 599 16 499

Park, Naturvård/Växthuset 9 914 6 844

Trafik, parkering 2 480 2 400

Övriga kostnader 7 972 6 713

Summa kostnader 114 799 105 184

Driftnetto 90 339 80 124

Kapitalkostnader 60 137 60 137

Resultat 150 476 140 261

Fastighetsteknik

Budget 2022 Budget 2023

Intäkter (exkl intern fördelning) -664 213 -701 399

Lönekostnader 68 072 71 547

Intern fördelning till projekt -12 600 -13 500

Hyreskostnader inhyrda lokaler 193 486 215 058

Löpande underhåll 24 640 27 367

Planerat underhåll 56 438 49 808

Media (el, värme, VA) 136 372 96 155

Övrig fastighetsdrift 32 404 36 199

Övriga kostnader 25 764 26 221

Summa kostnader 524 575 508 854

Driftnetto: -139 637 -192 545

Kapitalkostnader Rådhuset 13 962 13 967

Resultat exkl. kapitalkostnad (RAM) -125 675 -178 578

Kapitalkostnader (exkl. Rådhuset) 198 184 200 717

Resultat inkl. kapitalkostnad 72 509 22 139

Vatten och avlopp

Budget 2022 Budget 2023

Brukningsavgifter -164 000 -180 650

Anläggningsavgifter -9 300 -8 100

Övriga intäkter -18 900 -20 450

Summa intäkter -192 200 -209 200

Lönekostnader 49 800 54 000

Elkostnader 15 000 20 000

Entreprenadkostnader 18 500 20 500

Materialkostnader 7 808 8 500

Övriga kostnader 44 199 48 082

Summa kostnader 135 307 151 082

Driftnetto -56 893 -58 118

Kapitalkostnader 56 893 58 118

Resultat 0 0
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Investeringsbudget 2023 för tekniska förvaltningen
Skattefinansierat

Totalkalkyl 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Reinvestering utomhusbad 1 200 1 260 1 323 1 389 1 459 1 532 1 608

Badplan 600 630 662 695 729 766 804

Isyta ishallen 2 000 0 21 000 66 000 16 000 0 0

Summa kultur- och fritidslokaler 3 800 1 890 22 985 68 084 18 188 2 298 2 412

Ny förskola Hammarslund 75 000 0 0 0 0 0 35 000 40 000

Ny förskola Hammar 8 avd 75 000 0 35 000 40 000 0 0 0 0

Ny förskola Kristianstad 75 000 0 0 0 0 6 000 55 000 14 000

Allöskolan 445 000 500 90 000 151 000 156 000 40 000 0 0

Norretullskolan 153 000 0 0 0 0 10 000 101 000 42 000

Gymnasieutredningen etapp 1 396 000 0 0 0 5 000 175 000 185 000 31 000

Gymnasieutredningen etapp 2 196 000 0 0 0 0 3 000 20 000 150 000

Österslövs skola och Kämpaställets fsk 198 000 90 000 45 000 0 0 0 0 0

Milnerskolan OMB till grundskola 126 000 20 500 0 0 0 0 0 0

Gymnasiesärskola 36 000 10 000 26 000 0 0 0 0 0

Kiaby skola tillgänglighetsanpassning 5 000 2 300 0 0 0 0 0 0

Tillgänglighetsanpassning 0 0 6 000 0 7 000 0 8 000

Summa barn- och skollokaler 123 300 196 000 197 000 161 000 241 000 396 000 285 000

Daglig verksamhet autism 0 35 000 30 000 0 0 0 0

Barnverksamhet Antonskolan 300 0 0 0 0 0 0

Bilomsorgen 9 800 9 800 0 0 0 0 0 0

Vilans skola 7 022 7 000 0 0 0 0 0 0

HSV flytt till Yllan 200 0 0 0 0 0 0

Åhus brandstation 9 300 1 300 0 0 0 0 0 0

Deltidsbrandstationer 29 100 1 000 9 600 1 000 2 800 1 000 13 700 0

Summa övriga verksamhetslokaler 19 600 44 600 31 000 2 800 1 000 13 700 0

Ramanslag fastighetsförändringar 4 200 4 410 4 631 4 862 5 105 5 360 5 628

Miljöprojekt 12 500 13 000 13 500 14 000 14 500 15 000 15 500

Energisparåtgärder 10 000 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500 13 000

Säkerhetshöjande åtgärder och 
tillgänglighetsanpassningar 2 400 2 520 2 646 2 778 2 917 3 063 3 216

Riskhantering 1 800 1 890 1 985 2 084 2 188 2 297 2 412

Reinvestering fastighetskomponenter 35 000 31 000 32 000 33 000 34 000 35 000 36 000

Larmsändare 2 000 700 700 600 0 0 0 0

Nycklar till larmskåp 2 200 1 100 1 100 0 0 0 0 0

Summa förvaltade lokaler 67 700 65 120 66 362 68 224 70 710 73 220 75 756

Totalkalkyl 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tivoliparken 850 2 415 2 536 2 663 2 796 2 935 3 082

Park- och lekplatsprogrammet 5 000 6 038 6 339 6 656 6 989 7 339 7 706

Kanalstråken utveckling och förnyelse 4 600 1 150 1 208 0 0 0 0 0

Residensparken samt Ljunggrens 
plan  1 150 250 0 0 0 0 0 0

Åtgärder till följd av statligt stöd för 
gröna och trygga samhällen 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0

Reinvestering park, grönytor och 
naturvård 2 000 2 415 2 536 2 663 2 796 2 935 3 082

Park- och stadsmiljöförnyelse inkl 
träd 1 000 1 811 1 902 1 997 2 097 2 202 2 312

Gömslet och spång 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0

Summa park- och stadsmiljö 
inklusive naturvård 14 250 13 887 13 313 13 979 14 678 15 411 16 182

Samordn ANL/VA-proj Gata 19 300 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000

Inventarier fordon maskiner 17 627 12 317 9 129 9 186 9 645 10 127 10 634

GC-vägar o trafiksäkerhet (trafikplan) 8 625 13 886 6 339 6 656 6 989 7 339 7 706

Säkra skolvägar 690 725 761 799 839 881 925

Trafiksignaler uppdatering 2 300 0 0 0 0 0 0

P-automater säkerhetskrav (trafik-
plan) 0 3 019 0 0 0 0 0

Digitalt p-ledningssystem (trafikplan) 0 242 1 268 0 0 0 0

Broar underhåll/reinvestering 5 750 4 226 11 284 1 997 1 398 1 468 1 541

Gata och trafikinvesteringar (medfi-
nansiering) 5 060 5 313 5 579 5 858 6 150 6 458 6 781

Underhållsbeläggning 26 288 32 000 37 000 45 000 50 000 55 000 60 000

Köpmannagatan Åhus (gestaltning) 7 403 0 834 6 339  0 0 0 0

Östra Boulevarden (gestaltning) 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0

Snapphanevägen (gestaltning) 575 0 575 0 0 0 0 0

Kanalgatan görs om till stadsgata 
(trafikplan) 33 000 15 000 0 0 0 0 0 0

Blekingevägen vid bro stordike 8 338 1 150 6 038 0 0 0 0 0

Viadukt vattentornsvägen 7 150 575 6 000 0 0 0 0 0

Åtgärder efter Byastämmor 575 604 634 666 699 734 771

Kollektivtrafik 5 060 5 313 5 579 5 858 6 150 6 458 6 781

Gatubelysning 5 000 11 681 12 265 12 879 13 523 14 199 14 909

Lakvattenrening 80 000 10 000 40 000 30 000 0 0 0 0

Summa gator och vägar 123 000 160 073 142 177 105 899 113 393 121 664 130 048

SUMMA SKATTEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 351 650 481 570 472 837 419 986 458 969 622 293 509 398
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Taxefinansierad verksamhet

Totalkalkyl 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Utrustning 0 900 0 400 0 400 0

Arbetsmaskiner 0 0 0 0 0 0 0

Summa inventarier och maskiner 0 900 0 400 0 400 0

Ledningsförnyelse VA 60 800 52 000 56 000 83 000 86 500 78 000 98 500

Vattentornsvägen 25 000 13 000 6 400 0 0 0 0 0

Spillvattensystem till CRV Etapp 4 500 500 8 000 19 000 24 000 0 0

Reducering tillskottsvatten 24 200 23 300 25 000 33 000 25 000 26 000 27 000

Samordnade Gatu- och 
VA-investeringar 23 000 13 800 12 000 11 300 11 600 12 000 12 100

Summa ledningsförnyelse 121 500 96 000 101 000 146 300 147 100 116 000 137 600

VA-utbyggnad nya exploateringsom-
råde 7 000 20 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000

*Smärre ledning och serviser 3 000 5 555 6 124 6 752 7 444 8 207 9 048

Våtmark Nosaby FoU 40 000 3 000 18 000 10 000 8 000  0 0 0

Dagvatten - fördröjning, rening 5 000 7 500 7 600 8 700 12 800 8 900 13 000

VA-utbyggnad bef.områden VA -plan 
(§ 6 områden) 0 35 500 29 000 52 600 24 100 56 500 10 000

Summa VA-utbyggnad 18 000 86 555 72 724 97 052 66 344 96 607 56 048

Totalkalkyl 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Överföringsledningar GK VV - Åhus 40 000 0 0

Överföringsledningar 2 500 12 900 20 000 35 100 30 000 33 000 20 000

Summa överföringsledningar 2 500 12 900 20 000 35 100 30 000 33 000 20 000

Övervakningssystem RV 3 500 3 700 4 000 4 200 4 250 4 300 4 350

*Utbyggnad CRV 684 000 110 000 56 000 10 000  0 0 0 0

CRV befintlig, vidmakthålla standard 6 500 10 000 6 400 8 000 21 000 21 000 12 000

Yttre reningsverk upprustning 18 000 14 400 10 200 10 800 13 700 15 600 21 500

Pumpstationer upprustning 6 000 29 350 800 15 000 12 900 20 800 16 500

Hedentorp PST dag och spill 4 000 57 500 57 500 10 000 0 0 0

Nya CRV intagspumpstationer - Etapp 1 130 000 30 000 2 320 0 0 0 0 0

Summa avloppsrening 178 000 173 270 88 900 48 000 51 850 61 700 54 350

Övervakningssystem VV 1 000 1 000 1 000 500 500 500 500

Vattenförsörjning 17 000 10 000 2 500 4 600 7 500 7 000 4 500

Vattenverk nybyggnation 0 0 0 200 1 800 0 0

Säkerhetsåtgärder vattenledningar 0 0 0 300 3 000 500 3 500

Vattenverk upprustning 2 000 19 000 16 500 37 100 23 900 13 700 12 000

Summa dricksvattenproduktion 20 000 30 000 20 000 42 700 36 700 21 700 20 500

SUMMA TAXEFINANSIERAD 
VERKSAMHET 340 000 399 625 302 624 369 552 331 994 329 407 288 498

TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN 691 650 881 195 775 461 789 538 790 963 951 700 797 896
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Förvaltningsövergripande styrkort 2023
Koncernövergripande 
mål Nämndens resultatmål Resultatmått Målvärde

Hållbarhet Hållbar verksamhet

Minskad mängd inköpt el-energi Se respektive avdelning

Godkänt dricksvatten 100%

Godkänd rening av 
avloppsvatten 100%

Reinvestering
av befintligt ledningsnät

Planen för 2023 uppfylld 
till 90 %

Insatser för att stärka den 
biologiska mångfalden Se respektive avdelning

Arbetsmarknad
Bidra till en tillgänglig arbetsmark-
nad som möter morgondagens 
behov

Samarbete med högskolor, 
universitet, KY-utbildningar och 
företag

Tre aktiviteter genomförda 
under 2023

Trygghet Säkra och trygga allmänna platser Belysningsplan avseende 
befintlig allmänplatsmark Plan framtagen 2023

Attraktivitet Nöjda medborgare, företagare 
och andra kunder

Beslut om medborgar-förslag 
inom ett år från att förslaget har 
lämnats in till TN (% av 2022 
års förslag)

Minst 95%

Skapa effektivare medborgar-
processer

Processerna kartlagda och 
handlingsplan framtagen

Nöjda och friska medarbetare

Medarbetarenkät 2022 Handlingsplan framtagen och 
genomförd

Frisktal, andelen medarbetare 
med högst 5
sjukskrivningsdagar per år

Mer än 70%

Affärsmässighet och ekonomisk 
kontroll

God avtalsföljsamhet Index – redovisas senare

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

+/- 0 – 10%

Skattefinansierad driftbud-
getföljsamhet (+/- % av total 
kostnadsbudget)

+/- 0 – 0,2 %

Taxefinansierat resultat (VA) 
som nettomarginal (Nettomargi-
nal = resultat/omsättning*100) 0 =>  - 0,2 %
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Kontakt:

Jimmy Källström              
Förvaltningschef
jimmy.kallstrom@kristianstad.se
044-13 27 02 

Anna Borg     
Ekonomichef
anna.borg@kristianstad.se
044-13 20 84  

Pynten
I Hammarslund fortsätter byggnationen av Pyntens nya pumpstation för att 
kunna hantera framtidens vattenflöden. Under 2023 kommer bland annat 
grundläggningen under vatten att ske med hjälp av dykare. Byggnaden blir fem 
våningar hög, men bara två av dem kommer att synas över mark för förbipas-
serande.

Kanalgatan
Under 2023 kommer Kanalgatan att få en helt ny gestaltning inom stadsmil-
jöavtalet. Åtgärderna innebär att cykelvägen breddas och gatan smalnas av, 
VA-ledningarna byts ut, träd planteras och regnbäddar anläggs.

Vattentornsvägen
I norra innerstaden växer en ny stadsdel fram med Rättscentrum som central 
punkt. Tekniska förvaltningen har ett stort arbete att göra under 2023 med 
omgestaltning av gatan (vägbredden ökas och det blir cykelväg på båda sidor), 
nya VA-ledningar, installation av fjärrkyla, trädplanteringar och anläggande av 
regnbäddar.

Milnerskolan
När höstterminen startar 2023 kommer det att finnas en ny skola i 
Kristianstad. Då står Milnerskolan klar för inflyttning och kommer 
så småningom att rymma 450 elever i årskurserna 4-9. 

Fokus på de tre kulturperspektiven
Affärsmässighet, omhändertagande och samarbete. Våra tre kul-
turperspektiv och tre viktiga delar i tekniska förvaltningens arbete. 
Omsorg om tid och pengar, arbeta säkert och vara aktiva i kom-
munövergripande samarbeten är några av områdena i kulturper-
spektiven. Detta kommer vi att prata mycket om under 2023.
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En regnbädd är ett nersänkt eller 
upphöjt område som är täckt av växt-
lighet och undertill består av filter och 
dränering. Regnbädden anläggs för att 
ta hand om och rena dagvatten och ef-
tersom den är täckt av ett grönskande 
lager bidrar den även till att skapa en 
mer inbjudande stadsbild.

Fakta regnbädd
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Tekniska förvaltningen består av många olika verksamheter. 
Vår verksamhetsplan är det samlade dokument som beskriver 
hur våra olika enheters och avdelningars mål hänger samman 
med förvaltningens övergripande mål och i förlängningen – 
kommunens strategiska färdplan och vision. Varje medarbetare 
ska veta hur deras arbetslags insats hänger ihop med helheten. 
Utöver målen ger den också en inblick i förvaltningens nuläge, 
planering och omvärldsspaningar. Du får också stifta bekantskap 
med ett antal medarbetare hos oss.
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